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Xïf NEDERDUITSCH TAALKUNDIG W OORDENBOEK Tan Wj
*V4 de% Zeer
verdiensteli
jken Taalkenner P.W EILAND is hetzefde,cî: hetsederteenigen
fg':uitverkocltte,;zl5 gr.8/,.deelen. Tpen ecltter een nieuwe druk,ten #evolgevcnhetaanhouden der vele aanvragen naar hetzelve,loodzcàelz
yk werd,
kwamen de Uïfgererd op het denkbeeld, 0m van #ïf nuttige W erk fàc-

eene Prachtuitgave, ïn e'
e% deel cpmzleef, hunnen landgenooten aan te lie-

den. Geene bdfen zi
jn dan 00k van hunnentwegegemaard,om dithun
doel te verwezenlijken; terwijl deze nïeu-e uitgave,welkeveelminder ïn
pri
jsï.
s dan devoorgaande,fcrend meer gemakkeli
jk ïn het gebruik sc! beronden worden.
Voor #ef overige 1 in & : tekst van dit W oordenboek WecAfd M er en
daar eene enkele verandering gebragt, ïn prereendfemmïng metde leAodfe

jk, naar de
des fï
/dd; fevwi
jl de .
szellïng daarin, rpar zooverre npadzc/feîï
geachtste taalkundige ScArï
jrer: pnaer dagen 1 gewqzigd.
D o R D R E c H T,
M aart 1859.

H . L. SCHU LD , JW Zn.,

Privaat-onderwi
jzer in Vreemde Tien.

Vgrklzring n n ednige Verb rtingen,
VOORKOMXNDE IN DIT WXRK.
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1.
de eerste letter van hetABs-en tle eerste In eenegeli
jkebeteekeniswordthet bk eigenen enkclvoudigste der vi
jf klinkeren,die door de namen gebezigd;b.v.van llet oude brecht, (helongedwongenste opening van den mond,zonder der) komt Aal
brecht, of Albrecht (zeerhelder).
moeite,wordtvoortgebragt. Zi
J- is kort,a1s:man, Aalbert,ofAlbert,is van Adelbertus.
a',
,kmve
.et
rad; en wordt lang, door bi
jvoeging van eene W A
aar
schi
jm.
nli
j
aer
nvh
alen. Eene soortvan visch.
tweede A,a!s:maan, raad. Over de verlenging
jsl.ala,voeden,vetmaken.
van A met A,of metE,zie het Voorbertgt.
Uithoofde van deszelfs glibberigheid, zegt menj

A wordt. somti
jtls,a1s een naamwoord gebe- iguurljk:eenengladdeklaalbi
jden staarthebben,
zigd,en isvan hetvrouwtli
jkegeslacht,(geli
jk al beteekenende, geen vat aan eene zaak hebben
jnli
jk mislukken zal.
deoverigelettersvrouweli
jkzjn)als:eene kleine ietsondernemen,datwaarsehi
A.- de omtrek der groote A,enz.
Aai.(ook eel)m.,een woord in de engelsche
A was,oudti
jds, het bepalende lidwoord voor en noordschetalen gebruikeljk,afkomstig vanhet
een zelfstandig naamwoord; en men zeide a lnan, i
jsl.alabvoeden,vet maken, beteekenende zekere
l'oor een man. In zarnenstelling werd het a1s soortvan drank,bi
jde Engelschen ale genoemd,
een beroovend voorzetsel gebezigd, waarvoorwi
j zi
jndezwaar,veten voedzaam bier. Hiertoe bethans on gebruilten. M en schreef alnagtig,voor hoort ook hetangelsaksische ealhus,bierkroeg.

onmagtig;awi
js,voor onwi
js; awaard, voor on- Aa:bezlep(ook aalbes)v.,meerv.aalbeziënj
waard.
V an hier aalbeziënboom .
Aa,aha,of ahe,rwater)%r.,waarvan vele ri- AaAgeer. m.,meerv.aal
geeren. Van aalen
viert
jes, bi
j ons, den naam nog hebben, zi
jnde hetverouderdegeren, haken,trachten. Eenedrievrouweli
jk gebruikt, als bli
jkt uit denamen van tandige vork, waarmede men aalsteekt. Thans
plaatsen en personen,daarvan ontleend, als: het zegt men elger. Zie aalspeer. Hiertoe behoort

huis ter Aa,van der Aa,enz. Voorheen droeg ook aalkaar,aalkorf,aalri
jk.
waterook den naam van ee, ofei,a1sin eeland, AalAfjk,bdw-,beteekenende gansch, geheel,
nu eiland,zi
jnde land, metwateromgeven. Het bi
jHoov:
ren mlderen gebruikeljk. Thans zegt
fransche eau schi
jnthiervan, ofvan het angelsak- men geheelli
jk,geheel en al.
sisclle ea (water)ontleend tezj
in.
Aal- oes:v.meerv.aalmoezen. Eene vrjAafseh. bi
jv.n.,beteekencndehetzelfde,als willige giftaan behoeftigen, Ilitwoord beteekenaveregtsch, slinksch. verkeertl Ilet is zam enge- de,oulings,ook eene broodtafel,welke,de maal-

steld uitaah oulingsave, nu at,en den uitgang ti
jdgeeindigd zi
jnde,den armentoegedi
end en,als
sch. Aafsche treken zi
jn slinksche treken. KIL1- eene vrjwillige gi
ft, geschonken werd. Van hier
AAN heeft aafsche hand. Ook zegt m en thans aalmoezenier,iemand,die aalmoezen uitdeelt;aal-

nog aafschharl
ds. (Nietaapshands; geli
jk dit, in moezeniershuis, een gesticht tot onderhoud van
hetspreken,dikwi
jlsvoorkomt.
)
arme en gebrekkige menschenj of van kinderen
Aagl. v.,meerv.aagten. Zekere appel(aagt- derarmen.
appel).
AaAeud.bi
jv.n.,zieaal,voorz.
Aak,(bi
jKlla
lwAx ook nake)v.,meerv.aken. AaAshuld.v.meerv.aalshuiden. Ook aalsEene soort van laatschepen met platte bodems. vel,o.
Kenlscheaak.
Aa'speer.(ook aalsperre)v.,meerv.aalspeAakse,(ook akse) v.,meerv.aaksen. Van ren. Eene drietandige vork, waarmede men aa1
hetlati
jnsehe ascth,eene timmerbi
jl.
steekt,in Zeeland palingscheer,in Utrecht elger,
A aksler.(thansmeestekster)zie ekster.
en eldersaalstekergenoemd.
A a', een voorzetsel, dat alleenl
i
jk in zamen- A aisleek. m. Het steken van aal,en ook
stelling gebruikt wordt,en de beteekenisderwoor- het regt om zullts te doen. V an hier aalsteker,
den, voor welke het geplaatstis,sterker m aakt, zie aalspeer.

a1s:aaloud,datiszeeroud. Thansschri
jft men A alsve'.zieaalshuld.
meestal:alhier,aldaar,aldus,alreeds, aleer, a1- .Aa---.o.,meerv.amen. Eenwi
lnvat,houdende
geheel,algcmeen,almagtig,ellz.

vieralikers.

l
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AAMACIITIG- AANBLIJR N.

Aam aehllg.(ookaamcchtlg)btjv.n.
,aamach- A anbe el.d, o,, meerv. aanbeelden. W aartiger, aam achtigst. Zulk een, die zich door loo- sehi
jnli
jk van hetoude balten,datslaanbeteekend
pen, of werken enz., bi
jpa buiten adem gebragt heeft; zi
jnde aanbeeld een zwaar stuk i
jzer,op

heeft. Aamaehtig heeftnietsgemeen metam agtig,
voor onm agtig.
A am beeld, zie âanbeeld
A am b el, zie hanbei.
A am berslêg.bi
jv.n.,aamborstiger,aamllorstigst. Van hier aamborstigheid.
A a m eehllg. zie Xcplcc/à/fg.

A am legl,m.,meerv.aalntogten.

een groot hottten blok vastgem aakt, waarop het
gegloeid m etaal,met kl-acllt, geslagen wordt, om

hetzelvezi
jnegedaantetegeven. Figut
zrli
jk zegt
men:ik zalnog dikwi
jlsop dat aanbeeld slaan,
d. i. van deze of gene zaak spreken,daarover
handelen. Tusschen den hamer en hetaanbeeld,

ziehamer Vanhieraaubeeldbeen(indeontlecdk.
),
aanbeeldblok.

Aau, voorz., oulings ane(verwantschaptmet A anb eenens b. en o.w., ik beende aan
4va). Ietsgeven aan iemand enz.;waarvoormen heb aangebeend. In den gemeenenspreektr.voor
ook zeggen kan: iemand iets geven. zlan alle beloopen, aanloopen. Onzi
jd..gi
J moetwataanplaatsen; het hangt aan den wand ; aan eenen beenen,watharder loopen. Bedr.,ik zaldat wel
paalbinden;aan den arbeitlgaan,cnz.
aanbeenen,klaar kri
jgen.
Somwi
l
-len wordtbi
j ditwoordjeaanhetwoordje A anbeg:n,(nietbi
jKILIAAN, maarwelbi
J
tot gevoegd,wanneer hetde grens der hantleling ollze taalverwanten bekend) o. Hetzelfde a1s beaanduidt;b.v.devi
jand drong totaan de poort gin,de aauvang eener zaalt. Niet zeer gebruikeder stad door;tot aan dell m ond in het water; li
jk, dan in de spreekwi
js van aanbegin; van
tot aan heteinde der wereld.
'saardri
jks aanbegin. Van aanbegin is dan zoo
Ook wordtaan a1seen btjwoord gebruiltt, wan- veela1s van het eerste begin af.

A anbeh oeren. o. w., ik behoorde aan,
b.v.van kindsbeen aan;van stonden aan;llovell heb aanbehoord. Anders toebehooren.
aan zitten;onder aan staan; nevens aan xvonen.
A axkbel,v.,meerv.aanbei
jen.
M en vindt ook van af aan:van den beginne A anbeiang, o. Aan m aal
tt hier eene onaf aan;van nu af aan,enz.;maar dit geeftveelal noodi
geverlenging van hetwoord; geli
jk ook in

neer het bi
j'
pcrly bovett, onder, of nevens staat;

eene afzigtigheid. Men zegt en sclri
jftderhalve aanbelangent betreflen, o. w. W at mi
j,hen, u,

beter,van den beginne aan,enz.
BiJ- de gebiedende wil-s van werkwoorclen geplaatst,wordt het gebruiktin den zin van voort,
haastig:kom aan;loop,schri
jfwataanyO11Z.
kkchter een werkwoord gevoegd, drukt het t1e
e
e
ne
r
zaa
k
ui
t
: is er nog helpen
mogeli
jkheid
aan? D aar is geen doen ftan,enz.
M ct andere woorden zamengevoegd,heeft ccn
onderscheidene betcekenissen,als die van den oorsprong en het begin eener zaak;b.v.aanvang,

enz. aanbelangt. Verder niet in gebruik. Ge-

meenli
jk zegtmen:watmi
j,watll,enz.
,belangt;

zonder ccn.
A anb el.an gen de,voorz., hetzelfde a1s belangende.
A anb eH en. o.w. ik belde aan, heb aangebeld. Anders aanschellen.
A anb eeg. m., meerv. aanbergen. Eene
langzaam opgaande hoogte voor het gebergte,of
een voorgebergte.
aanbefen,aanheer,(grootvader),aanvrouw,(groot- A anb esleden. b.w.rik besteedde aan,heb
moeder), welke twee laatste woorden verouderd aanbesteed. V an hier aanbesteder, aanbestetling,
zi
jn;die van zamenlcoppeling en vereeniging:aan- aanbesteedster.
binden,aangeboren,aanhang;die van versterking A .anb eslerven. o.w.,is aanbestorven: die
en natlruk;b.v.aanlokken,aanhouden,aangenaam ; Zoederen zi
jn mi
jaanbestorven)dooreen sterfgedie van eene beweging : aanloopen, aanblazen, valmjn eigendom gewrorden.
aantrelen, aanteekelzenq die van een langzaam
A anbeérou w en , b.w.,ik betrouwde aan,
toenemen: aanzweven,aanwinnen, enz. Eneintle- heb aanbetronwd. Toebetrouwen.
li
jk komt het voor, in (1ebeteekenisvan zekere A anb evel.en .b.w.,ik bevalaan,heb aanhoetlanigheid:aanstaan, d.i.behagen.
bevolen. Van hier aanbeveler,aanbeveling.
Aanatlem eu.(aanasemen)b.w.,ikademde A anb:dden, b. w., ik bad aan en ik aanaan, lleb aangeademd. M et den adem tegen iets bat
l, heb aangebellcn, aan te bifltlen cn te aan-

aanblazen. Een woord bi
j t1e vergulders gebrt
li- bitlden. Goddeli
jke eer bewi
jzen. Overdr-,eene
eerbiedige liefde toonen: hi
j bidthaar aan. Van
keli
jk:hetgoud aanademen.
A.aubae en, b. w., ik bafte aan,lleb aan- hieraanbiddeli
jk,aanbiddeljkheid,aanbidder,aanbidding,aanbidster.
A.
a nbâeden , b. w., ik bood aan,heb aangeboden. Temand iets aanbieden. Van hier aanbieder,aanbiecling.
A anbl.ntlen, b.w.? ik bond aan,heb aanaangebonden. Iets aan lets anders bindell. Ook
len bi
jzetten. Van hicraanbaring,de aanlanding, wordt het gebruikt voor doorzetten en bevordeof aankomst,van een schip
ren,b.v.ik zaldie zaak,zoo veel ik kan, aanA anbasseu, b. w., ik baste aan,heb aan- binden. Van hier aanbinder, aanbinding, aangebassen. Hetzelfde a1s aanbaFen. Onverf
lragte- bindster.

gebaft.
A aubak k eu. o w., het brood llakte aan,
is aangebakken. V an hier aanbaksel.
A anbareu,o.w.,beteekenende zoo veel als
aanboorden, d..i. aan boord kom en;en meer in
hetgemeen,aankomen,aanlanden;ook: alle zei-

li
jk,in den zin van iemand onbeschaamd bejegcnen en openli
jk lasteren:de laster moog mi
j aan-

Aanbl
laeen, zieaanbaxen.

A an'bèlazen , b. w., ik blies aan, hf
ab aanbassen. Van hier aanbasser.
geblazen. Ook in den zin van aanzetten, aanhitA aubed ee'len ,b.5v ,ik bedeelde aan,heb sen:hi
j blies overal de onlusten aan. Van hier
aanbedeeld. Toedeelen:diehuizen zi
jn mi
j aan- aanblazer,aanblazing.
bedeeld. V an hier aanbedeelel-,aanbedeeling,aan- A.
anbl
lllven. o. w.,ik bleefaan,ben aanbedeclster.
gebleven. Hetbeteektntzooveelals,in zi
jnambt
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bli
jven,zi
jnebediening behout
len. 0ok zegtmen: A and#epen. b.w.,ik diepte aan, heb aanniets bleef er aan den wand,enz,
gediept. Nog dieper maken: ik laatden put nog
Aan'
lyA:k, m. Eene schiel
i
jke wending der wat aandiepen. Aandiepen is bi
j de zeelieden
oogen naar iem and. V an aanblik-ken.
ook gebruikeli
jk, vooralpeilende naar land va-

A anb l.:Rk en. o.w.,ik blikte aau,heb aangeblikt: iemand aanblikken, d. i.de oogen naar
iemand wenden.
A anb od, o. Van aanbieden.
*anb on zen , o. w., ik bonsde aan, heb
aangebonstl. Tegen iets bonzen.
A a nbeerdens zie aanbarelt.
A a nbetsen , o. w., ik botste aan,heb aangebotst. Tegen iets botsen. Van hier aanbotsing.
A anb eu w en, b. w.,lk bouwde aan, heb

ren.

bras,zeker touw,aanhalen.
A anbrek en, o.w.,brak aan, is aangebroken. Dit breken komt van hetoude brechen,lichten. D e dag breekt aan is, derhalve, zooveela1s
de dag licht aan. Figuurli
jk zcgtmen:de dageraad van mi
jn geluk brak aan. Ook wordt het
gebruiktin den zin van zich beginnen te vertoonen, ten aanzien Val'
l den avond en den nacht:
de nacht brak aan, OnZ.
A aub rengen ,b.w.,ik bragtaan,heb aangebragt. H out en steen aanbrengen,om een huis

beteekenissen, voor aanranden: iemand bil' den
avond aandoen. V oor veroorzaken, toebrengen :
iemand eer, schaude, vermaak, smert, enz.aandoen; den oorlog aandoen. Voor zich ergens

A andisseh en ! b. w., ik dischte aan, heb
aangedischt. V an dlsch.
A andeen , b. m , ik deed aan, heb aangedaan. Kleederen aandoen. Dit aandoen heeft

veelovereenkomst met het lati
jnscheinduere,en
hetgrieksche lvdùetM, En deze woorden hebben
Faarschknli
jk denzelfden wortel in het saksische

teon, en beteekenen niets anders dan aantrekken.

Wi
j gebruil
ten het woord aandoen alleenli
jk van
aangebouwd. Bi
jbouwen. Van hieraanbouw,aan- naauwe kleederen; van wi
jde sprekende,zeggen
bouwer,aanbotzwing.
wi
jomdoen: ik heb mjnen rok aangedaan,aanA an beanden , o.w., brandde aan,is aan- getrokken. ln eene ruimere en overdragtige begeblwand. Van hier aanbranding,aanbrandsel.
teekenis zegt men ook: i
jvcr aandoen, geregtigA .anbrasseu ,b.w.,ik braste aan,heb aan- heid aandoen,d.i.zich meti
jverenz.als bekleegebrast. In de echeepvaartgebruikeli
jk,voorden den. Aandoen heeft ook nog verscheidene andere

heen begeven:ik zalFranl
tri
jk op mi
jnc reisniet
aandoen; ik kan die haven nictaandoen. V oor

treFen:diezaak hecftmi
jgeweldi
gli
jk aangedaan.
Hetenkelvoudige doen laatzich bi
j.allevoorvoegselen plaatsen,van welkekrachtdieoqk zi
jn mogen. Zoozeggenwi
j:aandoen,afdoen,indoen,opdoen,toedoen,uitdoen,enz.

te bouwen. Overdragteli
jk komt hetvoor?in de A audoeulng. v.,meerv.aandoeningen.Van
spreekwi
jzen:ietsaan den man brengen;d)ezaak aandoen. Hij heefter geene aandoening van,d.i.
heeft mi
j veelvoordeel,maar ook veelverdriet hi
jwordterniet(loorgetroFen.
aangebragt. Het wordt ook gebezigd in den zin .fan tl.
eex:l#.jk,bjv.n.en bjw. aandoenljvan m elden, bekend maken,aanklagen;b.v.bi
j ker,aandoenli
jl
tst.
hecfthetreedsaangebragt,(bi
j den schout enz) Dit woord wordt in eenen bedrijvenden enliJ-ik zal de zaak bi
jhetgeregtaanbrengen. Yan denden zin gebezigd;bedr.: hi
j hield eene aanhier tlanbrenger,aanbrenging,aanbrengster.
doenli
jke redevoering,d.i., die den toehoorder
A an'l>r#eseh en, o. w., ik briesehte aan, sterk aandeed; li
J
'd-: zi
j-iseenezeer aandoenli
jl
te
heb aangebriescht. Brieschen en aanbriesehen vrouw,d.i., die ligteli
jk- aangedaan wordt. Als
wordtvan de paarden gezegd.
bi
jwoord komt het voor, in de spreekwi
js:hi
j
A.anbrufsen . o. w., ik bruistc aan, heb sprak aandoenli
jk,enz. Van hiera'
andoenli
jkheid.
aangebrtzist. Bruisend naderen:de zeebruistaan. A andou w en, b. 5V*, 1
*k douwde aan,heb
Ook van schepen:wi
j willen nu een oogstvan aangedouwd. Ook (tanduwell.
vloten aan zit!n bruisen. AxToxlo. Figuurli
-j
k: A andra ala-en , b. w., ik draaide aan,heb
tegen iemand aanbruisenjd.i.iemand onstuimig- aangedraaid. Vaster draai
jen: de schroef aallli
jk bejegenen.
draai
jen. Overdragtel.: ik zalhem datwe1aanA anb rul.l.en sb.w.,ik brulde aan,heb aan- draai
jen, aansmeren. Ook onz.: daar komt zi
j
gebruld. Brullen en aanbrullen wordt van de weer aandraai
jen,langzaam aangaan. De beide
lceuwen gebezigd.
laatste uitdrukkingen, in den gemeenen spreekA anbu :gen, b.w.,ik boog attn, heb aan- trant.
gebogen. N aar iets anders toebuigen.
A a udragen. b.w.)ik droeg aan, heb aanA andaeh :. v., zooveel a1s gedachte aan. gec
lragen. Oudttjds werd het ook gebezigd in den
zin van aanhebben: eenen m antelaandragen. V an
Van hier aandaclltig,aandachtigli
jk.
A andeel.. o., meerv. aandeelen. Aandeel hier aandrager.
aan iets hebben,zoo welten kwadea1s tengoede. A a ndrang .m . Van aandringen.
Een bepaald deelvan iets:hi
j heeft nog aandeel A a ndraven, o.w.,ik draafde aan,heb aan-.
aan hat huis; ik heb nli
jne tweeaandeelen ver- gedraafd. Van paarden: de paarden m ogen we1
kocht.
wat aandraven. Ook van menschen, voor hard
A andenken. o. Van denken. Géheugc- loopen:zi
j kwamen wakker aandraven.
nis,herinnering:tot aandenken.
AandrenleAex:? o.w., ik drentelde aan,
A a ndleh len, b. w ., ik dichtte aan, heb heb aangedrenteld. Zle dlentelen.
aangedicht. Van dichten,verzinnen. lemand iets A a xxdrf'bb eiex:, o. w., ik dribbelde aan,
aandichten,ietsvan iem and verdichtenjofiemand heb aangedribbeld. V an dribbelen, d. i.ltleine
iets te last leggen.
Sprongen doen.
A and:en en, b.w.,ik diende aan,heb aan- A ant
'
lr:fl, v.,meerv.aandriften. Van dri
j-

gediend. Voor berigten, bel
tend maken:ik heb ven. Aandrftis derhalvezooveela1sde aandrj-

het terstond aangedlend. Voor aanmelden: ik ving totiets:eene natuurli
jke aandrift,eene neiza1 u aandienen;zich laten aandienen.
ging der natuur tot eenige zaak. Ook beteekent
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aanbl
az
ng
van
ee
nen
prd
ohetdeaandri
lAiing, os
fpe
lde d
oio
rzj
ne a
an
drift
e gefokt. Men zegt,hoenderen, kalveren, paarden,
boomen aanfokken. V an hier aanfokking, gefetischen geest: hi
j
orakels. V cxo.
meenli
jk foltkeri
j.
Aandr:
lven.b.en o.w.,ik dreefaan,heb A angaaK,v., lneerv. aangaven. V an aanaangedreven. Bedr.:den spi
jker aandri
l-ven, ver- geven.
derindri
jven;de koei
jen aandri
jven, voortdri
jven. A angaa n. o.en b.w.,ik ging aan,bellen
Figuurli
jk:iemand tothetkwaad aandri
jven,aan- heb aangegaan. O1
)zi
jdi
g,met de hulpwoorden
zetten;zi
jne eergierigheid dreefhem daartoe aan. zq
'
l
h en hebben: bi
j iemand aangaan. Figull
rli
jk,
Onzi
jd.,metzb'
n)van ietsdat,aan zich zelfover- voor betreFen: het ging ons allen aan. V oor
gelaten, op het water dri
jft:hetwrak dreefaan beginllen,i)1het algem eell: wanneer zal de slag
den oever; de Ii
jken kwamen aandrijven. Van aangaan? V oor beginnen te brandeu: het vuur
wi1niet aangaan;hetandere huis is ook aangehieraandri
jver,aandri
jving.
A andrlngen. b. en 0. + .& ilv drong aall. gaan. V oor betam en: dat gaat zoo niet aan.
heb aangedrol
lgen. Bedr: zi
j drongen elkander Voor mtlgeli
jk zi
jn: twee dingen te geli
jk doen
aan;den hoop volksaandringen. Figunrli
jk:men gaatnietaan. Voor verdragtel
i
jk zi
jn, of gelemoethem altjd sterkaandringen,aanzetten.Onz., den kunllen worden:zijn verlies gaatnog al aan.
met zB'k : de vi
jand dringt aan;op den vi
jand Voorrazen, tieren hi
j ging verschrikkeli
jk aan.
aandringen. Van hieraandr
inger,aandringing. Voor lladeren, toespreken: hoe gaat m en hem

A andrukR en. b. w., lk drukte aan,heb
aangetlrukt. Iemand tegen den m uur aandrukken.
In den zin van boekdrukken,zegtm en: nog een
blad aan een boek drukken.
Aandu:den.b.w.,ik duidde aan,heb aan-

dan best met klem van woorden aan? Voxoll-.

Bedri
jv.: een verdrag, een huwelijk. een verbond

aangaan,sluiten.
A an gaande, voorz-,betreFende:aangaande
ons,en ons aangaande. Onze voorzetsels hadden,

geduid. Klaaraantoonen,duideli
jkuitleggen.Ook oudti
jds, mecstal den tweeden naamval li
l'zich,
in denzin van toeschri
jven,nageven: men heeft waarvan bi
j sommigen nog sporen gevondcn worhem dat aangednid.
A an duw en . zie aandouwen.

den;zie vooî'zetsel. Onder deze behoort ook aan-

gaande, als bli
jkt uit desaangaande. Aangaande
A aneen.bi
jw.Viermaalaaneen, d.i.na e1- is eigenli
jk een deelwoord van het werkwoord
kander. Bi
j andere woorden gevoegd, heeft het aangaan,dat nls een voorzetselgebruikt wordt.

de beteekenis van zamen,te zamen.
A angang, m. Van aangaan. Op den aanA aneenblndeu. b. w., ik bond aaneen, gang komen, d. i. kom en, wanneer eelle zaak
heb aaneengebollden.
eellen aallvang neemt, of wanneer ietsgesclliedt:

A aneenhangen. o. w., het hing aaneen, zi
j ontmoettcn elkander,en ik kwam gevall
ig (,
1)
heeft aaneengehangen. Zi
jne redevoeriug hing den aangang,d.i.toen zi
jelkanderolltmoettell.
nietaaneen.
A angap en , b.w., ik gaapte aal), heb aanA aneenh eehlen . b. w., ik hechtte aan- gcgaapt. M et eenvoudige verwondering, e11 (11)een, heb aaneengehecht. Van hicr aaneenhech- gesperden m ond,aanzien.

ti
ng.

Aangave.zieaangaaf.

A aneenketenen. b. w., ik ketende aan- A a ngeb ereu , Yerl. deelw-, van c(1)?,in de
een,heb aaneengeketend.
beteekenis van zamenk-oppeling en verecniging,en
A aneenkn eeyen. b.w., ik knoopte aan- hetoude betwen. Aahqeboven is zoo veel a1s door
een,heb aaneengeknoopt. Van hier aaneenknoo- de geboorte verkregen, en dus het tegengestelde

ping.

van hetgeen ons door ti
jd ofomstandi
gheden is

AaneenRassehen, b. w., ik laschte aan- eigen geworden : de aangeboren zwartlleid der
een.heb aaneengelascht. V anhieraaneenlassching. m ooren; aangeborell aard; aangeborene begrip-

Aaneen:llm en. b. w.,ik li
jmde aaneell, pen; aangeboren Fet Lleœ natuvatis);allewetis
heb aaneengeli
jmd. Van hieraaneenli
jming.
aangeboren,oftegegeven. H.I)
E Gsoo'
r.
Aaneennaauen.b.w.,ik naaideaaneen, Aangedaan, verl. deelw-, van aandoell.
heb aaneengeliaaid.
Meeraangedaan,mcestaangedaan:zi
jwasmeest
A aneensehakel.
en. b.w., ik schakelde aangedaan; hi
j is schieli
jk aallgedaan, ontsteld.

aaneen,heb aaneellgeschakeld. Van hier aaneell- getroflkn.
stthakeling.
AangeAegen. verl. deelw., A'all aanliggen.

Aaneenspl
lkeren. b. w., ik spi
jkerde Meer el1 l
'3eest aangelegen. Voor van belang
aaneen,heb saneengespi
jkerd.
zi
jn: daar is mi
l veel aangelegell; gi
j laa'
t u te
A aneenvoegen. b w., ik voegde aaneen, veel aan die zask gel
egen zi
jn. Verkcerdeli
jk
heb aaneengevoegd. Van hieraat
leelvoegillg. zegt en schri
jft men dikwerf: daar li
gt u niet
A anerveu, b.w.,ik erfde aan,heb aangc- aangelegen,voor daar is enz. W aarsclli
jnli
jk is
erfd. Eigenli
jk,erfeli
jkolltvangen:lli
jheeftgroote deze misstelling ontstaan uitde!oudti
jds,in onze
ri
jkdommen aangeërfd. Ook fguurli
jk, voor bi
j, taal gewone spreekwi
js, watllgtmi
jaan u,aan
ofmetdegeboorte ontvangen: (1e losbandigheid deze zaak? enz., geli
jk Msxals Sq'ox.
s schri
jft:
der ouderen veroorzaakt dikwi
jl
s, dat de kinderen wat.lach hem a11desen spele? lletwelk niets anziektellengebreken aanerven
dersis,dan:watwashem daaraangelegen?Mri
j
Aanlu:len, b.w.,ik Eoot aan,heb aan- villden dezelvenog bi
j Poo'
r: W at leit mi
j aal)
geflthten. Tot eell teeken van afkeuring en ver- Eool,dien bultlerensgezinde? V an hier aangeleschting gebruikt: een icder. die daar dfportrekt, genheid.
zal ze aantluiten. BIJBSLVZRT. Van hier aan- A an ge'm epk l, verl.deelw-,van aanmerlten.
quiting, in den zin van schimp en verachting ge- Ook wordt ditaangentek.kta1s een voegwoord ge-

bezigd: zi
j zi
.
in toteelleaarquiting hunnervi
jan- bezigd,in de beteekelis varlnaardien, dewi
jl:ik
den gesteld
kon heln over die zaak niet spreken, aangemerkt
A anfekken, b.w., ik fokteaan,heb aan- zi
jn broedertegenwoordig wae.
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A angenaam ,bi
JV. n.,aangenamer,aange- greep een m cs aan. En @
ln eenen ruimeren zin,
iets met eene tang aangri
jpen. Figuurli
jk: onze
W aalschi
l
-nlkk afkomstig van nemen, aanne- helden grepen hetvi
jandeli
jkeleger aan ; verhvonmen; althans, zoo denkt Juxlus; en AVACHTRR dering greep mi
j aan; die ziekte heeft hem gezegt: angenem, hetzelfde a1s genenl, gratus, ac- wel
di
gli
jk aangegrepell. Van hieraangri
jper,aan'i
jpillg.
cdp/t/a, van nemen, accl
pere, acceptare. Aange- gl
pcc?n beteekentdan eigenl
jk iets,dat men gaarn Aax:gr:- *nen. b. w., ik grimde aan,heb
naamst.

lleemt, of aanneemt. V an hier aangenaamheid, aangegrintd.

aangenameli
jk.

Aaxkgeoe:.m. Van aangroei
jen.

A a ngeleh arenp verl. deelw-, dat alleen Aangeeeuen. o.w.,ik groeide aan,ben
nog overig is van het verouderde werkw. aan- aangegroeid. W elopgroei
jell:datkind,dieboom
scheppen. Zoo veel als aangelloren.
is welaangegroeid.
A an geven. b. w., ik gaf'aan,heb aange- A a ngeem m en p b.W.,ik grom de aall, heb
geven. Overgeven,toereiken: geef mi
jdatboek aangegrom d.
eens a'
an. OpheFen: den toon aangeven. Aan- A anh ak en. b.en o.m ,ik haakte aan,heb

melden,ter verkrjging van ecnig deelaan iets: aangehaakt. Bedri
jvend: hi
j haakte deeene keik heb mi
j bi
J het zanggezelschap aangegeven. ten aan de andere. Onzi
jdig, methebben:zi
jne
Aanm elden, ter betaling van gewone lasten:ik schaatsheeftaan de mi
jnegellaakt.
geef twee ankers wi
jn en drie tonnen boter aan. A anh al.en , b. w., ik llaalde aan,heb aanBi
j den regteraanklagell: ik hel)den moordenaar gehaald.
aangegeven. Van hier aangever,aangeving.
Aangezlen, verl.deelw.,van aanzien Ook
voor een voegwoord gebruikt: aangezien hetverhaalmetde waarheid overeenkom t.
Aangezlgt. O., m eerv. aangezigten. Van
aanzien. Voor aangezigt gebruikt men ook het

Dit woord wordtin verscheidene beteekenissen
gebezigd,b.v.voor naar zich toe trekken: eene
schuitaanhalen;voor aanhouden: de gansche1ading is aangehaald; voor verrigten, ofuitvoeren :
ik kan datalles niet aanhalen;daar is geen aalt-

halen aan ;voor aanloltken : zi
j beginthem weer
eenvoudigeregezi
gt. Eigenl
i
jk hetvoorste,gladde aan te halen; voor bi
jbrengen: hi
j haaltaltoos
gcdeel
te van hetmenscheldke hoofd: een schoon oude schrijvers aan; voor aanteekenen, aanstreaangezigt; ik ken hem van aangezigt9 iem and in pen: zeven namen van de veertien m oeten aanletaangezigt(op eeneonbeschaamdewi
jze)tegen- gellaald worden. V an bier aanhalig, aanlokkend,
spreken. Figuurli
jk,voortegenwoordigheid: voor aanvallig: een aanhalig kind;aanhaligheid,aan-

het aangezigt van God. Ook wordt dit woord haling.
dik-wi
jl
s, bi
j inkorting,zonder ge gebezigd: het A auhang. m. Van aanhangen. Voor pergeeftde zaek een gansch ander aenzigt. V oxo. sonen,die eenerleibedoeling hebben: eenen grooAang:elen, b.w., ik gootaan,heb aange- ten aanhang maken; de aanleggers van hetopgotell. Een vloeibaar gemaak-t ligchaam, door roerwerden,m ethunnengeheelen aanhang,gevangieten,meteen anderligchaam verbinden:ik zal gen genomen.
er nog een stuk aangieten.
A anh an gen. b.en o.w.,ik hing aan,heb

Aangildex:. o.w., ik gleedaan,heb aall- aangehangen. Bedrjv-: iets aan den wand hangegleden. Glq'
den, voor gehj'dent van het ver- gen. Figuurli
jk: zi
jn geld aan iets hangen,beouderde ltïden,datgaan,voortgaan beteekende. steden. D e kat de bel aanhangen, eene gevaarA ax:gl.im m ez:. o. w., het vuur glom aan, li
jke,of bedenkeli
jke zaak ondernemen. Onzi
jd.:
is aangeglommen.
mi
jn hoed heeftaan eenen spi
jkergehangen. Ook
A an gl:nsteeen . o.
ik glinsterde aan, fguurljk:de zaak hangtaan tlen spi
jker, isverlleb aangeglinsterd.
schovell,wordt nog niet afgedaan. Icmand aanAangïeellen.b.cn o.w.,ik gloeide aan, hangel, voor zeer met hem ingenomen zi
jn,het
heb,ofben,aangegloeid. Bedri
jv-: heti
jzeraan- met hem houden. Zoo ook,die ziekte hecfthem
gloei
jen, d. i. gloei
jend. of meer gloei
jend,ma- reeds vroeg aangehangen, getroFen. Zijn dood
ken. Onztjd-, met zo
''
n: hetvuur is reeds aange- za1mj lang aanhangen, in treurig nadenken bi
j
gloeid.
mi
jzi
jn. Het hallgt aan eenen zi
jden draad,is
A an g:u ren? b. w., ik gluurde aan, heb zeer wisselvallig en onzek-er. I')e gansche zaak
hangtdaaraan,hangtdaar van af. Van hieraanaangegluurd. l'
Ielmeljk aanzien.
Aangeo#len.b.w.,ik gooideaan,hebaan- hanger,een voorstander,of navolger van icmand,
gegooid.
of iemands gevoelen: hi
j is een aanhangervan
A an gorden . b.w.,ik gordde aan,heb aan- Pt,ATo. Aanhangster,navolgster.
gegord. llet zwaard aangorden; ook fig., voor A anhangsel, o.,meerv.aallhangsels. Van
trachten zich te verdedigen. V an hier aangor- aanhangen. Eigenli
jk iets, dat aan eene andere
ding.
zaak aangehangen wordt. In eene ruimere be-

A angraauw en . b. w., ik graauwde aany
heb aangegraauwd. V an hier aangraauwer,aangraauwster.
A a ngren:ken . b.w.,Ik grenikte aan,heb
aangegrellikt.

teekenis genomen,iets, datbi
j eene andere zaak

gevoegd wordt: het aanhangselvan een geschrift,
boek,enz.
A an h eb ben . b.w., ik had san, heb aan-

gehad. Hj heeftz'
jn bestekleed aan,aangetrok-

A angrenzen, o. w., ik grensde aan,heb ken; wat zoudt gi
j daar aan hebbel),daarmede
uitHgten ? ln dc gemeenzame verkeering, en van
het
s
pe
l
ge
s
pr
okc
n,
lleteekent aanhebben zoo veel
Aangr:lnzen. b.w.
, ik gri
jnsdeaan,heb

aangegrensd. Aangrenzende landen.

aangegri
jnsd.
a1s verliezen; b.v.ik zalhetwaarschi
jnli
jk aallAangrllpen?b.w.,ik greep aan,heb aan- hebben,d.i.het spel verliezen.
gegrepen. Eigelllilk, iets met de opene handaan- Aanheehéen. (ook aanheften,oul.aanhqfvatten, en met de gesloten vuistvasthouden:hi
j ten) b.w.,ik hqchtte aan, heb aangehecht. Iets
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aan iets anders vastm aken. Van hier aanhech- Aankbeken, b.w.
, ik keek aan,heb aanting.
gekeken.
A anh eee, verouderd,m.,beteekenendegroot- Aankiages v. Beschuldiging: zi
j schreven
vader. Het voorzetsel aa'
n geeft hier hetbegin eene aanklage tegen enz. BIJBSLVZRT. Zie ccnen den oorsprong der zaak te kcnnen. Aanheer klagt.
en aanvrouw zi
jn beidein gebruik geweest,voor A ankiagen , b. w., ik klaagde aan, heb
grootvader en grootmoeder, als de eerste, van aangeklaagd. Iemand bi
j den regter aanklagen.
welke anderen hetleven ontvingen.
Figuurli
jk,van een misdri
jf beschuldigen,ofschulA a nh ef, m . V an aanhegen. V oor hetbe- dig vcrklaren:zi
jn gewcten klaagthem aan;thans

gin eener zaak, bi
jzonderl
i
jk van een zangstuk: moetik mi
jne eigene dwaasheid aank-lagen. Het

onderscheid tusschen aan iemand klagen,eniemand
aanklagen, is m erkbaar genoeg. Van hier aanklaagster,aanklager.
A an kl.agl, v.,rneerv.aanklagten. Van aallklagen. Eene tegen iemand ingebragte beschuldister.
ging. Ook voor het geschrift, waarin zoodanige
A an h :.jgen,o.w.,il
thi
jgde aan, heb aan- aanklagt,of beschuldiging,vervatis.
gehi
jgd. Ook ongeli
jkvl.:ik heeg aan, heb aan- A a nklam pen .b.w.,ik klampte aan, heb
gehegen.
aangeklampt. M et klampen aan ietsvastmaken.
de aanhef deugde niet.
A an h ee en. b.w.,oul.heven: ik hief aan,
heb aangeheven. W ie heeftden oproerkreet aangehevenjbegonnen? Ik za1aanheh-en,beginnen te
zingen. Van hier aanhefrer, aanhefflng, aanhef-

Aanhllsehen. b. w., ik heesch aan,heb In de scheepvaart, op zi
jde schieten?aan boord
aangeheschen. Ook geli
jkvl.:ikhi
jschte aan,heb leggen:iemand aanklampen; een schlp aanklamaangehi
jscht.
pen;aan boordl
tlalngen;ookvoorzichmetiemand
A anhHsen,b.w., bi
j KlslAwx ook hetsen, inlaten:hi
j za1mi
jnletligteli
jk aan boord klaln-

van heet, hitte: ik hitste aan, heb aangehitst. pen.
Aanhitsen is dan zooveel a1s aanvuren. Eenen A an kleed en. b. w., ik kleedde aan,heb
hond aanhitsen. Ook flguurll
jk: hi
j hitste den aangekleed. Kleederen aantrekk-en : iemand aanzoon tegen den vader aan. Van hier aanhitser, kleeden;zich aanltleeden.
aanhitsing,aanhitster.
A an kAeefseTl. o.,m eerv.aankleefsels. V an
A anh eegen. b. m , ik hoogde aan, heb aankleven. lletgeen aan iets kleeft. Ook voor
aangehoogd. Zoo veela1s hooger maken: ik za1 hetgeen tot eene zaak behoort;doch dan is het
datland laten aanhoogen. Van hier aanhooging. woord aankleve m eestin gebruik.
A anh eepen , b. w., ik hoopte aan, heb
A a xkkl.e m - eu, b.w.,ik klemde aan, heb
aangeklernd. lets tegen iets ltlemm en, of vast

am
o
angdee
ho
po
la
pn
t.
tenZo
ao
anhvoeo
eplena1sophoopen:deaarde1druklten.
.

Ook flguurli
jk:zi
jne stelling met de

A anh ooren . b.w.,ik hoordeaanjheb aan- duchtigstebewi
jzen aanklemmen,verdedigcn,staven.
gehoord. Oplnerkzaam hooren. Eene redevoe- A an kl.
eve, v. V an aankleven. D e zaak
ring aanhooren; hi
j hoortmi
j gaarn aan. Van met harc gansche aankleve. ln het gebruik zegt
m en:m etden aankleve van dien.
hier aanhoorder,aanhoorster.
Aauheor:g, veroud. bi
jv.n. Het meerv. A an kl.eveu , b.en o. w., ik kleefde aan,
aanhoorigen, a1s zelfstandig, is in gebruik, voor heb aangek-leefd. Bedri
jvend,ietsmetkleefselaan
lluisgenooten)ofhen,die totzekcrhuisen geslacht iets anders vastnkaken:een papier tegen den muur
behooren.
aankleven,aanplakk
-en. Onzi
jd.,doormiddelvan

jn: het papier
Aanhouden.b.en o.w.,il
thieldaan,(van kleefsel aan iets vastgemaakt zi
jk:dewereld,eene
het oude holden) lleb aangehouden. Bedrjv.: kleeftaal den wand. Figuurli
sehelm en aanhoutlen, ophouden, verbergen; ver- vrouw,eenen man, aaultleven, aanhangen, beminbodene goederen aanhouden, in beslag nem en; nen;op eenezedeli
jke wi
jzenaauw met iets verzi
jnen rok aanhouden,aan hetli
jfhouden. On- bondel zi
jn: die ongeschiktheid heeft hem,van
jnejeugd af,aangekleefd.
zi
jd.,volharden,voortduren,aandringen:deregen)zi
heeft den gangehen nacht aangehouden; ik zal) A an kleppen , o. w.) ik klopte aan, heb
aange
klopt. A an de deur kloppen. Ook overzoo lang aanhouden,alsik kan; zi
jhouden sterk I
j
jk: bi
j iemand aanl
tloppen,aanzoek doen
bi
j mi
jaan om diezaak. Vooraangehoudenwor- dragteli
den : de schuit zal hier aanhouden, aanleggen. om eene zaal
t: ik zal nog eens bi
j hen!aanV an hier aanhouder,aanhoudillg,aanhoudster.

1kloppen.

Aax/tu::en,b.w.,ik huilde aan, heb aan-l
I Aankl.ouwen.(opklouwen)b.w.,ikklouwde
gehuild.

j de tuinlaan,heb aangeklouwd. Een woord,bi

A auh u w en . b.w.:ik huwde aan, heb aan- tlieden gebruikeli
jk:den tuin aanklouwen.
gehuwd.
t A a ukn eed en . b.w., ik kneedde aan,lleb
Aanlagen. b.en o. w.,ik joeg aan,heb aangekneed. Het eene deeg aan het andere
aangejaagd. Bedri
jvend: de koei
jen aanjagen, kneeclen.
aandri
jven;ientand eenenschrikaanjagen. Onzi
jd.
, A anlin:el.en, o. w., ik knielde aan, ben

aangeknield. Zi
j waren ten outer aangeknield.
sterk aanri
jden:hi
jheefthard aangejaagd.
Aaxu-ufehen. b. w., ik juichte aan, heb IVoxo.
tkneep aan.hebaanaangejuicht. Voorditaanjuichen verkiesthet ge- Aanknllren.b.w.,il
geknepen. letsdoorltni
jpen nat
leraanietsanders
meenegebruik toejuichen.
A anR an len , wederk. w., zieh aank-anten. brengen.
A anR n:kk en, b. w., ik knikte aan, heb
gen iets aankanten is zoo veel,als zich tegen den aangeknikt. Het gemeene gebruik verkiest toekant,of de zi
jde van ietsstellen? zich tegen iets knlkken.
verzetten. lk za1mi
j,zooveelzk kan,tegenhem A ank n eeren . b.w.,ik knoopte aan, heb
aankanten.
aangeknoopt. D oor middelvan etnen knoop aan

Ik kantte mi
jaan, heb mi
j aangek
-ant. Zich te-

AANKOMELING-- AANLEGGEN.

7

iets vastmaken: ik heb er nog eenen draad aan- hi
J vlel,en kwakte tegen den muur aan;hi
jis

geknoopt. Figuurli
jk zi
jne reden goed aan e1- tegen den wand aangekwakt. ln gemeenzamen
kanderknoopen,verbinden.
sti
jlallcen gebruikeli
jk.
A a nkem eilng. m .en v.,m eerv.aankome-

A anR w eek el.:ng. m. en 5'., m eerv.aan-

lingen. Van aankomen. Alle zelfst.naamwoor- kweekelingell. Van aankweel
ten. Eene jonge
den, van grondwoorden afgeleid, en in Nng uit- telg,of plant. Ook voor iemnnd, die tot deeene
gaande, zi
jn mannel., wanneer men dezelve van ofandere kunst,ofwetenschap,opgeleidwordt.
mttnnen,en vrouwel-) wanneer men die van vrou- A ank w eek en , b.w., ik kweekte aanjheb
wen gebruikt. Zoo zegt men, b. v. van eenen aangekweekt,met zorg en vlk'
t opkweeken: die
jongeling, die nog maar korten ti
jd,in heteene pruimenboomcn heb ik zelfaangek-weekt. Ineene
of andere vak van wetenschappen, onderwi
js ge- ruir
nere beteekenis: goede neigingcn aankweeken.
noten heeft:hi
jis een aankomeling, en van een Van hieraankweek
-er,aankweeking, aankweekster.
meisje:zi
Jiseeneaankomeling.
Aaniiwlspel.en. o.w.! ik kwispelde aan,
A ank om en, o.w., ik kwam aan,ben aan- heb aallgekwispeld. Van kwlspel, hetwelk oudgekomen. Nader komen, naderen: ik zag hem ti
jds eenen staart beteekende. Aankwispelen is
van verre aankomen. W anneer zult gi
j bi
J mi
j dan, eigenli
jk,zekere beweging met den staart
aanlconlen? aan huis komen? De dag komt aan, maken,hetwelk som migen beesten, en voornamenadert,breekt aan. De schuitkan hicr nietaan- li
jk den honden eigen is,toteen bewi
jsvan vriendkomen,aanleggen. Die ziekte ismi
jlangzamer- schap en vlei
jeri
j. Zie kwt'
spelen,kwispelstaarten.
hand aangekomttn,overgekomen. Datkind komt,

A an :a geh en .b.w.,ik lachte aan,heb aan-

van dag tot dag, aan, groeit,wordtgroot. De gelagehen. Iemaud vriendeli
jk aanlagehen. Ook
goederen,die haardoorerfenis,ofanderzins,zi
jn figuurli
jk,voorzich omtrentiemand gunstig,liefaangekomen, haar eigendom geworden. Hoolq'. deri
jk betoonen: het gelul
t laehthem allerwegen
Ook in den zin van hetwerkeli
jke bestaan eener aan;aangenamegewaarwordingenverwekken:sti
lle
zaak te verwachten, maar met op en hetwerltw. vreugt
llachtmi
j aan.
laten: ik kan hetop zi
jn oordeelnietlaten aan- A anAanden,o.w.,van land;ik landdeaan,
komen; een dwaas laat alles maar op hetgeluk ben aangeland. A an land varen, komen, in de

aankomen. Voor den grond van iets bevatten, scheepvaartgebrtlikeli
jk. 1)e schepen zi
jn aangehetvoorwerp eenerhandeling zi
jn; in welke be- land. Van hieraanlanding.
teekenis aankonlen, m eestendeels, a1s een onper- A anian gen,b.w.,ik langde aan,heb aansoonli
jk werkw. voorkomt, en met op gebruikt gelangd. Aanreiken,overreiken;langmi
jdatboek
wordt:hetkomtalles maar op mi
jaan;hetkomt eens aan.
hier op mi
jne eer aan; het komt op geenen en- AauAappen, b. w., van 1ap;ik lapte aan,
kelen dag aan. De gebiedende wi
js van aan- heb aangelapt. Metlappen aan elkander maken.
komen wordtdikwerf a1s een bi
jwoordgebruikt: een stuk aanlappen.
kom aan, ltom t aan, welaan, ltzstig. V an hier A a nlasseh en. b. w., ik Iasehte aan,heb
aankomst.
aangelascht. M et lassehen aan elkander hechten.

*anRondlgen,b.w.
,van kondig (knndig), Hi
jheefthier een sttl
k aangelaseht, aangesmeed,
eene plegtige wi
jze aanzeggen, bekend mal
ten. Aanè
laten, b. w., ik l
iet aan,heb aangelaMet den derden naamval des persoons, en den ten. Bi
j dit woord wordt een anderwoord onvierden derzaak:iemand hetdoodvonnisaankon- derstelt
l:ik zalhem zi
jncn roltnu maar aanlaten,
digen. Fi
gt
lurli
jk: dc avondsterkondigthun het voorlaten aanllouden;ik weetniet,ofik den 1ap
einde van den arbeid aan. Van hier aankondi- daar afsni
jden,of aanlaten wil, voor aangeheeht,
-

bekend;ik kondigcle aan,heb aangekondigd. Op aangenaaid.

ger,aankondiging,aankondigster.
aan vastlaten.
Aaukeor. m. Van aankoopen, door aan- Aanl.eereu, o.w., ik leerde aan,heb aankoop eigenaar van iets worden.
geleerd. Toenemen m et Ieeren: de kinderen beA ank eopeu, b.w .,ik kocht aan,heb aan- ginnen welaan te leeren.

gekocht. Doorkoopenineigendom verkri
jgen:hi
j

Aanl.
eg. m. Van aanleggen. Het ontwerp

kocht een landgtled aan.
eener zaak: de aanleg van een huis,van eenen
A auk eprel
len, b.w.,ik koppeldeaan,hel) ttlin,van een schilderstuk,enz. Toeleg,bedoeling:

aangekoppeld. Zamenbinden;bi
jmoetdehonden ik wistzi
jnen aanleg te veri
jdelen,zoodra ik dien
aankoppelen, aan elkander koppelen. Van hier gewaarwert
l.Natt
lurli
jkegeschiktheid,ofbel
kwaamaankoppeling.
heid totiets:hi
j heeft eenen ongemeenen aanleg
A ank ra- m en , b.w.,ik kram de aan, heb tot de dichtkunst.
aangekramd. Door middelvan kram men aan iets A anl.eggen. b.en o.w., ik legde aan, heb
vastmaken.
aangelegd. lliervoor gebruiltt men ook:ik leide

Aanl
kl
rl:en,b.w.,ik kreetaan, heb aan- aan,heb aangeleid. Zieleggen. Bedri
jv.,deeene
gekreten. Gemeenl
i
jk van ltinderen: hetwichtje zaak digtaan de andere leggen,in verscheidene,
kri
jt zi
jne moeder aan. Anders gebruikt men zoo weleigenl
i
jke a!sfgt
lurli
jkebeteekenissen:een
aansehrebkn.
kind aanleggen,aan de borst;vuuraanleggen.De
Aankru:
len,b.w.
,ik krooiaan,heb aan- hand aan ietsleggen;deze spreekwi
jsiszeeroud,
gekrooi
jen. In Amstelland wordt dit woortl ge- in dc beteekenis van eenen persoon, ofeene zaak
li
jkvl. gebruikt: kruide aan, aangekruid. Door gewelddadig aaugri
jpen. Thanszegtmen,indezen
ltrlli
jen naderbrengen.
zin,de handen aan iemand,of iets slaan; en men
Aaxkkru:l>en. o.w.,ik kroop aan, ben bezigtde spreekwi
jsde hand aan ietsleggen,voor
aangekropen. Kruipent
le totiets naderen.
eene zaak werkeli
jk beginnen te behandelen. De
A a nk'w ak keu. b.en o.w.,ik kwakte aan, laatste hand aan iets leggen is zoo veel,a1s de
heb en ben aangekwakt. Bedri
jv.:hi
j heefthem laatstegedaanteaan eene zaak geven,dezelvevoltegendenmuuraangekwakt,aangesmeten.Onzi
J
'd.: tooi
jen. Iets we1 aanleggen, besturen; zi
jn geld
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totietgaanleggen,besteden;zi
jne krachten aan- jegend worden; hetisreeds te lang aangeloopen,
leggen,aanwenden;eene stad,eendorp aanleggen, (van den ti
jd)hetheeftreeds te lang gelluurd.
deeersteinrigting daartoemaken; rjtuig aanleg- A anm ak en. b.w.,ik maakte aan,heb aangen,beginnen te houden. Onzi
jd., zich gereed gemaakt. H et eelle m et het andere verbindexl,
maken, om te schieten: leg aan!op iets aanleg- aanzetten: hi
j heeft daar een nieuw sttlk aange-

gen, de noodige m iddelen ter bereiking van zeker maakt. Zoo zegt men ook;vuur aanmaken,d.i.
oogmerk aanwenden; m etiemand aanleggen,zich vuur m et andere brantlstof verbindel),of zam eninlaten, afspraak maken (in eenen kwaden zin); voegen,en tlaardoor meer vuur maken.
A an - an en. b.w.,ik m aalldeaan,heb aande schnit moet hier aanleggen, stil houden,aan
den walleggen. V an hier aanlegger, aanlegging, gemaand. Aanzetten. aanporren: iemand tot t1e
deugd aanmanen. Voor dit aanmatten, gebruikt
aanlegster.
A anAe:den . b.w., ik leidde aan,heb aan- m en veelal,vermanen, opwekken. V an hier aangeleid. De paarden aanleiden, leidende nader maansterjaanlnaneryaanmallillg.
brengen. Het bedr.deelw.aankt'dend komt in de A au- arseh , m . Van het fransclle woord
beteekenisvan aanleiding,gelegenheidgevend voor, marche,en hetnederduitsche voorz aan. O ptogt,
l).v.de aanleidende oorzaak. Van hieraanleider, of aanrukking van kri
jgsvolk:hetleger is in aanmarsch. Zie ntarsch.
.
aanleiding,aanleidster.
A anRenen . zie aanleunen.
Aanm allgea, (zich)wederk.w.,ikmati
gde
A ax::eng en. b.w.,ik lengde aan,heb aan- mi
jaan,hebmjaangematigd. Zieh wederregteli
jk
gelengd. Eene vloeibare stof met eene andere iets toeëigellen. Zich de regering,eenen eernaamy
vermengen,en daardoor dunner m aken. Van hier enz.aanmatigen.
aanlenging.
Meltzoudeditwoord,(even a1svele HoogduitA anReu nen .o.w.,ik leunde aan,heb san- schershun aamassen A'an iqfass,ê
zàgq
:q
v:nl val)maat,
geleund, tegen eenen boom aanleunen. Figtlur- meten kunnenafleiden,a1s beteekenendezich zi
jl

jnt
li
jk:zich ietslaten aanleunen, d.i.hetgeen ande- deel toenleten; welke aqeiding Voxoslz sclli
ren ons,boven vcrdiensten,toesehri
jven,zich toe- voorgestaan te 'iebben, gebruikellde daaroln aanc?/t?te/? voor aanmatigenz voorts llet ankersmeden
eigenen.
A auH ehten. o.w.,ik lichtte aan,heb aan- zich aanmeetell de Thi
jrrenen. laouz. lloch de
gelii
'ht. Beginnen te lichten, schi
jnen: de dag gissing, dat het van hetwotlrd magtzi
jnen oor-

sprong ontleent, en hetzelfde is, a1s het oude golicht aan,breekt aan.
A an:lggeu. o.w.,ik 1ag aan) heb aangele- thische anamathian, bemagtigen, met geweld ontgen. Aanliggen, aanzitten, aan de tafel liggen, rukken,is waarschi
jnli
jk
-er. Vanhieraanmatiging.
A anm e:den . l). w., ik m eltlde aan, heb
geli
jk deOuden.
A anH gken , b. w., ik ligtte aan,heb aan- aangemeld Iem antl attnlnelden; ielnand iets aangeligt. Iets naar iets anders toe ligten:ligtdat m elden; zich aanmeltlen; zicll laten aanmelden;
blok wat aan.
zichtotietsaanmelden,persoonli
jk aanbiedelt.
A au- engen, b. w., ik mellglle aan,heb
AanHl- en.b.w., ik li
jmdeaan,heb aan- aangeme
ngd.
Ee
n
we
i
l
l
i
g
ve
r
m
e
ngen.
geli
jmd. lets,metli
jm,aan ietsandersverbinden.
A anieeven , o.w., ik loefde aan,heb aan- A an- en nen, b. w.. ik Inende aan, heb
geloettl. In de scheepvaart, scherp bi
l den wind aangemend. V an mennen, met den toom besturen: de paarden aanmennen.
houden.
A aniekk en. b. m , ik lokte aan,heb aan- A an- eeReAl
lk, bi
jv. 1
'
1.en tli
J
-w-,aalllller-

gelokt. Eigenli
jk,naar zich lokken: eenen hond, keli
jker! aanmerk-eli
jkst. Eene aannlerkeli
jke geeen kind aanlokketl. Iemand m et schoone woor- beurtenls; het aanm erkeli
l.kste van alles is enz.
jw.gebrnikt: het verschilde aanmerkeden aanlokken,in zi
jn belang overhalen. Indien Ook alsbi
tIe zondaars u aanlr,kken, trachten te verleiden. li
jk veel; de zaak was aanmerkeli
jk van nltnllr
BIJBXLVSRT. Van hieraanlokkel
i
jk,bevallig,aan- verttllderd.
lokkeli
jkheid,bevalligheidjaanlokker, aalllokking, A au- erk en. b. w., ik nlerkte aany lleb
aanloksel,aanlokster.
A an:e nk en. b.w.,ik lonkte aan,heb aangelonkt. Anders toelonken.
A anieep. m . V an aanloopen. Eenen aanloop nemen,d.i.eenige schreden tertlgtreden,om
m etkrachtop iets te-kunnen aanloopen. On1de
vaart van den aanloop te stuitel'. H oolaa'. Veel
aanloop hebben, door vele lllenschen bezocht
worden.
A anAeopen. b. en o. w.,ik liep aan,heb

aallgemerkt. .111 overweging nelnen, gadcslaall:
vele dingen aallmerken, die arlderen onachtzaam

voorbi
jgaan. De BIJBELVERTALERS gebrt
zikenllet
voorz-aan, il1 aanmerken, ool
t sonlwi
jlen aI
s 011seheidbaar:aanmerkttiatalles!aanmerktdeleliëll
des velds, enz. Van hier aanmerker, aaulnerking,
aanmerkster.
A a nm e:se:en ,b.w.,ik metselde aan, lleb
aangemetseld. Eenen m llur aanlnetselen.

Aan- fnneAi
lk.bi
jv.n., e11bi
jw,aanminen ben aangel
oopen. Bedrjv.:iemand aanloopen, neli
jker,aanminnel
i
jkst.Eeneaanmi
nlleli
jkeschoollnaar iemand toeloopen, doch alleenljk in de be- lleid. Ook alsbi
jw.gebruikt: zi
j ziet eraanalillteekenis van zich lnet eenig verzoek, ofeenige neli
jk uit. Van hier aanminneli
jk-heid; otlk-aanjk.
bede bi
j iemand vervoegen: bidt niet voor dit minnig,aanminnigheid,aanminnigli
volk, noch en loopt mi
j niet aan. BlaBxicvsRT. A an - eedlgeu. b. w , ik moedigde aall,
D en God van lsrelsmeekte en aanliep door ge- 11k)l)aangemoedigtl. lemand totiets aanmoetligen,
beden. N. VyrRsTllo. Onzi
jd.: de soldaten 1ie- aanzetten. (lns woortl aannloedigen heeft m etllet
pen aan (op den vkand);hi
j is, met zi
jn hoofd, ht'ogd. anmutben niets gemeen, gelijk W ACHTEI:
jk gelooft. Het komteigenli
jk van ons
tegen den muuraangeloopen; gi
jmoethard aan- verk-eerdeli
loopen, voortloopen Figuurli
jk: datloopttegen moedig,en ditvan het oude moeden, en beteekellt
de gezonde rede aan,stri
jdt metde gezonderede; zoo veelals nloedig maken, opwekken, aanvuren.
hj zaldaaroveraanloopen, slecht ontvangen, be- V an hier aanmoediger,aanmoediging.

AANNAAID N--AANREKENEN.
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Aannaaqeu,b.w.,ik naaldeaan,hcbaan- A anpl.oegen. b. w., ik ploegde aan,heb
genaaid. Doornaai
jen,ofdoormiddelvan eenen aangeploegd. Een stuk land aan zijnen akker
llaad,aan iets Vastmaken: eene m ou5V aan eenen ploegen,doorploegen metzi
jnen akl
cerverbinden.
roknaai
l
-en.Gi
jzultmi
jgeeneoorenaannaai
jen,voor A anporrex:, b.w.,ik porde aan, heb aan-

misleiden,bedriegen: in den gemeenen spreektrant. gepord. Sterk aanzetten: icm and totiets aanporA a nn aderen. o. w., ik nadarde aanrben ren. Van hier aanporder, aanporrillg,aanporster.
aangenaclerd. V an den vergrootenden trap nadev. A .anpraéen, b.w.,ik praatte aan,hebaanAannaderen is derllalve zoo veelalsnader komen. gepraat. Htjweetzjne waren welaan te praten.
lk zag het leger aannadercn. ln eellen figuurl. Aanpreken.b.w.
,(van prediken)ik preck-

zin:de aannaderellde winter; terwi
jl het gevaar te aan,heb aangepreekt, Smakeli
jk,ofaaunemeaannaderde. Van hier aannadering.
li
jk trachten tenlaken: hi
j heeft mi
j dieboeken
A ann ag-el.en. b. w., ik nagelde aan,heb
al weder aangeprcekt.

aangellageld. Tets m et nagelen vastmaken.

A.axxxll
r:a-zex:! b.w.) ik prees aan,heb aall-

Aanuem eilk.bi
jv.n.en bi
jw.
, aanneme- geprezen. Icts prilzen,m et oogm erk,om anderen
li
jker, aannemeli
jkst. Val) aannemen. Hetgcen totaannem ing van hetzelvctebewegen:m enheeft
aangenomen kan worden, of behoort aangenom en mi
j dit boek, dezen man, zeer aangepîezen.
te worden. Een aannemeli
jke voorslag. Van ln de middcleeuw.werd appretiarù in het lati
jn.
hier aannemeltjkheid.
voor aanprq'
zen gebruikt. Van hier aanpri
jzer,
A anu em en . b.en o.w.,ik nanl aan, heb aanpri
jzing.
aangenom en. Dit woord heeft vele ontlerschei- A anp u nlen , b. w., van punt; ik puntte
dene, zoo eigenljke alsfguurli
jke bcteekenissen. aan, heb aangepunt. Eene puntaan iets maken:
Bedri
jv., voor aanvaarden, ontvangen: geld van een mes aanpunten. Tn gelneene spl,eelttaalgciem and aannem en; neem ditboek eens aan. Tn bruiktmen:iemand tltzzwg/z?fen,fguurl-,vooriemand
eenen uitgestrekteren zin: een ambt,eenen wis- in eene woordeuwisseling, of eenen woordenstri
jd,
selbrieficenen lastaannemen. Verder: eene ver- inwikkelen:zoodra ik hem ontm oet, za1 ik hem
ontschuldiging aannemen,daarmede tevreden zi
jn; aanpunten.
hetgeen gi
jdaarzegt,kan iknietaannemen, ge- A a nraden ,b.w., ik ried aan,heb aangclooven ; goeden raad aannemen, denzelven billtj- raden. D oor raad tot iets trachten te bewegen:
ken en opvolgen; een kind aannemen, totzich den vrede aanraden;ik heb het op zijn aanranemen,om laet op te voeden; ielnand in genade den gedaan;men heef
t mi
j dezen koop nietaanaannemen: hem zi
jne misdaad kwi
jtschelden, en geraden. V an hier aanrader,aanrading.
m et hem ln vorige verbindtenistrcden:eenenarts, A anraken ,b.en o.w.,ik raakte aan, heb
biechtvader, regtsgeleerde, taalmeester, enz. aan- en ben aangeraak
-t. Bedri
jv.:ik heb lletnietaannemen,zich,vooreenen t'
l
jt
l,aan derzelverdienst, geraakt,aangeroerd. Overdragtel.:hijraakte den
geleidej onderwi
js, enz. toebctrouwen; eene reis staatdesgeschilsnietaan. Onzi
jd.:hi
j is daar
aannemen, aanvangen, ondernemen ; de reis aan- gemakkeli
jk aangeraakt. Van hier aanraking.
A
anran
den,
b.
w.
,
i
k
r
andde
aan,
heb aannemen,sterven, (in gemeene spreektaal); l
tri
jgsvolk aannemen, werven; iets aanncm en,op zich gerand. V an hier aanl'antler, aanranding, aannemen,om hettemaken,of te leveren. Onzi
jd-, randster.
voor toenem cn:de leerlingen nem en welaan,vor- A an ranzen, b.w.,ik ranst
le aan, lleb aanderen wel,nemen wel toe in hetgeen zi
jleeren. geransd. Hctzelfde a1s aanraltden. Van hier
Van hier aannemer,aaùnelning.
aanranzer.
*an nopen. b.w., ik noopte aan,heb aan- A an regéba nk . v., meerv. aanregtbanken.
genoopt. Aanmoedigen,uitlokken.
Eene bank, of tafel, waarop spi
jzen aangeregt,
A a npakk eh ,b.w.,ilt pakte aan,heb aan- ofltlaar gcmaaktworden; ook aanregttafel. Ge-

gepakt. Met geweld aangri
jpen. Pak mi
j zoo
nietaan. Tnsgeli
jksvan dehonden,vooraanval1en : die hond paltt alle m enschen aan. Ook
fguurl.vooropzettel
i
jk zi
jne redetotiemandwcnden: overal, waar hi
J mi
j ontmoet,pal
tthi
jmi
j

woonli
jk zegt men regtbank,zonder voorzetscl.
Aanreg4en. b.w., ik regtteaan,#eb aangeregt. Eigenli
jk,ietstot gebruik in belloorli
jke
orde leggen;voornameli
jk van de spi
jzen: spi
jzen
aanregten,(in (
1ekeuken gebruikeli
jk) dezelve ge-

aan. V an hier aanpak-ker.
reed m aken, om opgedragen te worden ;ook opA anp aien. o. w., ik paalde aan,lzeb aan- disschen. Een gastmaal aanregten; voor iemand

gepaald. Aangrenzen: zi
jn laud paalt aan het aanregten, spi
jzen gerecd maken en opdisschen.
mi
jne;aanpalendevoll
teren.
Voor veroorzaken, bedri
jven: onheil aanregten;
A anp asse n., b. w., ik paste aan, heb aan- hi
j heeft een grf
aotschelmstuk, en, door hetzelve,
gepast. V an ltleederen enz. Voor beproeven, of veelonheilaangeregt. svaarschi
jnli
jk isditwoord
iets wel passcn: ik za1 llem hetkleed eens aall- van ?'
egt afkomstig, beteekenende aanregten dan
zoo
ve
el
al
s
r
egt
mal
t
e
n,
i
n
or
de
br
e
ngen. Anriten
Passen;lli
jheeftzi
jne schoenen aangepast.
A a npeesen, b w ,ik perste aan,heb aan- wordt,in de beteekenis van toebereiden, bi-jNoTgeperst. Van hier aanpersing.
xsnus gevonden. V an hier aanregter,aanrcgting,
A anpl.ak k en , b. w., ik plakte aan, heb aanregster,aanregttafel.
aangeplakt. Voor aankleven:eene bekendlnaking, A anre#keu, b.w.,ik reikte aan, heb aan-

ofwaarschuWing,aanplakken. Overdragteli
jk voor gereik
-t. Toereiken:reik mi
j datboek eensaan.

teduurverkoopen:ik zalhethem welaanplaklten,
andersaansmeren.V anllieraanplakk-er,aanplaklting.
A an pl.anéen,b.w.,ikplantteaan,heb aangeplant. Boomcn aanplanten. Van hieraanplanting.
A an pl.els:ereu, b. w., ik pleisterde aan,
heb aangepleisterd. M etkalk bepleisteren: eenen
muur aanpleisteren.

A anreken en, b.w., ik rekende aan, heb

aangerekend. Ei
genli
jk,op iemands rekeningstellen:men heeftmi
jteveelaangcreltend. Figuurl-,
voor toeëigencn:iemand iets a1s eene weldaad,of
toteene welflaad, aanrekenen. Voor uitleggen :

velen rekenen den mensch zi
jne neiging totverandering a1s eenc volm aaktheid aan.
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AANRENNEN- AANSCHREIJEN.

Aa nrenn en. o. w., ik rende aan,ben en iets stellen: ik heb m il- geld aangeschaft; zich

heb aangerend. Sterk aanri
jden: dehtlzarenren- boeken,kleederen.enz.aanschaFcn.
den van alle ltanten aan; zi
j hebben sterk aange- A anseh ak eleu . b. w., ik schakelde aan,
heb aangeschakeld. V an hier aanschakeling.
rend, zi
jn op den vi
jandaangerend.
Aane:d,m. 1'
)e nadering derruiteri
j:inhet A auseh areell.en. o. w.,ik scharrelde aan,
heetste des aanrids. Hoor'
r.
ben aangescharreld. In den gelneellen spreektrant,
A an rldseRen. b. w., Yan 1.idselen,voortd. l'
net ongeli
jke sellreden tallltolllen: daar kt
lnlthi
j
W.val)ridsen.
.ik ridselde Rtlll, hel) aangeridseld. aanscharrelel).
Dil
ts
verf aanzetten, bi
j llerhaling totietsaallpor- AanseheRlen.(aanbellen)o.w.
, ik sehelde
ren; doell aattrl
dsen is,in dezen zin,gebrt
likeli
j- aan,heb aangescheld. Aan iets schellen, ain de
ker. Aanî'lklselen wordt doorgaans voor aanroe- seheltrekken:ik za1hier aanschellen.
ren,zachtl
-es bewegen,gebezigtl;gi
j moetlletniet A ax:selt:elex:. b. en o. w.,ik schoot aan,
aanridseleu. Van hier aanridseling.
heb en ben aangcschoten. Bedri
jv-: een geweer
A a url.dsen . b. w., ik ridsde aan,llcb aall- aanschieten, de eerstelntlal daarm etle schieten :
geridsd. Tot eenen hoogen trap val)werkzaam- eellenrolt aansellieten, aantrekken. Ollzi
jtl.,met

heid aanzetten;docllbi
j ons gewoonli
jk in eenen het hulpw. zlb-n. de Ilond sehoottelkens op (l13s

kwaden zin: iemand tot oproer aanridsen. Van aan; het wltter schiet snelli
jk aan; die ti
jd zal
hier aanridsing.
haast aansehieten. aankomell; het werk is we1
A ane:dsgeid, o., meerv. aanridsgeldcn. aangeschfltey)1 gevorderd.
Oorspronkel
i
jk beteekentditwoord het geltl) tlat A ansellv.jn, o. Van aanschi
l.nen. De ujter.

aan de rlliters, bi
j htlnne aanneming, gegevcn li
jke gedaante eener zaalt: het aallschi
jn des l
tewerd. Naderhand heeft men het ook ten aanzien mels. Aangezi
gt:wonden i11 het aanschi
jn, V.
van het voetvollt gebezigd; en thans is het ge- MlEuls. In het zwaet uwes aanschi
jns. BIJBELT. ln hetaansclli-jn der boudltist. Voxo.
braikeli
jk in den zin van gelt
3,waardoor men tOt vsR'
de kri
jgsdienst aangeridsd,ofbewogen wordt.
Aansehllnen. b, w..ik scheen aan,heb
Aaurl
ldeu.o.w., ik reed aan,ben en lleb aangesclenen. De zon scheen mij aan. Anders
aangereden. W i
jmoeten wataanri
jden,om ti
jdig besehqnen.
k R en , o. w., ik sehikte aan,heb
daar te zi
jn. Hi
jheeftsterkaangereden. Ollder A anseh l.
lans alleen gebruikeli
jk il'den zin
hetri
jden,aan eeneplaats,ofbi
j iemand Jtilhou- aangeschikt. Tl
den;ik ben bi
j mi
jnen broedcr aallgereden. Fi
- van zittende naderen:schik nog wataan.
guurl., doch alleenli
jk in de gef
neenespreektaal, A anseh ltleeen , b. w., ik schitterde aan,
voor slechtvan eene zaak afkomen, of kwaljk heb aangesehitterd: het goud schitterde hem beontvangen worden:hi
jzalverschrikkeli
jkaanri
jden. kothrli
jk aan.
Aanrugen. b. W.,1
*k reeg aan,heb tta11g0- Aanseheel
len,b.w.
, ik schoei
deaan,11el)
regen. lets in eene ri
j aan iets vastmaken,bi
j- aangeschoeid. Schoenen aalldoen: zlsch aanschoet'Zi
e
s
c
h
oe
n.
zonderli
jk aan eenen draat
l: llaarleil aanri
jgen.
Aanriigen wordtook gebruiktin debeteekenis.van A anseh eum m. M et tlel) eersten aanietsmetwi
l-destel
tenaannaai
jen.Vanhieraallri
jging. schouw, (op het eerste gezigt) HALMA. AanAaneeel
len!b.en o.w.,ik roeideaal
),heb schouw llelllell van iets. ltlLlxAx. Iets in aanaangeroeid. Bedrilv.: ik zal de sclluitwataan- schouw nem en,aanschouwen,beschouwen.
roei
jen. Onzi
jd, met de hulpwoorden hebben en Aanseheu'v en. b.w. Men zegt zoo wel
zi
jn:zi
jhebben sterltaangeroeid,en:zi
jzi
jl aan aanschoûwen,a1s adnschouwen, ik aanschouw, a1s
land geroeid.

A anreeren. b. 55'., ik riep aan,lleb aangeroepen. Den roep naar iemand rigten : de
schildwacht riep ons aan. Figuurl., om eene
weldaadltotiemand roepen,hem luid en dringend
daarom bidden:iemand om bescherm ing,God om
hulp aanroepen. Van hieraanroeper,aanroeping.
A aureeren, b.w , ik roerde aan, heb aallgeroerd. Iets met,de hand, of metden vinger,

aanroeren- Voor aanhalen,melden;hi
J roerde dfe
zaak slechtsvan ter zi
jde aan. Schri
jvers, die in
het voorbi
lgaan iets van onze zaken aangeroerd
hebbtèn. SSTa&GEXAA1z.
.Aax
:reiiez:? b. en o. w.,ik l
'olde aan,heb

ik schotzw aan,ik aanschouwde, a1s ik scllouwde
aan. Voor het overige is het voorz. hier, doorgaans,onseheidb.:ik heb aanschouwd; aanschouw

gi
j;teaanschouwen;nietik heb aangeschouwd,enz.
Het beteeeltent hetzelfde a1s aanzien. In het

dageli
jksche leven wordtditwoord zelden gebruikt;
allcenli
jk il1 den verhevenen schri
jfsti
jl, en wan-

neer men met eerbied sprcekt, houdt men het
voor gepaster en edeler,dan aanzien.
In eene ruimere bcteekenis wordt dit woord
ook vtlor gewaarworden genomen, zollder hetzelve.
tot de gewaarwording des gezigts alleen te bepalen. In deze beteekenis wordtvan llet aanschouwen van God,in een ander leven, gesproken; c11

jsbegeerte verstaat men t
loordeaanschouaangeroltl. Beclrl
jv-:naarietstoerollen:zi
j rol- in de wi
den de vaten. OnzlJ-d., rollend aan iets naderen, wende kellll
is,diekennis,welke wi
j door de gelnet zqî'
n: de ba1 rolde Iangzaam aan. Ook met waarwording erlangen.
komen,in den vertrouweli
jken spreektrant: einde- Dataanscho3twen,oudti
jds,ook gebruikeli
jk ge-

li
jk kwam dewagen aanrollen.

weestisvooronderzoeken,bl
i
jktuit eene aanteej aanschouwen. Van llier aanschouweli
jk,
en ben aangerukt. Bedri
jv-,metrukken naderbren- boek,bi
gen:den stoel aanrukken. Onzi
jfl.j met rukken aanschouwer,attnschouwing,aanschouwster.
A
angeh
ray
pen,
b.
w.
,
i
k
s
c
hr
a
pt
e
a
an,
lladeren:de vi
jand rul
tt aan,is aangerukt.
A ansarren , b.w., ik sarde aan, heb aan- heb aangeschrapt. M eteene schrap teekenen,aangesard. Sterk aanhitsen:eenenhondtegeniemand halen:ik heb uwennaam op de li
jstaangeschrapt.
aansarren.
Aausehrellen. b.w , ik schreideaan,heb
A-nsehaeen. b. w., ik schafte aan,heb aangesellreid. Het geschrei naar iemand rigten:
aangeschaft. Y an iets verzorgen,in het bezitvan iemand om hulp aanschrei
jen.
A aurukk en. b.en o.w .ik rukte aan, heb kening van vAN llwsslLT f)p ltlrulAwxs woorden-

.

AANSCHRIJVEN--AANSTAAN.

Aauseheuven, b. w.,ik schreefaan,heb
aangeschreven. Sehrlfteli
jk opteekenen:ietsaanschri
jvel,; iemand iets aanschri
jven, hetop zjne
rekening stellen. Schrifteli
jk bevel geven: de
gcncraal llad hem aangeschreven, dat enz. Van
hier aanschri
jvcr,aanschri
jving.
A anseh reeveu, b. w., ik schroefde aan,
heb llallgeschroefd. Iets met ecne schroef aan
ietsanders vast maken:een slotaanschroeven.
A anseh u dden. b. w., ik schuddede aan,
heb aaugeschud. H een en weer bewegen:iemand
aanschudllen,b.v. eenen slapende, om hem wakker te maken.
A anseh u iven , b. w., ik schoof aan, heb
aangeschoven. Iets doorschuivcn nader aan iets
anders brengen: schuif de tafelaan. Ook wordt

11

Aang- uéen,b.en o.w.,ik smeetaan,heb
en ben attngesmeten. Bedri
jvend,vooraanwerpen,
door smi
jten nader brengen; doch alleenli
jk in den
lagen spreektrant:smi
jtdltthouteensaan.Ollzi
Jd.
,
voor hard tegen iets aanvallen:hi
j smeet tegen
den muur aan.
A ax:sneRien ,o.w.,ik snelde aan,ben aan-

gesneltl. W i
j zagen de kri
jgsknechten aansncllen.
Met l
comen.
*zi
jI
twamen aansnelen.
A ansx:eeren . b. w., ik snoerde aan, heb
aallgesnoerd. Iioor snoeren verbinden.
A .an gyan nen, b. en o.w.,ik spande aan,

heb aangespannen. Bedri
jv-, door spannenvastm aken:de paarden aan den wagen spannen ; een

zeilsterk aanspannen. Onzi
jd.: metiemandaan-

Spannen,Zamenspannell.
A ansp eRd en, b. w., ik speldde aan,heb
tende naderen,even a1s aanschikk-en : schuif nog aangespeld. M etspelden aan iets vastm aken.
wat aall.
A anspel.:n g, zie toespehhg.
A ansl.aa n. b. en o. w., ik sloeg aan,heb A a nsyeten , b. w., ik speette aan, heb

dit wolrd onzi
jdig gebruikt, in den zin van zit-

aalgeslagen. Bedri
jv.: zekeren toon aanslaan,b. aangespeet. Aan het spitstel
ten.
op llot orgel Een bord aanslaan,b.v.aan Aangp:lkeren,b.w.,ik spi
jkerdeaan,heb
een lluis, val
) hier een huis aanslaan, te koop aangespi
jkcrd. lets met spi
jkers vastmaken :een
zetten; zi
jne goederen zi
jn reeds aangeslagen. bord aanspi
jkeren.
Voor vastmaken:de li
jn aanslaan; de zeilen aan- A.
a nsp:nx:en, b.w., ik spon aan,heb aanslaan; de boei
jen aanslaan, bi
j KILIAAN. Voor gesponnen. Doorspinnen met iets verbinden. ik
aatlvaarden:den boedel aanslaan. Voor schatten, m oet er nog eencn draad aanspinnen.
berekenen: ditis te duur, te hoog aangeslagen. A a nsroegen , zie aazspuwen.

Onzi
jd.: lli
j is lnet zi
jll hoofd tegen den muur Aansreel.
en, o.en b.w.,ik spoeldeaan,
aallgeslagell;de vogelsloeg aatl,begon te zingen; heb aangespoeld. OnziJ'd.:het water heeft te vot
1ehonden hebben aangeslagen,geblaft.
ren tegen dithui
s aangespoeld. Betlri
jv.: de zee
A ansiag, m.,meerv.aanslagen. De plaats, spoelde de wrakkcn aan. De rivier spoelt alti
jd
waar de li
jn aan eene trekschuitgeslagen wordt: nieuw land aan. Van hier aanspoeling.
hi
jkwam,aal)detlaanslag,in deschuit. Toeleg, Aansporen,b-w.,ikspoordeaan,lleb aanvoornemen,gewoonli
jk in eenen kwaden zin:zij gesptlord, Mettle sporen aandri
jven: een paard
maal
tten eellen aanslag op mi
jn leven; hun aan- aansporen. Figuurli
jk,sterk aanzetten: de eer

slag is mislukt. Het begin eener zaak:ik kwam spoort edele gemoederen tot groote daden aan.
J'tzistop .den aanslag.
'
V an llier aansporing.
A ansl.ar pen, o.w.,ik slapte aan,ben aan- A anspraak , v., m eerv. aanspraken. Van
geslapt. Slap wortlen: de leden slapten aan ten het werkw. aallspreken. Eene aanspraak doen,

slaap,elz. Hooz
?T.
op eene plegtige wjze aanspreken. Aanspraalc
A ausl.er en . b.w.,ik sleep-te aan, heb aan- komt ook voor in de beteekenis van regt: aangesleept. lctsdoor slepen nader brengen:sleep spraak op ietshebben, maken. Insgeli
jks flguurdat pak wat aan. Ook wordt ditwoort
l ellz.ge- li
jk : aanspraal
t op deugd, op verstand maken,d.
bruikt, in den zin van traag en sleepvoetend na- i.hetbezitdaarvan, o)) eene bedekte wi
jze, bederen;doeh met het werkw. kolnen: daar kom t weren.

hi
jweel'aanslepen
Aausprakel.
lk, bi
jw.,zooveelalsveralltA ansilken, o.w.,sl
i
jkte aan, is aange- woordeli
jk:ik bendaarvoorllietaansprakeli
jk.
sli
jkt. lloor aangezetsli
jkgrooterworden :ditland A anspreken, b. en o. w..ik sprak aan,
yli
jktvan ti
jd totti
jt
l aan. Van hier aansli
jking. heb aangesprokel). Bedri
jv.: iemand aanspreken,
A ax:sA:ngeg
rex:,b.w.,ik slingerdeaan,heb zi
jne rede tot iemand rigten. lemand om eelle
aangeslingcrd. Door slingeren nader brengen: aalm oes aanspreken, bidden; iemand over zekere
slingerdattouw eensaan. Ook onz-,metkomen, zaak aanspl
yken,onderhouden. Voor bi
j iemand
vool'lallgzaam, (?n m et de voeten slingercnde,ua- aankonlen, hem komen afhalen:ik zalu m orgen
derell:toen hi
jkwam aanslingeren.
kolllen aansprekeu. Ook fguurl-: zi
jne goederen
A ansl.u:pen, o.w.,ik sloop aan, ben aan- aanspreken,gebruiken,ofverkoopen. Onzi
jd-: de
geslopell. Stile1llleimeli
jk aankonlen:
pi
lpenspreken goedaan,gevengoedgeluid.Vanhier
de bevende ouderdom ,
Die al vast,op wollen schoenen,

aanspreker!in ttlde. bcteekenijsen van hetwerkw.
0ok voorlem and,die ter begravenis noodigt: an-

Aansltlipt elz. PooT.

ders li
jkbidder,groefbidder.of biddergenoemd.

.. . . . . .

A an s'
m eden, b. w., ik smeedde aan,heb
.*an srugen , b.w.,ik spoog aan, heb aanaangesmeed. Door sm etlen m et iets verbinden : gespflgen. lletzelfde a1s:

het eene stuk i
jzeraan hetandere smcden.
A anspuw en, b. w., ik spuwde aan,heb
Aans'
m eren, b. w., ik smeerde aan,heb aangesptl
wt
l. Ielnald aallspuwen,bi
jzonderli
jk als
aangesm eerd. D oorgaans wordt dit woord ge- een teeken der hoogste verachting.
bruikt, om zich m et verachting uit te drukken: A anslaan s o.w jik stond aan, heb aange-

eent'n muuraansl
neren, ongeschikt met kalk be- staan, Nitt gesloten zi
jn: de deur staat aan.
stri
jken. Figuurli
jk: iemand iets aansmeren, op Voor behagen,gevallen:zi
jn gedrag staatmi
jlliet
zi
jne rekening schri
jven,of op eencbedriegeli
jke aan;dat stond hem wel aan. Ook voortoekowi
jze opdringen.
mend zi
jn, waarvan het deelw. aanstaande nog
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overig is. In den gemeenen spreektrant,heeft dit

A anséooten, b.en 0. W,)ik stietaanzheb

woord ook debeteel
tenisvan li
jden,verduren:ik aangestooten. Bedri
jv.: hj stiet m iJ* aany en ik

heb daarwat moeten aanstaan.
ontwaakte;het hoofd tegen den muur aanstooten ;
A anstaan des deelw., van aanstaan; in al de steenen aanstooten,dieper in denm tlurstootcn.
tle beteekenissen van hetwerkw. Ook voor toe- Zich aan ietsstooten,orgerell. Onzjd,Vooraalgrenzen: de linkervleugel van hetlcger stietaall
komend zi
jnde:in de aanstaande week.
A a nskam lpext, b. w., ilt stampte aan,heb hetalpische gebergte. Van hier aanstooting.
aangestampt. Sterk stampen,
A a nste.rm ens o. w., ik stormde aan,heb
A.a nséappen . o.w.,ik stapte aan,heb aan- we
aan
geso
to
1)eavai
j
and stormde,(vielmetgeld)
prmd
de.stad
n.

Zestapt. Sterk stappen: wi
j moeten wataanstap-

Pen.
Aansteuw eu, (ook aanstuwell) b. w.
,ik
x*an s
larens b.w., ik staarde aan,heb aan- stouwde aan, heb aangestouwd. A anzetten, aangestaard. Sterk aanzien, en met verhvondering porren.
beschouwen.
A an straïen, b. w., ik straalde aan, heb

Aanséeken, b.en o. w.,ikstak aan,heb aangestraald. Zi
jne stralen naar en op ietsweraangestoken. Betlri
jvend,ietsaan ietsandersste- pen.
ken, ea wel eigenli
jk: vleeseh aan het spitste- A anstraut
l.ens o.w., ik strandc
le aan,bcn
ken,ecncn ring aan d6n vingersteken;fguurli
jk: aangestrand. Op hetstrand geraken.
eeue ltaars aansteken,doen branden;hetvuurstalt A anséreven, o. w., ik streefde aanj ben
de naast bi-jgelegene huizen aan. Besmetten:eene a8ngestreefd.
aanstekende ziekte;in eenen nog uitgestrek-teren

A.a ns4rf.j-ken , b. en o. w,, ik streek aan,

zin:hetbi
jgeloofheeft geheele landen aangesto- heb aangestl-eken. Bedri
jv.: den muur aanstri
jken. Opstelten,ontstelten:een vatbieraansteken, ken. Onzi
jd.:het paard stri
jkt aan,schuurtde
d.i.de kraan in hetvat steken, en beginnell te pootenr onder het loopen, tegen elkander. Ook
tappen. OflziJ'll.: de appelen begonnen reeds aan voor aannaderen,vooral van devogelen;de kraai-

te steken. Van hieraallsteker,aansteking.

A an slellAen, b.w.,ik stelde aan,heb aan-

jen kwamen op de kerk aanstri
jken.

A .ansér:k lien , b. w', ik strikte aan, heb

gesteld. De eene zaalt aallde andere stellen :hi
J aangestrikt. Door middelvan strikken aanzetten,
liet de stormladders tegen den muur aanstellen. vastmaken.
In cenen tlitgestrekteren zin: arbeiders aanstellen; A.anslrom pelen, o.w.,ik strompeldeaan
iemalld tot bevelhebber aanstellen,benoem en.Zicl
,
h ben aangestrompeld. Struikelende naderen: daar

gedragen:zi
jnen weg aanstellenjBIJSELVERT.Zich komt hi
j aanstrompelen.
belagt
theli
jk aanstellcn.
A.
'anslreoxnen, o. en b. w., ik stroomde
A anséerven, o.w. Door den dood van aan,hebaangestroomd. Onzi
jd.:devloedstroomt
iemand ten deelvallell;lnet den derden uaamval tegell de jtat
l aan. Bedri
jv.: een land,hetwelk
despersoons:dathuisismi
jaangestorven. dt
zn- de vloed aangestroomt
lheeft.
bestevven is gebruikeli
jlter.
Aansérufkel.
ens o. w., ik struikelde aan,
lansl:kken, b.:5:.) i1kstikte aau,heb aan- ben aangestrtlikeld. Struikelende naderen; ge-

gestikt. 1)()orstiklten metietsandersverbinden. meenli
jk lïlet koment hi
jl
twam gisteren weer
a*ausll
.p pen. b w-,ik stipte aall, heb aan- aanstruikeleïl.
gestipt. Stippen bi
j iets zetten:eenigewoerden Aanséuw en,zie aanstouwen.
aanstippen. Fig.: ik heb die zaak slechts aange-

.*a nsu lleu s o.w.,ik sulde aan,ben aange-

stipt,meteen enkel woord daar van gesproken, st
lld. Doorgaans met koment daar komen zi
j
ofgesehreven.
aanst
zllen,aangli
jden.
A anskoe en, b,w.,ik stofte aan,heb aange- A anlal., o. Eene zekere menigte: een aanstoft. D e sttxf verzam elen:de kam er aanstofen. ta1troepen,eene onbepaalde menigte, Er isreeds
A a nséok en, b.w.,ilt stookte aan,heb aan- een goed aantalkooplieden op de beurs.

aangestookt. Vunraanstol
ten. Fig.: iemand tot

Hetwoord getalduidtalleenli
jk aan, dat meer

iets aanstoken, in eenell kwaden zin. Van hîer dan een ding bedoeld wordt, m aar het woord
aallstoker,aatlstoking.
aantalheeftbetrekking op zekerem enlgte. V oor:

*aastouds, bi
jw.
ti
jd; hetzelfde a1s onder het aantal der wi
jzen gerekend, onder
hetaantal der goden geplaatstworden, zegt m en
œ anséoot, m., meerv.aanstooten- Van het derhalve beter: onder het getal der wjzen,
werkw. aanstootell. Het aanstooten, zoowel in onderhetgetal der goden enz.;dewi
jlhetdenkeeuenbedri
jvenden,a1sli
jdentlenzin,enwe1eigenli
jk, beeld der menigte hier geenc plaats vindt.
hetaanstooten atl een hard ligchaam :een steen Aan*al.
en,b.w.,(verouderd),ik taalde aan,
des aallstoots, d.i.waaraan men zieh stoot. Fi- heb aangetaaltl. ln regt aansprelten. V an hier
gtlurli
jk: hi
j was overal cen steen desaanstoots, aantaal,aanspraak in regt.
een voorwerp van berisping. lk wilnicm and aan- A antasten, b.w., ik tastte aan,heb aangestoot, ergernis, geven Veel aanstoots li
jden, tast. Eigenli
jk,met de volle hand aanvatten.lets,
moei
jeli
jkheid,tegenkantingondervinden.Hetmeer- iemand aantasten. Figuurli
jk: den vi
jand aantasvout
l komt in de Bi
jbelvertaling voor:opdatde ten,bevechten; iemands goeden naam aantasten,
aanstooten verrllenigvuldigen.
schenden,lasteren;de zekerheid eener geschiedeA.
axls4oo*el
l/-k, bi
jv.n.en bi
jw. Aanstoo- nis aantasten, twi
jfelachtig maken; het is, om
teli
jker,aanstooteli
jkst. Als bi
jv.n.:oln tle neder- zich zelven aan tetasten,de handenaan zich zelven
landsehe pennen voor de aanstooteli
jke klippen teslaan;die ziekteheefthem geweldigli
jk aangetlezcrlnisseli
jke misspellingtewaarschtlwen.Voxo. tast,getrolen;ik zalmi
jne vaste goederen eindeEt
tl
) aanstooteli
jk,ergerli
jk,gedrag;alsbi
jw.:l'
li
j li
jkmoeten aantasten,verkoopen,totgeld maken;
gedroeg zich aanstooteli
jk. Van hier aanstoote- datisee'
n heeti
jzer om aan tetasten (spreekw),
li
jkheid.
datiseene bedenkeli
jkeengtvaarli
jkeonderneming.
w

terstond.
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A a nleeken en, b.w.,ik teekendeaan,heb ietsaantrekken,zich metietsinlaten, bemoei
jen:
aangeteekend. Iets met een teeken bemerken: hi
j heeft zich de zaak in hetgeheelniet aangeeene plaats in een boek aanteekenen. Ook voor trokken;op zich toepassel):ik trek mi
j dataan;

jtrok zich hetafsterven zi
jner
opteekenen, opschri
jven, te boek stellen, in het terlartenemen:hi
lw zoo zeer aan, dat enz. Onzi
jd, met de
algemeen: wilt gi
j dit eens aal
pteekenen? Van vrot
hier aanteekenaar?aanteekenboelt.
hulpwoorden hebben en zùht (
1e li
jm trektgoed
A a nleek en xn g, v.,m eerv.aanteekeningen. aan,(ver
billtltt1edeelen,welkezi
jvereenigenmoet,
De daad van aanteel
tenen. Hi
j houdt aanteeke- goedmctelkander)hecftgoedaangetrokken;het
jgsllecr trekt reeds aan;onzesoldaten zi
jn op
ning van alles wathi
j leest. Ool
t voor de aan- kri
jand aangetrokken. Van hier aantrekkeljk,
geteel
tende zaken : ik zal mi
jne aanteekcningen den vi
eens nazien.
aantrek-keli
jkheid,aantrekker,aantrckking.

A an teien, b.wv ilt teelde aan, heb aangeteeld. Aankweeken : planten, boomen aantelen.
Van hier aanteling.
A an *elzen,b.w.,ik telde aan, heb aangeteld, Toetellen:il<heb hem duizentlguldensaangeteld.

A anlreu lveu . b. w., ik trouwde aanjheb
aangetrouwd. Aanlluwen: door haren man heeft

A a nt:l
ll.en , b.w., ik tilde aan,heb aange.
tild. Door tillen nader brengen;m en m oet het
blok nflg wat aantillen.
A a nt:m 'm eren! b. w., ik timmerde aan,
heb aangetimm erd. Nleuwe sehepen aantim meren,
aanbouwen.
A axu ogt, m.
leger is in aantogt, in
aanm arseh.
A anlokk el.en , b.w.,ik tokkelde aan,heb

Aanvaérden, ik aanvaardde, heb aanvaard,enz.
is echter m eest in gebruik. Op zieh nem en,in
bezit nemen,: eene zaak aanvaarden. Van hier
aanvaarder,aanvaarding,aanvaardster.
*au va', m ,,m eerv.aanvallen. Van aanvallen. In deeigenli
jkebeteekenis van het werkw.,
eenen boom
onzi
jdig genom en: de aanval Van
tegen een huis; waarvoor m en echter liever de

zi
j een aanzienli
jk geslacht aangetrouwd; eene
aangetrouwde dochter.
A anvaardens b.w. Hetvoorz.aan isbi
J

het woord aqnvaarden zoo we1 onscheidb'j als

Aaxktllgen, b.w.,ik teeg aan,heb aange- schcidb-, en m en zegt derhalve zoo wel, zonder
tegen. l-let tegenwoordige gebruik bezigt dit nadruk (ler uitspraak-op het voorzetsel, aanvéarwoord ook geli
jkvl.:ik ti
jgdeaan,heb aangeti
jgd. den, a1s m et den nadruk ainvaarden - ik aanBeschtlldigen: iemand iets aantjgen. Van hier vaardde, en ik vaardde aan, heb aanvaard, en
aangevaard, te aanvaarden, en aan te vaarden.
aanti
jger,aanti
jging.

onbepaalde wi
jsdeswerkwoords,hetaanvallengejkebeteekenisvan hetwerkw-,
aangetokkeld. Gedurir aanraken. Doorgaans bruikt. In defguurli
wordt het in eene rulmere beteekenis genomen, onzi
jdig gebezigd:dathuisheeftveelaanval,aanjvend genomen:
voor aanzetten, aandri
jven: zi
jne geldgierigheid loop. Voor het aanvallen, bedri
jand doen. ln eeneruitokkelthem dikwerftotknevelari
j aan. Vanhier eenen aanval op den vi
aantoklteling, gedtlrige aanraking; doch in eene merebeteekenis,van ziekte,pi
jn,driften,e1
nz.:de
ruimere beteekenis) aandri
jving, aanporring; de aanval Van de koorst, het podagra,enz. M en
aautokkelingen der 5ve11t1st storten hem in het m oet den eersterl aanval der verleiding afkeeverderf.
ren.
Aanéokken, (verouderd) b.m, waarvoor, A anvaAlen, o. en b. W., ik viel aan,ben
en heb aangevallen. Onzi
gemeenli
jlt, aantokkelen gebezigd wordt.
jd.: de boom is tegen
A an *oonen ,b.w.,ik toonde aan,heb aan- den muur aangevallen. Voorbeginnen:zi
jvielen

getoond. Aanwi
jzenjkenbaarmaken,iemand iets aan het werk enz. Bcdri
jv-: iemand aanvallen,
aantoonen. V an hier aantooner.
geweldigli
jk aangri
jpen: hi
j heeft mi
j met den
A anéreden, b. en o.w.,ik trad aan,heb degen in de hand aangevallcn. Die hond valt
en ben aangetreden. Bedri
jv.
, iets door treden alle menschen aan. In eene meer oneigenli
jlte
nader aan iets anders brengen: aarde aan eellen beteeltenis, Van ziekte enz.: de koortsheeft hem
'1 het regt aallvallen,zi
jn
boom aantreden. Onzi
jd.:hi
j za1 weldra komen aangevallen. Iemand l#l

regt tegen iemand vercledigen.V an hier aanvaller.
Aanval.
::g, bi
jv.n.,aanvalliger,aanvalligst.
trof
lkn. Ei
genli
jk, bi
j toeval vinden, ontmoeten, Lief,bevallig:hetïs een aanvallig klnd.
voornameli
jk met opzigttotvogrwerpen van eenige A an vang, n). Van het volgende werkw.
grootte: ik heb hem op den weg aangetroFen; aanvangen. Het begin eener zaak :in den aanik trof in tlit land eene groote woesteni
j aan. vang der onderhandeling; eenen aanvang m etiets
Van kleine voorwerpen wordtaantre
fen,zoo veel m aken. Van den aanvang derlente. V oxD.
,ik ving aan, heb
ik weet,nietgebruikt;en menzegtderhalve niet: A au va ngeu ,b.en o.w.
eene naald, een stuk geld, aantreFen,maar wel aangevangen.Bedri
jv.,bcginnen;gi
jhebtdenstri
jd
vinden. V an hier aantrefing.
aangevangen;hi
jving hetbestuurmetafschaffng
A ankrek k en . b.en o.w.,ik trok aan,heb der misbruiken aan; hetgeluk dienthem in alles,
aangett-okken. Bedrjv-, door middelvantrekken w at 11ij aallvangt, onderneelnt; wat za1 ik met
nader brengen: hetvensteraantrekken, naar zich heln aanvangen? Onztl(1.: hj ving aan te spelen,
trekken, sltziten. Eenen knoop sterk aantreltken; zingen,arbeiden,enz.
de zeilsteen trekthet i
jzer aan. De aantrekkende A anYangep, m ., m eerv. aanvangers. V an
kracht,deor middelvan welke een ligehaam, ook aanvangen. Iemand?die eenen aanvang m et iets
van verre,naar een ander ligchaam tracht te na- maakt,doch alleenli
lk in de b. i
jbelschespreekwi
js:
deren. 13e zeilen aantrekken;schoenen,kleederen, deaanvangerenvoleinderdesyeloofs;wantanders
enz. aalltrekken. Zie aandoen. Z?'cJ aantrekken wordtdit woord, gemeenlt
jk, In eenen min voorwordt ook (in gemeene spreektaal) voor zich deeligen zin genom en: de aanvanger van den
aankleeden gebezigd. Zaken,die in vele schriften stri
jd, twist,enz. Hi
j is deaanvanger. lemand,
aangetrokken (bkgebragt, vermeld) worden. Zich die de beginselen eener zaak leert,in tegenoveraantreden.

A antrec eu, b.w.,ik trofaan, heb aange-
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stelling van eenen geoefende: ik ben nog m aar boek,iets totbewi
js.iemand totgetuige aanvoeren. Tot den stri
een aanvanger in die kunst.
jd opleiden: de soldaten tegen
A aa vauk el:aek. bi
jv.n.en bi
jw.: de aan- den vi
jand aanvoeren. En in eenen nog ruimeren

vankel
i
jke inrigtillg eenswerks;aanvankeli
l
-k heeft zin,beteekentaanvoeren,in het kri
jgswezen,zoo
lli
jhetbeloofd,doch naderhand zi
jn woord wcder veelals,aan het hoofd van een zekergetalkri
jgsingetrokken.
kneclpten gesteld zi
jn. Van hier aanvoerder,aanA a nvareu, o. en b. w., ik voer aan,ben voering,aanvoerster.
en heb aangevaren. Onzil'tl.,voor varend aan iets A aM+PaaF, V.,meerv.aanvragen. Aanvraag
nadercll:m en kan niettegen den wal aanvaren. bi
j iemand doen over eene zaak. Van hetbuiten

NVi
J
' zi
jn gisteren bi
j onzen vriend aangevaren. gebruik zi
jnde werkw.aallvragen.
Bedri
jv.,voorvarend nader brengen:hi
j heeftons A auvrlezeu, o.w.,ik vroor aan, ben aanwel aangcvarcn; m en voer hem tegen de palen gevroren; ook aangevrozen. Door de vorstmet
a&l3.
iets verbonden worden.
A a uvaélen , b.w.,ik vattede aan,heb aan- Aauvrllveu,zieaanwrqïven.

gevat. Aangri
jpen,om iets vastte houden: iets
met de handen aanvattcn. Onderllemen: men

Aauvreu'
w ,(grootmoeder)zie aanheer.

A auvu ïAen. b. w., ik vulde aan,heb aallmocthetwerk metlusten i
jver aanvatten. M en gevuld. Totboven völmaken :een vatmet water
aanvullen ;een gataanvullen ;de gapingen in ecne
vindthetbi
j OTFRID. Van hier aanvatting.
A an veeh leu, b.w.,ik vocbtaan,heb aan- verhandeling aanvullen. V an bier aanvulling.
gevtlchten. Eigenli
jk vechtelld, d.i.met de wa- A auvu ren s b. w., ik vuurde aan,heb aan-

penen,aangri
jpen;doch in dezebeteekenis wordt gevt
lurd. Dit woordt wordt bi
j ons niet meer
ditwoord nietmeer gebruikt. Fi
guurli
jk.tothet dan in eene oneigenli
jke beteekenis gebezigd, en
kwade verzoeken: van den duivel,van de zonde, wel,voorsterk aanzetten,aansporen,bi
jzonderli
jk
aangevochten worden. Ook in deze beteekenisis van de hartstogten en driften: iemand totde be-

ditwoord oud)enkomtreedsbjNor
rxsltusvoor. oefening der deugd aanvuren; iemands jver aanVan hier aanvechter,aanvechting.
vuren;zi
jvuurtzi
jne liefde totde stoutsteonderA a nvegeu, b.w., ik veegde aan, heb aan- nemingcn aan.
gcveegd:de kamer aanvegen.
Aanw aauen. b.en o.w., ik woeiaan,
A a uvees:erveu . o. w., verstierf aan, is heb en ben aangewaaid. Bedri
jv-,tegen ietsaan.
aanverstorven. Door den dood ten deelvallen: waai
jel):dewind waaitmi
j aan. W aai
jend nader
die goederen zullpn u door den ti
jd aanversterven. brengen; de wind heeft al het zand herwaarts
A au veelpeuw en. zie betrouwen, ftl6tl6r- aangewaaid. Onzi
jd.:het papier is tegen hethuis
trouwen.
aangewaaid. Overdragt.,voor onverwacht,bi
j gejnetaalkennis
Aanveew aué,bi
jv.n.;ei
genli
jk,metiemand val,en zonder moeite bekomen:zi
vere,
eligtl,verbonden; doch alleenli
jk, in den zin is hem zoo m aar niet aangewaaid.
van,door de banden t
les bloeds verbonden:hi
j is A anw akk eren, b.en o.w , ik wakkerde
an,lleb en ben aangewakkerd. Bedri
jv., voor
mi
j aanverwant. Zoo zegtmen ook aanverwante a
aallmoedigen:hetvooruitzigt op een goed gevolg
talen.
jner ollderneming wakkerde hem hiertoe aan.
Schoon eigenli
jk eenbi
jv.n.zi
jnde,wordt het zi
jd., voor sterker worden: de wind isaangeechter ook als zelfstandig gebezigd; hi
j is mi
jn Onzi
wakker
d,opgestoken. Van hier aanwakkering.
aanverwant;zi
j islni
jneaanverwante.
A
an w a s, m . V an het volgende werkw.aanAan maakt hier eelle onuoodige verlenging van
het woord,waardoor de nadruk nietsterkerwordt; wassen. Vermeerdering:deaanwasdesri
jks; de
het kortere verwant is (lqrllalve te verkiczcn.
aallwas van kunstel en wetenschappen; bi
j den
A au vl.eeh len, b. w., ik vlocht aan, heb aanwas der jaren; den aanwasdeschristendoms
aangevloehten. Vlechtend m et iets vereenigen.
beni
jdende. Voxo.
A anvl.fegen , o.en b.w.,ik vloog aanzhcb

A anw assen, o. w., ik wies aan)ben aan-

jend met iets verbont
len worden:
en ben aangcvlogen. Zoo wel eigenli
jk,van vlie- gewassen. Groei
gende dieren,a1s ook in eene ruitnere beteekenis, de schors is weder aan den boom aangewassell.
ngewassen z()'
?lzegtmen van ossen en koei
jen,
van alle snelle aannadering. Onzi
jd-: deroofvo- Aa
gels zi
jn op. de duiven aangevlogen; de pi
l
-lis welker longen aan de ribben vastzitten. Vertegen del) muur aangcvlogen;de bode kwaalaan- meerderen, grooter worden: het onkruid wastte
vliegen. Bedri
jv.,ielnand woest en ruw il1 het zeer aan; m en kan het water zien aanwassen;

jne schulden wassen dageli
jks aan. Het aanaangezigt vliegell,onverwacht op het li
jfvallen: zi
de houd heeft mi
j aangevlogen. .Iemand onbe- wassend gezag der Edelen; waardoor llaar aanvan ti
jd totti
jd,aanwies. W AGEN.
echoft,lnctwoorclen, bejegenell: zoodra hi
j mi
j zieAn,anw
eudens b. w., ik wendde aan, heb
zag,vloog hi
jmi
jaan.
A a nv:leten. o. w., ik vloot aan,ben aan- aangewend. bigenli
jk aankeeren, naar iets toe
j moet het schip meer aanwenden.
gevloten. Vlietent
lnaderen,zaeltjesaanstroomen. wenden: gi
A.an veedeu. b.w.,ik voedde aan,heb aan- Gebruiken, iu let werk stellen:hi
jwendtzi
jnen
gevoed. Aankweeken.
ti
jd we1aan; ik heb daartoe alles aangewend.
A an veegen, b. w., ik voegde aan, heb Van hier aanwending.

aangevoegd. Eigelli
jk, door middel eener voeg A anw enn en. b. w., ik wende aan, heb
mctiets anders verbillden: de eene plank aan de aangewelld. Gewend makell: iemalld iets aan-

andere voegell; ik zal daar nog een stuk aanvoe- wenllen; ik zal hem dat wel aanwennen. Zieh
iets aanwennen. Van hieraanwenning,aanwensel,
Zell. Van hier aanvoeging.
A a nveeren, b.w.,ik voerde a'
an,heb aan- voor hetgeen dat men zich aanwent: dat is een
gevoerd. Eigenli
jk, door middel van eenig voer- slecht aanwensel;ook aanwenst, m aar niet zoo
tuig aanbrengen: hout, steenen, enz.aanvoeren. gebruikeli
jk.
Figuurli
jk:iemandswoorden,eene plaats uiteen A anw eulel.en . b.w.,ik wentelde aan,heb
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aangewenteld. Wentelend naderbrengen;zi
jwen- Aauzaa:len.b.w.,ik zaaide aan,hebaantelden de vaten ttan.
gezaaid Zoo veel als bezaatjkn. eenell akker
Aanw erken, b. w.
, ik werkte aan, heb atnzaai
jen.
aang'ewerkt. Door werken met iets anders vcr- A an zak ken , o.w ,ik zakte aan, ben aanbinden: dat hout is te kort, m en m oet er riog gezakt. Laathet touw wat atlnzakken; het eene
een stnk aanwerken.
huis zakte tegen het alldere aan. Figuurl.zegt
A an w erpen , b.w.,ik wierp aan,lleb aan- men.in (len gem ecnen spl'eelttrant, voor traag en

geworpen. Doorwerpen nader brcngen: steelen langzaall
'
, llttdertll
): daar komt hi
j eindeli
jk aanaanwerpen;de vloed werptbestentligltjk zald aan. zakkell.
Figuurl-,voor schieli
jk aandoen:den slaaprok aan- A anzaaden. b. w., ik zaldde aalt, heb
werpell. Van hier aanwerping. N oTztsaus ge- aangezand. D e wegen aanzallden, lnetzalld l)e-

bruiktreedsanauuerfunga,voorimmisst
h.
strooi
jen. Van lieraallzanding.
A auw erveu. l).w.,ik wierfaan,heb aan- A anzegel.e n, Iè w., ik zegelde aan, heb
geworvetl. Tot t1e kri
jgsdienst overhalen:solda- aangezegel
d. D()()
rmitldelvan een zegellnetiets

ten aanwerven. Iem and bewegen, om in zekere anders verbinden.
verbindtenis metons te treden;m aar in gemeen- A anzeggen ,b.w.,ik zeide aan, lleb aan-

zamen sti
jl: ik heb hem aangeworven. Van hier g'ezegd. Door woorden bekend maken: iemand

aanwerver,aanwerving.
iets aanzeggen: den dootl, (le wacht atsnzeggen.
A auw even , b.w., ik weefde aan,heb aan- V an hier aanzegger,aanzegging.
geweefd. l7oor weven m etiets verbinden: ik zal A anzelleu, o.en b.w ,ik zeilde aan, ben

er nog een stuk aallweven.
en heb aangezeild, Onzi
jd., zeileltd aannaderen:
A auw ezen, o.w.,onregelm.; i
k was aan, de vloot kwam aanzeilen. Bedri
jv, onder het
ben aangeweest. De schuit zal voor drie uren zeilen aanietsstooten:zi
jn schip zeilde lletonze
niet aanwezen, niet ter plaatse zi
jn,'waarzi
j ge- aanystiet,onder hetzeilcn, tegen hetollze. Van
woollli
jk stil ligt. Ik ben er niet aangeweest, hier, in den gemeenen spreektrant:gi
j zultdaar
heb er niet aangeroerd, niet van gebruikt. l3e aanzeilen,kwali
jk te pas komen.
ba1 is aangeweest, heeft geraakt. Hi
j za1 niet Aanze:éea. b.en o.w.,ik zettede aan,lael)
lang aanwezen, in het bewind wezun. W anneer en ben aangezet. Bedri
jv-,in eene eigenli
jke bezi
jdatdoen,zull
en zi
j er kwali
jk aanwezen,zich teekenis:gi
j moetden stoelwatmeertegen den
slechtbi
jbevinden.
muur aanzettel);iemand aanzetten,aan land zctAanwezen, voor bestaan en tegenwoordig zi
jn, ten. In eene ruimerc beteekenis,twee dilgen nlet
is nog overi
g in het volgende aanwezen en aan- elkander verbinden; aannaai
jen: ik moet ernog
wezend.

eenen arm aanzetten. A anstam pell:delading van

Aanw ezen, de ollbepaalde wi
js van het een geschut aanzetten. '
G ettcn, selerp maken:
voorgaande werkw. aart
wezen, (in de beteekenis een mes aanzetten. Aanporren:iernand totiets
van bestaan en tegenwoordig zi
jn) a1s een zelf- aanzetten. 1n'eene figuurli
jke beteekenis, voor
standi
g naamwoord gebraikt, o. Hi
jiszi
jn aan- aanschri
jven; ik heb een gulden voor datboek
wezen, bestaan, aan brave oude ouders verschul- aangezet. lemand iets aallzetten, de beltostiging

digd; het is in mi
jn aanwezen, in mi
jne tegen- van iets op iemands rekening stellen; hi
j heeft
woordigheid.geschied.
mi
j die ziekte aangezet, metlegedeeld. Onzi
jd-,
Aanw ezend,deelw. Vanaanwezen. Voor methethulpw. z?
)h: despi
jszetgemeenli
jk aall,
bestaande,tegenwoordig zi
jnde:toen datgebeurde, wanneerzi
jnietomgeroel
'
d wordt. Van hieraanwas ik nog niet aanwezend; al(1e aanwezenden zetter,aanzetting.
hebben het gehoord. Ook aanwezig, in dezelfde A anzle , b.w,,onregelm.;ik zag aan, heb
beteekenis.
aangezien De oogen naar iets rigten. lemand

Aan'
w :lzen! b.w.,ik weesaan,heb aange- aallzien; - vriendeli
jk, over den schouder,
wezen. Iemand lets aanwi
jzen. Van hier aan- met verachting, aanzien; iets met sehele,afglnwi
jzer,aanwi
jzing.
stige,oogen aanzien. In eeneruimerebeteekenis,
A anw inden . b,w.,ik wond aan,Ileb aan- voor dulden, verdragen: dat kan ik niet langer
gewonden. D oor winden nader brengen: m en aanxien. A antllerken: ziet mcn de vriendsclzap

moethetblok nog wataanwinden.
alleen van de zi
jdedernatuuraan,dan iszi
jcnz,
Aanw :nnen, b.cn o.m. ik won aan, heb Oordeelen: ik zag hem voor mi
jnen vriend aan.
aangewonnen. Bedri
jv-:geld,kinderen aanwinnen. Uit de uiterltjke gedaante een besluit trekkell:
Onzi
J
-d-: de dagen winnen zigtbaar aan, worden mellkan het llem welaanzien, dathi
j gezolld en
langer Van hier aanwinning,ook aanwillst.
sterk is. Medeli
jden met iets hebben: zage ik
Aanw eekeren, b. w., ik woekerde aan, zi
jne jeugd niet ltan, dan zoude hi
jmi
jne gramheb aangewoekerd. Door woekeren verkri
jgen: schap ondervinden. Met achting,methoogachting
hi
jheeftgrooteschatten aangewoekerd
aanzien,waartoedebi
jbelsche uitt
lrukkingbehoort:
Aau w oeteien, o.w.,ik wortelde aan ben den persoon aanzien, d.i.zieh, door de aehting

aangeworteld. W ortelen kri
jgen:deboom isreeds jegens,en de betrekking totielnand,in zi
jnehanaangeworteld.
delingen laten bepalen. Schi
jnell: het laatzicll
Aanw e:lven,b.w.,ik wreefaan,heb aan- aanzien,datenz. Van hieraanziener.
gewreven. Hetzelfde a1s aanvrt
j'ven. Eigenli
jk: Aanzl.
en. deonbepaalde wi
lsvan hetvori
ge
de eenezaaktegcndeandereaanwri
jven.Figuurl-: werkw, a1s een zelfstandig naamw. gebruikt,o.
iemand iets aanwri
jven,metiets betichten.
In eene eigenli
jke beteekenis: deze zaak is geen
Aanw roeleu. o. w., ik wroette aan,heb aanziens waardi
g. Opzigt: ten aanzien zi
jner
aangewroet. Daar komt de molweeraanwroeten. werkzaamheid. Uiterl
i
jke gestalte, ei
genli
jk: Let
Aanw u:veu,o.w.,ik wuifde aan,heb aan- tziterli
jke aanzien maal
tt geenen geleerde uit; ik
gewnifd. Daar kwamen zi
j aanwuiven,met den ken hem van aanzien. Tegenwoordigheid:in zln
hoed zwaai
jen.
aanzien; in hetaanzien van den dood. Fi
gt
zurl.:
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de zaak heeft nu een gansch ander aanzien ge- ZW om m en. Aanspoelen : het hout is hier aangekregen. Aanzien,voorgezag, achting, wordt aan ZW om m ell.
hen toegeschreven, die door eenige deugd, of A ap , m., meerv. apen. Eigenli
jk, een dier,
waardigheid, de oogen van anderen tot zich trek- dat, onder alle bekende dieren, het naaste aan
ken: in grootaanzien staan; hi
j is een man van den mensch komt. Een ongestaarte, of Ianggegroot aanzien;het volk heeft hem in groot aan- staarte aap. lli
j heeft een gezigt als een aap.
zien geplaatst.
Oneigenli
jk:denaapindemonw houden,(spreekw.)

A axl.
z#extl.
fa-kpbi
jv.n.en l)i
.
jw.
, aanzienli
jker, zi
jne loosheid verbergen,- dcn aap uitde mouw
aanzienli
jltst. Datgeen,watvcrdientaangezien te laten sprillgen,(spreekw.)zi
jnen aardtoonen.Ook
worclen,wat aallzicn heeft.* A1s bi
jv.n.:een aan- wordt zeker werlttuig, waarmede men eenen omzie1
.
)li
J-k 11uis. In eene rtllm ere beteelkenis:hi
jis trek verkleinen,ofvergrooten kan, in de wis- en
een aanzienli
*
jk man;eeneaanzienli
jkevergadering, teekenltunde) een aap genoemd. En in den gewelke nietallcen talri
jk is, maar ook uitaanziel- m eenzam en om gang, heeft dit woord de beteejk kenis van eenesom gelds,eenen schat:hi
jheeft
li
jke Personen bestaat. Figuurl.: een aanzienli
geschenk, vallveelwaarde;een aanzienli
jk- ambt, eenen goeden aap geërfd; ik heb den aap
datnietallee
n
e
er
aa
nbr
e
ngt
,
m
aar
a
l
t
hu
i
s,
he
t
gel
d
re
eds
ont
vangcn.
aanzienli
jkestuivergeld, ook voordeeeene aanm el'W AcI1TElt. e11 Scl-lErtz. leiden het woord aap
1ig is;een
**
16 goederen van het oulle (lben, d. i.nabootsen,af. Aap bekeli
k groote bezitting. A
&ls bi
jw,: ZIJl'
-j
waren aanzienli
jk vermeerderd;zi
jgaataanzienlijk teekent derhalve zoo veel,als nabootser der m engekleed;iemand aanzienli
jk begraven. Van hier schen. En men behoeftde reden dezer benaming
nietverte zoekûn,dewi
jlergeen dieris,hetwelk
aanzicnli
jkheid.
A a nzlgt, zie aangezt'
gt.
nader komt aan demenscheli
jkegedaante,ofde
A anz:
.jn, o.w.
, onregelm.;ik was aall,ben menscheli
jkeverrigtingen meernabootst. Domme
aangeweest. Hetzelfde a1s aanwezen.
en belagcheli
jke navolgers van anderen dragen
A anzléten. o.w., ik zat aan, heb aangeze- ook dikwi
jlsden naam van apen. Somti
jdswordt
ten. Aan iets vast zitten. A an de tafelzitten: zelf:
sde lofreli
jke poging van navolging nalt
àing
s aan.
genoemd. De voortregeli
jke schilder TITIAAN
zi
Jzaten reed
Schoon tlit werkw. methethulpw.hebben ver- droeg dennaam van den aap ran zl
jhen/?
)W omvoegd wordt, en men zeer wel zegt:wi
j hebben dat hi
j de natuur volmaakteli
jk navolgde. Ook
aangezeten,aan de tafelgezeten, kom thet echter vindt m en de schilflerkunst onder de afbeelding
ook methethulllw.zf
in voor,a1s:de gasten zi
jn van eenen aap voorgesteld. Van hier aapachtig.
reeds aangezeten,aan de tafelgezeten; doch daar Aaple, o., l
neerv.aapjes. Hetverkleinende

jmaakt
hierdetegenwoordige, en nietde verledene ti
jd woord van aap. Overdragtel.zegtlnen:hi
plaats heeft, en ditzoo veel zegt,als,de gasten aapjes;
dat zi
jn maar aapjes, zotte kuren;
zitten werlteli
jk aan,zoo ishetduideli
jk geuoeg, sehoon anderen dit tothet lat.apinae,betlzelingen,
dat het verledene deelw.a1s een bi
jvoegel.naamw. brengen.
Zebczigd,en aangezeten,eigenli
jk,vooraanztttende, Aarshands,:.
001-aafschhands. Zie aafsch.
genomenwordt. l3e gasten zi
jn reedsaangezeten A.
ar. (ook er4 uitgang van sommigezelfstandi
ge
naamwoor
c
l
e
n,
al
s:lasteraar,leeraar,snoever,
is,derhalve, zoo veel als, de gasten zi
jn reeds
aanzittende,d.i.zitten reedsaan.
Aanzoek. o., meerv. aanzoeken. Van het
volgende werkw .aanzoeken. V erzoek,bede:m en
zal dit aanzoek zoo beleiden. Voxo. Iem ands
aanzoek ondersteunen. llit woord wordt somwi
j-

enz.

De naamwoorden, die in aar, of er,uitgaan,

beteekenen eigenli
jk iemand,die gewoon is, eene
zaak te verrigten, niet iemand, die eenc zaak
werkeli
jk verrigt. Zooislasteraar,woekeraar,enz-,

1en ook a1s manneli
jk gebezigd; doch hct onzi
j- iem and,die hetlasteren, woekeren, zich tot eene
digegeslachtishierhetverkiesli
jkste.
gewoonte gemaakt heeft. Twi
jfelaar is iemand,
A a nzeekeu . b.w.,cnregelm .;ik zochtaan, diegewoonis,aan alles te twi
jfelen. W andelaar
heb aangezocht. Verzoeken,bidden, m etaanvoe- iem and, die veelwandelt. D rinker en speler bering der grouden:iemand om eene zaak aanzoe- teekenen, eigenl
i
jk,niet eenen dadeli
jk, en mis-

ken. Oolcbi
J iemand om eene zaak tlanzoeken. schien tegen zi
jne gewoonte, drinkende, of speHi
jheeftmi
j- bi
jmi
j,om eenambtaangezocht. lentle; maar zulk eenen, die zi
jn vermaak vindt
Van hier aanzoeker,aanzoeking.
in, en zi
jne gewoonte maakt van te drinken en

Het ecnvoudige zoeken, bi
j ULPIIILAS sokjan, te spelen.
en in het angels.secanqbeteekende oudti
jdsook A ar, een water, eene rivier In deze en anbt'dden. En in dezen zin gebruiken dc Zweden
ansökan.
Aanzeefen! b. en o.w.,ik zoetta aan,heb
aangezoet. Bedrilv.,zoet maken: men mag die

dere landen worden verscheidene rivieren gevonden, welke dien naam gedragen hebben ;a1s de

Aar,in Zwitserland; t
1e Aarr in Ri
jnland,zi
jnde
een watervliet, die tusschen Oudshoorn en Aarjnvalt. Van hierAarlandermelk nog we1 aanzoeten. Onzjd.
, fg.: hetspel landerveen in denRi
veen,Langeraar,Iforteraar.
zoetaan,isverleideli
jk.

A anzuren, b. w., ik zuurde aan,heb aan- A.ar, v.,m eel-v.aren. Het bovenste gedeelte
gezuurd. Ztlur m aken: het brood, door m iddel der halm en, waarin het graall zit:dan buigtde
zwangere air het hoofd op haren halm. V oNo.
van zuurdeeg,aanzuren.
A an zw eAllen , o.w.,ilt zwolaan,ben aan- K orenaar.
gezwollen. In de hoogte zwellen, m aarm eestal Aae,(voorader)zie ader.
flguurl.,van watercn: de vloed is merkeli
jk aan- A ard, m. Natuur, inborst, eigenschap, neigezwollen.
ging (oulingsook afkomst,geslacht);van aarden,
A an zw em m en, o. w., ik zwom aan,ben eenenatuurli
jkegesteldheid hebben. Een mcnsch
en heb aangezsvommen, Zwemmend naderen:wi
j van eenen goeden, zachten aard;het is de aard
zagen hen aanzwemmen;zj hebben sterk aange- van dat volk; naar den aard der dieren; dc aard
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van die bloemen is, datzi
j niet lang

zi
jnde tot de menschen, zegtmen:hi
jkan daar
welaarden, leeft, of woont daar, m et genoegen.
Hiertoe behoort ook aarden,voor eene natuurljke
aardje, hetwell
t men omtrent ltinderen
gesteldheid hebben, of verkri
jgen: hi
j aardtnaar
(
1e gemeenzame spreekwi
js: hi
j heefteen
zi
jnen vader; men kan nict zeggen, naarwien
ditkind aardt.
naarzi
jn vaart
je.
Aard.bi
j inkrimping en verzachting el.d.Deze A arden, onverbuigb. bi
jv. n. Van aarde
volgens den aard der taal;het heeft geenen
betaamt niet. Van hier het verkleinende

uitgang,dienende,om den landaard, de gewoonte, gelnaakt:eene aarden kruik;aarden kruiken.
ofheerscllende eigenschap van iemand aan tedui- A a rdew erk, o. Tn den vestingbouw wordt
den,vindtzi
jnen oorsprolg en zjnekrachtin het het tegen metselwerk overgesteld, en beteekent
bovengenoemdeaard,afkolnst,inborst.Spanjaard, den aanleg van aarden wallen. Verder, alle keu-

Spanjerd;bastaard,basterd;dronkaard,dronkerd, kengereedschappen, die van aarde gemaaktzi
ln,

enz. M en vindt dit zelfde ook in andere talen, als:borden,pannen,enz., in .tegenoverstelling van
a1sin hetfrans.babillars en inhetengels.dttllard. porseleill: delftsch aardewerlt. V an hier aardeA.
ardaehl:g, btjv. n., aardachtiger, aard- werkswinkel.
achtigst. Van aarde. Hetgeennaar aarde zweem t, A ardgew as. o,meerv.aardgewassen. Een
of eene zekere maat van aardstofin zich bevat, gewas,dat op en in de aarde wast;in tegenoveren voor aarde te achten, of te houden is. Aard- stelling van boomgewas.
aclztige klei.
A ardhoor, m ., meerv. aardhoopen. Een
A ardak er. m ., m eerv. aardakers. Zekere, hoop van aarde.

naar eenen aker,of eikel,geli
jkendevrucht,die

onder het koren wast. Hier voor zegt m en ook
aardmuis,aardnoot.
A ardapp el., m ., meerv. aardappels, aardallpelen. I)e naam van eene, naar eenen appel

A.
ardig, bi
jv.14, aardi
ger,aardigst. Geschikt,

geestig :een aardig antwoord;aangenaam, bevallig: een aarclig menseh, een aardig kind, een

aardig meisje. Hetwoord aardig sehi
jnt, in deze

beteckenis, het meestgebruiktte worden omtrent
iets, hetwelk klein is. AnlsToT.
ELls beweerde
A ardbeseh r:mjver,m.,lneerv.aardbeschri
j- reeds, dat de schoonheid in de grootte des lig-

geltjkende,vrucht,die in de aarde wast.

vers. Iemand,dieeene beschri
jving van de aarde chaamsbestaat,en datmen jongelieden,dieniet
geeft.
grootzi
jn,welaardl
'
g en welgemaakt, maar niet
A ardbesehrlmjv:ug, v.
, meerv. aardbe- school)kan noemen. Ook van levenlooze dingen:
sehrjvingen. Eenebeschrjving van de ri
jlten,sta- een aardig huis, een aardige tuin. Van eenen
ten,landen,steden,dorpen,zeeLn,meren, rivieren zel
dzamenywonderli
jken aard: gi
jzi
jtwe1aartlig;
en bergen des aardbodems; ook een boek,het- datiseene aardigevraag;hetisaardi
g,gi
j verwelk deze lleschri
jving in zich bevat.
oordeeltmi
j,zonder mi
j gehoord te hebben. Van
A artlbev:ng, v,meerv.aardbevingen. H et hier aardigheid,aardigli
jk.
beven (
Ieraar'le. Bi
j tl'
rl
b
mnlpllseî'
dbiba,bi
jNoT- A ardkl.ool, m . H et wereldrond, hetwellt
xsltt;s erdbiboth.
wi
j bewollen, in zoo ver het de gedaante van
A ardbezl.e, v., meerv. aardbeziên. Roode eenen kloot heeft. Ook een ronde kloot,op wel-

en witte aardbeziën. De vruclt eener laag bi
j ken de oppervlakte van onzen aal'dbol afgeteede aardcgroei
jende plant. In den gemeenzamen kend is.
omgang zegtmen gewoonli
jk aardbei tztzrtfô6l
)kn; A ard- anneéle, o.
,meerv.aardmannet
jes.
in Zeeland ./;-c?
b7
,'
a. Van hier aardbcziEnplallt.
Eenesoortvan flwergjes,die zich,volgens de bi
lA ardbode'm , m. D e op.pervlak-te van den geloovigheden onzer voorvaderen, in de aarde,
aarclbol:iellland op den aardbodem werpen.Sonl- onder de huizen zoudcn ophoudell. M en gebruikt

wi
jl
en ook voor de gansche aard
'e,het aardri
jk: het, met verachting van een klein k-erelt
jesprede staatsregel'ingen van dellaardbodem. Hoor'r. kende
A ardbol.
, m. De wereld,welke wi
jbcwo- A.ard'm eelku nst, v. De kunst,of wetennen, als een rolld ligehaam beschouwd,vooralin schap, om de aarde, en alle ziclz op dezelve bevindende voorwerpen te m eten. Andcrs landmeetden dichterli
jken schri
jfsti
jl.

œarde,(van aren,6f
?r63?,ploegen),v.,meerv. ltunst- (G,t
yt)k
/?etll
e).
A ardm eker, m ,meerv.aal-dmeters. Anders
gebruikeli
jk is. Vruchtbare aarde. àvanneer het lalldmeter. lemalld, die de boven gcnoem de wewooi-d aarde als een geslachtnaam gebruiktwordt, tenst'llap verstaat eu oefent.
om m eer dan eene soort van aarde nit te drult- Aardm uls,(ookrel
muis,veldmuis)v.
,meerv.
ken, dan komt het ook in llt!t meerv.voor:de aal-dlnuizen ln tcgenoverstelling van httismul-s.
kalkachtige aarden trekken de zuren uitde lucht OIn dk
, geli
jkende gedtante, wortlt de aardakel.
naar zich. l7e f
lp
.pervlakte tles aardbols, (lewi
jl ook aardmuis genoem d.
.

aarden, hetwelk echter maar in eellige gevallen

tlie grootentleels uit aarde bestaat: iets vallde
A artl.nooé, v., meerv. aardnoten. H etzelfde
aarde ophefl'en;op de aarde vallen; zicl)teraarde als aardaker.
l
'
juigen; ecn li
jk tei- aarde bestellen, plegti
gli
jk A ardrl.jk, o. Het ri
jk der aarde.(1.i.dû
begravep
); ienlalli
l ondt'r de aarde brengen, (in omvallg en gelleele oppervlakte des aardIlodems,
genaeenzame verkeering) lcgravel
), De gallscllc en allës, wat op denzelven gevonden wordt. In

aardbol, welkell wi
j bewonen: de aarde beweegt tlezen zin komt aerdî'ich reeds bi
j lsloonus,en

zich, eens in vier el1 twilltig uren, o1n llare as.
erdrich bi
j OTFRIDIJS voor. 1)e oppervlaltte der
-* al
rden , o.w., ik aardde, laeb gcaard. Ei- aarde;hetaardri
jk scheurtvan de droogtc. Van

gellli
jk zoo veel a1s aarde rc//t
kn, hetwelk l
zlen hier aardri
jksbescllri
jver,nardri
jksbeschri
jving, aarvan nieuw geplante boomen zegt, qrallileer hlznne dri
lkskunde,aardri
jksk
-undig.
wortels zicllin de aarde vasthechten, el) daardoor
Aardsehs bi
jv. n. Tot de aarde behoorenwe1tieren. Die boom aardtdaar wel,begintdaar de :aardsehe goederen.

welte groei
jen en bloei
jen. En dit overgebragt

Aardsgezlntl.
,bi
jv.n.,aardsgezinder,aards3
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gezindst. Gezind tot de aarde, ofgehecht aan de
aardsche diugen: aardsgezinde mensehen. ln tegenoverstelling van hemels'q
zt'nd.
.#e
Het woord aards, in aardsgezitld,staatin den

slechte eigenschappen aan te duiden,wordthet,

in de dageli
jksche verkeering, zcer gemeenzaam

gebruikt in de woorden : aartsbedrieger, aartsbooswieht, aartstlief, aartsgek, aartsgierigaard,
twceden naamval; hetwelk bli
jktuitde achterge- aartshuichelaar, aartshoer, aartsk-etter, aartslogevoegde s,die,oorspronkeli
jkjhcthoofdteelten des naar, aartsschelm, aartstooveraar, aartswoekeraar,
tweeden naamvalsschi
jntgeweestte zi
jn,zoo wel aartszwelger, en duizend anderen. D och van al
in vronweli
jke,a1smanneli
jkeen Onzi
jdige naam- deze zullen,in het vervolg,slechts eenige aangewoorden.Ziemi
jneNederd.Spraakl
t.,D.1.çl56. voerd worden.
Van hier aardsgezindheid.
A arésblsdom , O., meerv. aArtsbisdommen.
A ardsla ng', 'V-, meerv.aardslangen. Veld- Het geesteli
jke en wereldli
jk-e gebied eensaartsslang,in tegenoverstelling van waterslang.
bisschops.
A ardsp:n , v,, meerv. aardspinnen. Eene A aktsblsscitop, m., Tneerv. aartsbisschopsoort van spinnen, welke zich in drooge slooten, pen. 1)e eerste bisschop onder velen. Van llier
omgeploegde voren, en op planten ophoudt;in aartsbissehoppeli
jk.
anderscheiding man huis-,onkt@fr- en waterspl'
nnen.
A ar:sdlef. m ., m eerv. aartsclieven. ln geA ardvell, o. Zeker kruid, datin en langs m eenzarfle verkeering, een hoofddief,die van het
(len grond wast
, oolt hondsdraf genoemd. Hct stelen zijn werk maakt.
A aelsengell, m ., m eerv. aartsengelen. De
c@?-???pp,overgesteld.
wordt tegen boomveil.h of /
A a rdw orm , m.r llleel*V.aardwormen. Een voornaamste onder de engelen. NtàTlkElzt;s noemt

potl
'
n,hfet
potin (magtworm, die in de vette aarde zi
jn voedselvindt, de aartsengelen nog Fursl
js,dat,in dien ti
jd,het
ook pt
kr genoemd. Het komt ook overdragteli
jl
t bodenl;en ditis een bewi
voor, in de beteekenis van een arm, ellendig gr.archi nog niet overgenom en was.
A arlsèltertog, m.,m eerv.aartshertogen. De
mensch:hi
Jiseenregteaardworm.
A ars. m.,m eerv. aarzen. H et achterste deel voornaamste hertog. In het vrouwel. geslacht:

jk.
des onderli
jfs, of dat deel desdierli
jken,en bi
j- aartshertogin. Vanllieraartshertogeli
zonder menscheli
jken ligchaams,waardoor de na- A artsh eréegdo'm , o., m eerv.aartshertogtuur zich van het overbli
jfselder verteerde spi
j- dommen. Hetaartshertogcli
jkegebied,endeaartszen ontlast; ook alleen het acàterste genoemd. hertogel
i
jke waardigheid.
Veclal wordt dit woord verkeerdeli
jk met eeue n A arésk eléer, m., m eerv. aartsketters.

voorop uitgesproken, en zelfs geschreven:naa3's. grootste en voornaamste onder de ketters.
H tTgrllcolal'
ft beschouwt dit a1s eene uitvinding
A.aefisqlogena ar, m.,meerv.aartslogenaars.
van

onze oude bli
jspeldichters, die degewoonte Iemand, die zi
jn dageli
jl
tsch werk van liegen

hadden,om narln,voor arm, nelleboog voor elle- maakt.
boog,neglantier, voor eglantier, noom voor oom , A aréspr:eséer, m., m eerv. aartspriesters.
D e voornaamste onder de priesters.
naars voor aars te schri
jven.
Aolccxg en anderen brengen ditwoord tothet A arésseèltel.'
m . m ., meerv. aartsschelmen.
oude cr,dat hoog, verheven beteekent, naardien Een schelm bi
j uitstek-endheid.
dit deel des menscheli
jken ligchaams eene t
lan- A arésvatl.er, m., meerv.aartsvaders. Eene
merkeli
jke verhevenheid heeft. Tn het hoogd.is benaming van de stamvaders der huisgezinnen,
het Arsch,in hetangels.ears, in hetengel.avse, voor eu kort na den zondvloed. De aartsvader
SETH,t1e aartsvader ABRAHAM.
in het deen.en zweed.ars.
Aarts, zoo veel s1s eerst. Sommige schri
j- A arésv:wjantl.
,m ,meerv.aartsvi
janden.
ven, in plaats van aartsengel,aartspriester,enz., viJ-an(1.
A
arzel
.
en,
o.
w.
,
i
k
aar
ze
l
de
,
heb geaarzeld.
eerstengel, eerstpriester, enz. D an, de woorden,
die, eer onze taal nog tot gcnoegzame vollleid Eigenl
i
jk, terugdeinzen. Thans meestal gebruikejk in den zin van,in twi
jfelstaan,totgeen begekomen 5VaSy uit andcretalen bj O11SZi
J
-n over- li
genolnen, kunnen gerekend worden, llun burger- sluitkunnen komen.
regt onder ons verkregen te hebben. En zoo is A as, o. Spi
jg.voet
lsel,bi
jzondcrli
jk val
) de
het metdit aarts, van het grieksche Qr
ly.t,(naar dieren. De vogelen zoeken het aas voor hunne

lurli
jk; men gaf dataas van i
jdele
de italiaansche uitspraak crcf) datbi
j alle noord- jongen. Figt
sche voll
terenr tegeli
jk met dc cll
risteli
jke gods- hope Hool?T. Ook voor lokaas,ofde spi
js,waardienst,in gebruik is gekomcn. Zie J'rxlus,Sx1N- mede men de dieren lolkt. Overdragtel
i
jk gcbruikt
XER, AVACI
ITER.en anderen. '
Wi
j verkiezen der- men het voor alles, wat begeerli
jk in heteerste
halve:aartsengel,aartspriester, enz. H et woord voorkomen,maar schadeli
jk in zi
jne gevolgen is.
wordt niet dan in zamenstelling Febezi
gtl. Het Zoo wordt de verliefdheid aas genoemd: die haar
schikt zich echter, in goed nedcrdul
j het aas
tsch,alleenli
jk Zenoegzaam te kennen gaven, dat zi
aan het hoofd van zelfstandige, niet van bi
jvoege- reeds ingezwolgen had. Temand het aas voorleg, middelen in het werk stellen, om hem te
li
jkenaamwoorden. Bi
jVONDEL vinden wi
jaarts- gen
verleiden. W il'del-s, voor een dood ligehaam,
hemelscll; doch buiten' tlie plaats zalm en niet ligt
een voorbeeld aantreflbn. BERNARDITS DE BOSCH kreng,a1s een aas voor de dieren: de raven zaten
schreefeens: daar ze aartsbevallig opgetooid,doch op hetaas; hi
jstonk,a1secn aas. Overdragtel.,

veranderde het,teregt,in : daar zi
j bevallig opge- va'
n eeu slechtvrouwspersoon:zi
j iseen regtaas.
tooid. Het beteekent in alle talen het voor- W a,artoe misschien ons,in den gem eenen spreekjk kataas, behoort, a1s nietmcer
naamste in zi
jne soort, en bi
j ons) in eenen goe- trant, gebrnikeli
den en lcwaden zin tevens. In eenen goeden zin, waardig. dan om van de katten gegeten te worom de waarde en voortrefreli
jkheid aan te duiden, den. Zoo ook galgenaas, als nietm eer waardig,
komthetvoorin de woorden:aartsbisdom,aarts- dan om tot aas der vogelen, aan de galg gehanengel, aartspricster, aartsvader, enz. In eenen gen te worden.
kwaden zin, om het voornaamste ten aanzien van Di
t qas (0u1
. ccf,ate) staat,ten aanzienvan
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zi
jne afkomst, in dc naauwste betrekking tot hct storven is! 7.Van weemoed,komm er: ach,lief
f'rankd.en hoogd.as,van ezan,essen,eten;en het kind!Jtzlia wordt gelukkiger dan gi
j. Vooral,
vi
jl niemand met
komtovereen methetlati
jnscheesus en esca,het van teedere weemoedigheid, deô
jn ach!en o!verk-wistenderis,tlan deverliefdc:
armeniscle ltaz, brood, en hetturkscheas,spi
js. zi
Van hier azen.
ach,zultgi
j hetdan nimmer gelooven, hoe teeA a*, o.,mecrv.azen. Eigenli
jk een. Van het derli
jk ik u beminne!8.Van klagt:ach,watben
lat.as,assis, of hetgr.slg, met weglating der h ik m oede! 9.Van verlangen: ach, wilde de hejn vaderland terugkeer(.
s#?
'
rà
'
J?
,
/,
: asper). Verder hetklcinstegewigt,dat mel,datik nog eensin mi
zelfsbi
jgoud gebruiktwordt; ool
t voorhetmin- de! l0. Van goedkeuring, welgevallen: ach,dat
stc,geringste: ik heb ergeen aas(ofaasje)af- is schoon! 11.Van verwondering: ach, welk een
genomen. svi
jders een aas van het k
-aartspelen voortreFeli
jk mensch is hi
j! 12. Eindeldk wordt
op de dobbelsteenen:ruitenaas,schoppenaas,enze; di
t woordje ook bj minder sterke aandoenintwee azen werpen. Overdragtel,, het wallonsche gen en gewaarwordingen gebruikt!om aan te duiun tz,
s, zoo veel a1s iemand van geringen staat. den,datllethartdaaraan eehterzl
jn aandeelheeft:
Van hier hetspreekwoord op de belastingen;
Un as en heeftniet2
Deux as en geeftnlet,
T rois en quatre moeten geven,
llaar cinq en six van m oeten leven,
a1s zillspelende op de oogen van eenen dobbelsteen,waarvan een hetlaagste,en zes hcthoogste
getalis.
A aszak , m ., m eerv. aaszaltk-en. Ook knap-

ik heb u vcelt: zeggen,ach!zeer veel!
D it acll I#S 00n Zeer oud tusschenwerpsel
,dat
zi
j1
1e geboorte, naar allen sehi
jn, aan de natuur
zelve versclllzldigd is,a1szi
jnde hetgeluid,datde,
van eenc beangstig'(1e borst uitgestooten, adem
veroorzaakt;en daarom is het zich oolt, even als
dit,onder alle llemelstreken,en in alle talen, ge-

li
jk. De HcbreLn zuchten na en nny, de
*

zak. Een zak, waarin de rciziger zi
jne spi
js Grieken
steekt.

Perzen alt.

%, e1l ?
u't k
z
't de Lati
juen alla,alt,de

Aaïi
'
Fnaal., (verouderd) voor eetmaal,nu et- A ch f', telwoord. Een getaltusschen de zeven
jvoegel. en a1s zelfst.
p/tt
z/. De ti
jd van vier en twintig uren. Van het en de negen, hetwelk als bi
in gebruilt is. Als bi
jvoegel. naamw. is hetin
oudeaat,:t/e,spt
j'
s. Zieett
naal.
A bberdaan , m . Zekere soort van gezou- allenaamvallen en geslachten onveranderli
jk:aeht
mannen,achtm aanden, achthuizen. H eden over
ten visch.
A bdlxj, v.
jk in de gemeenzame verkee, abdi
jen. Een I
cloostery welksop- acht dagen, of geli
ing: heden aeht dagen. Somwi
jlen wordt hct,
perhoofd ean abtis; wi
jders hetambtvan eenen r
abt;verder het gebied van zullt een kloostery en even als alle andere telwoorden,buiten betrekking
op eell zelfbt. naam w. gebezigd, in welk geval
eindeli
jk de woning van eenellabt.
A 'l&dis. v. abdissen. De opperste bestuurster hetalseen bi
jw.voorkomt:tweemaalachtis zestien;aehtrnaalachtis vier enzestig;achtentwincelier vrouweli
jke abdi
j. Lat.abbatissa.
t
i
g,
ac
ht
e
n
vce
ig,de aeht en twintigste,de acht
-*be, (
ttntlers al
phabet, ctôcz abece, - en veertigstc, rtni
et zamengevoegcl achtenveertig
t/,b)a1szelfstandig gebezigd,komthetonz.voor. e1
4z., maar we1a1szclfst.naamw-j een achtcntwin.

De klemtoon valt op (,
le laatste lettergreep,abê.
l-let nederduityclle ab; enz. V an hiër ablballk, tig;zoo ook achtentwintiger!achtenveertiger,enz.y
voor iemaud van aehten twlntig,of acht enveerablbord.

A'
beeè
l.
, Labeelboolt, ook popel,ptt
pt//l
kr,ge- tig jaren. A1s zelfst.naamw. is acht vrouwel.,
lloemd), m.,nleerv. abeelen. l)e bleekheid van nleerv.acllten: eene romeinsche aeht;de aclltvan
ruiten,in hctkaartspel;ik heb vier achten. H et
deu abctal. L.BAltl,l.
.4b
eel sehi
jnt eetle verbastering vall het oude meerv,acbtenwordtookbi
jpersoonli
jkevoornaamgd;wi
jwaren met
alb,c/
p,dat wit beteeltende; zi
jnde abeel ook ei- woorden in hctmcerv.gebezi
onsachten. Zoo ook il)de spreekwi
jzen:naachgenli
jk de witte pdpulier.
.

voor acht ure; ik
Abr:k oos, voor den booln gcnom cn,m.,voor ten,voor achten,d.i rla,
de vrucht, v,, nleerv. abrikozen. In het ital.is sneed den ltoek in achten, irl acht deelen; stuktere spaansche m unt.V an hier
de naam dezer vrucht abricocco,. en hieruit heb- ken vau aehten,zel
htderlei, aclltdik, achtdubbel, achtendeel, het
ben wt
tarschi
jnl
i
jk de Fransehcn abricot,de Duit- ac
htste gedeelte van zekerc m aat; aehthalf, aehtschers Aprilcose,de Engelschen apricot, en wi
j ac
halve,zeven e11 een half; achthoek, achtlloekig,
abrikoos oul.abricoc,gem aak-t.
A.bï;, n'1.,rneerv.abten. D c op.perste bestuur- dat achthoeken heeft; achtjarig, achtkant, dat
.

der van een klocyster, of eeneabdi
j. Geli
jk de
abt, zoo de monllikenj spreekw. Tlet is een syriesch Nvoord,vaderbeteekeuende;zi
jnd: de abten
alsvaclers der m onniken aan te m erken.
.A.
eè
ll! cell tusscllenwerpsel, datdeuatuurli
jlke

acht kanten heeft;achtste,bi
jv. naamw.;achttien)
tölw-;achttiende,bi
jv.naamw.

el'
l.*, v. Ditwoord, dat alleen in het enkel.A.
voudige getal, en grootstendeelszonderlidwoord,
gebezigd worclt,heeft velerleibeteekenissen.V oorllitdrukklng van alle gemoedsbewegingen en le- eerst,opm erk-zaamheid,toezigt: acht hebben,gevendige voorstellingen is. H etis derhalve, l. ei- ven,slaan, nemen op iets. Geefwe1acht,let wel

jllc woordel
z wclin acht; ik hcb er
genli
jk,de uitdruklking van smart,en wel,volgells op;neemt mi
al hare trappen en veranderingen:ach,ik onge- g'
een: acht opgeslagen. Mci
jders zorg,aanwending
lukkige! Tn dezen zin wordt ach ook a1s zelfàtan- der opnlerkzaamheid, zoo wel om een go'ed tc
jden:eene
di
g gcbruil
tt; mi
jn aeh is uwe vreugd. 2.Van bcwarcn, als om een kwaad te vermi
angst:a(!h,hoe ltloptl'rli
i
jk voor schade
-jhc
thart!3.Van vrees: zaak in aeht nemen, zorgvuldigl
ach, wat za1 dit voorteeken beduideu! 4. Van bewarcn;hi
jneerntzich in hetgeheelnietinacht,
jn gedrag;ook draagt
sehrik :ach,mi
jn bloed stoltin deaderen! 5.Van is zeer onvoorzfgtig ila zi
ene behoorli
jkezorgvoorzi
jnegezondheid. Zich
misnoegdheid: ach, wi
j behoeven uwe hulp niet! ge
6.Van medtli
jden: ach) dat die bravcman ge- voor iemand irlacht nemen,zich voor hem wach-

'0
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AOHTELOOS ACHTERKLAPPEN.

ten,op zi
jne hoedezi
jn. Verder acht,voorach- docht omtrent iemand hebben, verwekken; zi
jn
goed voorkomen benam mi
jalleachterdocht. Van
A ehlel.
oes, bi
jv. n., achteloozer,achteloost. hier aehterdochtig.
V an acht,toezigt,opmerk-zaamheid. Onachtzaam , A eh éerebb e. v. Hetlaatste dcr ebbe.
zonder aandacllt, hetzelfde a1s roekeloos. V an
Aehlereen. bi
jw. Na vlkander1 driemaal
achtereen. Achtervolgens, zonder ophouden,onhierachteloosheid.
x*eh é
en , b. w., ik achtte,heb geacht. Op- afgebrt
lken:hi
j dl
.onk twee pinten achtereen ui
t.
merkzaam zi
jn: ik acht op uwe woorden niet. A ehéereergisleren, bi
jw. Om den dag
Meenen, gevoelen, van oordeel zi
jn: iets voor aan te duiden, die onmiddelli
jk voor dien van
schade, schande achten; ik acht het spelreeds eergisteren geweestis, voor vier dagell. Thans
gewonnen. Sehatten, m et bepaling der waarde zegtmen overeezn
gistel'
en,en gewoonli
jkst vooreerd'
ting. V an hier achtbaar,achtbaarheid.

daarvoor houden: hoog, gering achten;ik acht # tsf8r:n.
hem, om zi
jne geleerdheid. Voor gewigtig hou- A.eh telreln de. o.,meerv.achtereinden.Het
den, en zieh daar naar gedragen: het kostmi
j achtereinde van een schip.
welveelgeld,m aar datacllt ik niet.
A ehkeren, ten achteren,ook ten cclfcr,bi
jw.:
A eh lendeel.. zie acht,telw.
ten achteren gaan, in schuld geraken; ten achteA.elt4eu éw lnl#g, zie aeltt,telw.
ren zi
jn,in schuld steken;in zi
jn werk ten acllteA eh ter, voorz., het tegengestelde van vook'. ren zi
jn, het werk niet afgedaan hebbell. Van
Achter de deur staan;de paarden achter den wa- hiervan acllteren,ook van achter; zi
j vielen den
gen spannen; ik ben er al achter,ik heb het al vi
jand van achteren aan. Naarcfc/d/eren,ooknctr
ontdel
tt;hi
jisernietachter,hi
j begri
jpt,ofver- achtertschuifwatnaar achteren.
staat het niet; achter het net visschen,vergeef- A fh éererve, m., Wanneer van eenen man,
sche pogingen doen;achter dell rug,in llet afwe- en Yr.,Wanneer Van eene VrOuW gesproken wordt;
zen. Ik kwam achter (na) hem. Acàter straat m eerv. achtererven. Van (lchtel' en erDe, erfge-

werd, oul, gebezigd voor lqngs de straat. Varen

Daam .

acàter landewas,bi
j M.STolkr,omwandelen door Soohebben si
jverdïentmetJz
tcossachtererven.

hetland.
Dit voorzetsel wordt met woortlen van allerlei
aard zam engevoegd; en deze zullen hierna, op
hunne plaats, voorkomen. M et werkwoorden zalncngesteld,is hetscheidbaar, of onscheidbaar, b.
v.achterhalen,ik achterhaal,ik acllterhaalde, enz,
onscheidbaar; achterstellen, ik stelde acllter ellz,

H tqvGsxs.
A eh éergang, m.,m eerv.achtergangen, Het
achterste gedeelte van eenen gang.V oor hetgaan;

hetjaar gaat alti
jd denzelfden gang. Ook wordt

hetvoor buikloop gebezigd.
A elkéergebou w , o., meerv. achtergebouwen. Een gebouw, dat aan een ander gebouw,
scheidbaar. Ook wordt dit achter a1s een bi
jw. van achteren,aangebouwd is. Ook het achterste
gebezigd,b.v.:ik woon achter. Vook-ten acbter, gedeelte van eell gebouw.
van achter, gebruikt men thalls, doorgaans, ten
*eh tergeve', m .,m eerv.aclltergevels.
achteren,van achteren. V an hier aehteraan, aeh- A ehtergra eh t, v.,meerv.achtergracllten.
teraf.
A elh4ergrond. m., meerv. achtergronden.
Aeh:erbaks, bi
jw.
, beteekenende heimell
jk. D e achtergrond van een schilderstuk; de achterTsx KATE leidt ditbi
jw,van bal
c,in den zin van grond van hettooneel.
rug,af;zoo dat acàterbaks,volgens hem, zoo veel A eh *erh aar, o., meerv.acl
aterharen.
is,a1s achter den rug; en hierm ede stemt ook B. A ehkerh a:ex:, b. 5V., ik achterllaaldc,heb
HtrvoEc.overeen.
aehterhaald. Tnhaleny onderhalen: hoe hard li
j
Aehéerbl.
:lveu,o.Av.,ik bleefachter,ben loope, ik za1 llem we1 aehterhalen. (lntdekken,
achtergebleven. Achteraan komen,vertoeven,niet betrappel,: zi
j zullen wel achterhaald worden.
weerkom en.
Verstrikl
ten:iemand in zi
jne rede achterhalen.
a*eh é
erb ou k, m., m eerv. aclzterbouten. De Van hier acllterhaling
achterboutval)een sehaap.
A eh 4erh als, m.,meerv.achterhalzen. Nek.
A eq
lt*erdeel., o.,m eerv. acllterdeelen. Het A eltkerlhoede, v. D e achtertogt van een
achterste gedeelte van iets. Oolt hetzelfde,alshet leger;in de achterhoede vallen.
thans gebruikeli
jke nadeel. Doch in dezen zin is A eh éerlllooftl., o.,meerv.achterhoofdcn.
het reeds eenigzins verouderd :
Aeh4erheuden.b.w.,ik hield achter,(van

Gi
jpoogt,dooronzenval,aan'tltlimmentegeraken) het oude holden) heb achtergehouden. Terug
En,tot ons achterdeel,u zelven groot te maken. houden; gi
j hebt I
ni
jnen loon achtel
'gehouden.

Van hier hetdeelw.achterhoudend,achterhoudenJ.Iàs DEcxEn.
Vtn('lrditachtevdeelbezigdem el),oul.,ook inteî.deel. der,achterhoudendst;geheim ;ongenegen,on1 iets
x*ehé
erdenRen, de onbepaalde wi
js van te*openbaren;achterlloudendheid,achterhouding.
het verouclerde werkw.achterdenken,als eenzelfst. A.eh:erh u:s, o., meerv.aehterhuizell. Eeu
naamw.gebezigd,o. Zorg voor het toekolnstige. huis,datachter aan ecn ander huis aangebouwd
Hi
j heeft in hetgeheelgeen achterdenken, denkt is;ook hetachterste gedeelte van een huis.
niet op het achterste, zorgt niet voor het :-01Aehlerlaar,o.
,meerv achteljaren.Najaar.
gende. Ook vermoeden, achterdocht: eindeli
jk A ehterk am er. v.m eerv.achterkamers.
kreeg ik achterdenken. V an hier achtertlenkig, A ehlerk askeell, o., meerv.achterkasteelell.
voor achterdochtig.
Hetachterltasteel van een schip. Ook wordthet,
A elhéerdeur, v.,meerv.achterdeuren.Over- in den gemeenen sqreektrallt, voor de billen, het

dragt-,voorl
zitvlugt: hi
jhoudtalti
jd eene achtcr- achterste.gebruil
tt.ll
t vielop mi
jn acl
aterkasteel.

deur open.
A eh :erd oeitk, v. Een ongtlnstig,op geene
zekerheid rustend gevoelen van ielnands gezind-

heden.

Argwaan, kwaad vermoeden: achter-

A elt*elrk eèld er. m .,m eerv.achterkelders.
A ehkerk eu ken , v,,m eerv.achterkeukens.
A .eh 4erk :ap. zie achterklappen.
A eh 4erklappen , o.w., van klappen,d.i.

ACHTERKOUSIG- ACUTERS'CEVEN.

snappen! praten: ik achterklapte,heb achterklapt.
A chter lemands rug kwaad van hem spreken,den

A ehlerever,bi
jw.:hi
j vielachterover.

klap,achterklapper.

A eh lerran tl., o.,m eerv.achterpanden
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A eh éeep aai. m., meerv.achterpalen. A an

goeden naam eens afwezenden schenden,lleimeli
jk den achterpaalstaan,liggen; naar den achterpaal
lasteren: van iemand aehterklappen. D e BIJBSL- slaan enz.,zi
jn spreekwi
jzen,in hetkolfspelgevsrta.lTuzlts gcbruikten ook ientand achterklappen. bruikeli
j
k.
die zi
jnen naaste achterk-lapt. Van hier achter- A eh *erpa d. o.,m eerv.achterpaden. H et
tuk r'an een kleed.
Aehéerkous:g, bi
jv. n., achterkousiger, rugges
eh lerpl.e:n , o.,m eerv.acllterpleinen.
achterkousigst. 111 den gemeenen spreektrantge- A .
brui
keli
jk in den zin van, achterdochtig: zi
j is A ehterpeox'k, V., meerv. aehterpoorten.
altoos even achterkousi
g. Naar mi
jn inzien, is Ook,in den gemeenzamen spreek-trant, voor het
kousig verbasterd,voor koltttg, of kozig, van kou- acltterste, de billen:hi
ielop zi
jneachterpoort.
*i
# v

ten,ofkozen,beteekenende spreken, waarvan za-

A eh éerpooé. ï!ï*5 m eerv@achterpooten.

ntenkouten,zamensprek
-en.lt
kfkozen,vriendeli
jk toe- A eh terrad, o.,meel'v.achterraderen.
spreken. lAit zoo zi
jnde, zoude achterkousig, A.eW terrêem .m .,m eerv.aehterriemen.Staart-.
eigenli
jk,nietacl
aterdochtig,maar heimeli
jk kwaad riem.
sprekend beteekenen. En in dit gevoelen word A eh4erru gge. verouderd; thans zegt men
ik versterkt door J. G.Scnsazlus,die,in zi
jn rugflesteun.
Gloss.&t?
r??.med cc?J?
'
,hetwerkw.afterL-osen,d. A ehlerseh :p . o., m eerv. achterschepen.

i.aclltel'kozen,in den zillvan calumniari lasteren, Voor het achterste schip,of datachter ligt;de
bevelhebber fleed sein aan het achterschip, om op
opgeeft. Zie verder kozen,kouten.
te zeilen. l-letacllterste getleelte van een schip,
A chéerla utl., o.,m eerv.achterlanden.
Aeq
héeE
rl.
ap, m.,meerv. achterlallpen. Bi
j zonder meerv-:ik stontl op llet achterschip.
rsk :nd, o.; het meerv.achterskindede schoenmakers gebruikeli
jk: een paar achter- A eltte.
lappen.
ren is m eest alleen in gebrtlik, voor neven en
A eltterl.a s*, ln., meerv. achterlasten. D e nichten van het tweede lid,
* eh terslal.. m ,, m eerv. acllterstallen. Een
aehterlast van een schip; in tegenoverstelling van x
den last,die voor in hetschip geplaatst is. Van stal, die aehter eenen anderen stal gebouwd is.
hier achterlastig: het sehip is achterlastig,heeft, Ook het achterste gedeelte van eenen stal.
van achteren,te veellastin. Oolt voor den aan- Aehlerslal
l.
, (bi
j IflslAAx aehterstel) m.;
drang dcr natuur tot ontlasting van het nutteloos wordt op dezelfde wi
jze verLogen, a1shet voorgaande
,
maar
ve
r
s
c
hi
l
tdaarvan veelin beteekenis.
oversehot der verteerde spi
js; zonder meerv.:

achterlasthebben,kri
jgen.

Onbetaalde rente,acl
aterstallige schuld: zi
j eischeu

lachterstal. H oov'r. V an llierachterstallig,
A.eh éerl.aten , b. w., ik liet achter, hel) aldel
achtel'gelaten. Niet met zich voeren :ik ging op dat nog nietbetaald is :achterstallige renten.

frei
s,en lietmi
jnepapieren achter. Bi
jden t
lood A ehterste, bijv. 1,., zijnde de overtre
)e
nalatel): nli
jn vriend is gestorvenj en heeftgroote fende trap, welke alleen nog in gebruik is. lschatten achtergelaten.
achterste (delaatste)man in gelid,in tcgenoverA eh telr:iggex:, o. w.j ik lag achter! heb stelling van dell voorsten.
Dat
dit achterste een overtreflkndetrap is,bli
jkt
deli
jk
achtergelegen. Eigellli
jk, achteraan liggen, ln te- dui
genoverstelling van voor-, of vooraan liggen:ik
genoeg tlit den uitgang s% dde; nàaar
zal lllaar achterliggen. Overdragt-, m inder ver- welke nt
1 de stellende en vergeli
jkende trappen

jn,of geweest zi
jn,is niet zoo klaar.
mogen,van minderwaardezi
jn: ik l
ig altoosbi
j hiervan zi
hem achter.
Uit de uiterli
jke gedaante van hetwoord achter
Aelltlerl.i.jf.o.?meerv.achterli
zoude men kunnen opmaken,dat dit de vergcli
jjven.
Aehéerl.
i
aek,btv.n..achterli
jker,aehterli
jl
tst. kende trap zij, als uitgaande op er; dtleh het
Achteraan komend: hoezeerik hen aanm oedigde, tegendeelhiervan bli
jktdaartlit,datditerin anom wat harder te gaan,eeuigen bleven nogtans derebi
jwoorden,bi
jden overtrefreltden trap 5Vogt; groot,grooachterli
jk-. Niet genoegzaam vorderend; hi
j is valt,a1s:schoon,schooner,schoonshet
alti
jd achterli
jk in hetleeren geweest. Van hier ter, grootst, e11Z., terMri
jl het in woord achterstB bli
jft. Of achter, a1s bi
jvoegeli
jk, zonder
achtel'
li
jkheid.
A eltlerm ld dag,m.,m eerv.achtermiddagen. eenen vergeli
jkenden trap, bi
j ons, in gebrt
lik geOok achternoen; doch dit is reeds ecnigzins ver- weestzi
j.(even alshèhter, bi
jdeDuitschers, 11Og
ouderd. Nam iddag.
gebezigd wordt)kanik nietbepalen. Liefstzoude
jwoord
Aeh:erna, bi
jw. Achteraan: hi
j loopt haar ik het daarvoor houden, dat van llet bi
telltens achterna. Achterna gaan, laespieden: ik achter, met toevoeging van st' een bi
jvoegel.
ging hem achterna. Ook als een bi
jw.van ti
jd, naamw.? alleen met den overtreFenden trap,gevoor naderhand, eindeli
jk: om dtt
zelfdezaakrom vormd ls;even a1s van de bil.woorden ondor,rnorj
welke l
nellu thans laakt,znltgi
j achterna gepre- boven, beneden.. de onderste, de voorste, de bozen worden.
A ehleru eef, m .,m eerv.achterneven.

A eWéeruieh ï;, v.,m eerv.achternichten.
A .ehkerne en, zie achtermiddag.

venste, de benedeilste.
V an dlt bi
Jlvoe&
eel. achtezxste is het zelfstandige
llatllnsv. aellterste gem aakt, van het achterste,
lT1('
)e1*V. aehtersten. l)e aars, de billen: iemand

A ehtere'
m , bi
jw.: ik ging achter de kcrk zi
jn aehterstetoekeeren.

oln. lets achterom halen,sluiken,sm okkclen.
A ehlerskeiien, b.W., ik stelde achter,lleb
fstandig gebruikt, voor achtergesteld. Acllteraan stellen: de ruitel
x*eh éeron der, zel
.i
jachhet aclltel'ste gedeelte van een schip,ollder het ter hetvoetvolk stel
len. Alillderaellten:hi
jheeft
dck,o. In het achteronder zitten.
zi
jn eigen belang alti
jt
l achter dat van het A'ader-*e'
hterer, bi
jw.; hi
j sprong achterop het lantlgesteld. Van hier achterstelling.
paard.
A ehtersleven, (bd ltlrzlwAx achtersteve)

(
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ACHTERSTRAAT--ADDERTONG.

m.; het meerv. achterstevens is mi
j niet voorge-

A ehlerzeâl.,o.,meerv.achterzeilen.

achtersteven gebruikt vinden,a1s zi
jnde het meerv.
van achtersteve, zonder 07,geli
jk KIL.heeft. De
achtcrstcven van ecn schip; van uweu hoogen
achtersteven. V oxo. zie steven
A el*lers*raa4,v,meerv.achterstratetl.

Aeb4q
h al:
G zie acht.
A elhthoek,zie acltt.
Ael
hk.jarlg, zie acht.
A eh 4xnaal., zie ntaal.
A el
hlig, een uitgang van zelfst.en bi
jvoegel.

kom en; en daarvoor, m een ilt, za1 men altoos

A elhéerzoïder. m., meerv.achterzolders.

A eh*ersluk . o,meerv. achterstukken. H et naalnwoorclen,dienende,om aan te duiden,datde
achterste stuk van eenig ding.
zaak a1s zoodanig geacht, ofdaarvoor gehoudeu

Afhferéaal.
s (verottderd) hetzclfde alsach- moet worden. Van achten, houden) meenen.

terklap.
zwartachtig, witachtig, glasachtig', steenachtig,
A ehle:r*egï;, m. H etzelfde als achterltoede. aardaehtigy kleiachtig, enz-, is, derhalve, hetgeen

Laat nli
j dellachtertogt bevolen. Voxo.
voor zwart, wit, glas, steel), aarde, of klei, te
A fhleruif;, bi
jw. Achterwaarts,terug: aeh- houden is;datzoo veelvan zwart,wit,enz.heeft,
teruitgaan,achteruït leeren, achteruit loopen,enz. dat het daarvoor m ag gehoutlen worden.

Dit achteruit wordt ook, in den dt
tgeli
lkschen Op dezen grond zoude de aanmerking van B.
spreel
ttrant, als zelfstandig geb'
ezigd, voor eene HuAoscorEltsehi
jnen doortegaan.nameli
l
-k,dat
Plaats acllter een huis,ofvoor eenelluitgang,in waarachtig iets is,hetwelk waar schil-nt te wezen.

hetonz.geslachtldathuisheefteenachteruit. Maar waarachtig is, eigenli
jk, voor waarhaftig,
Ael
h:ervl.ag.v,meerv.aehtervlaggen. t)e geli
jk de Duilschers ook wahrhtftt'
g zeggen en
vlag, die op hetachterste gedeelte van hetsehip schri
jven,van ltabenthcbben; beteel
tenende waargesteld is.

haftig dan, zoo veel a1s hetware hebbcnde,ge-

*el
lllel
rvoegen, b.w., ik voegde achter, li
jk deelaehtig, voor deelhaftig, dcel hebbende,

-

heb aehtergevoegd. Aehterplaatsen, achterzetten: woonachtig,voor woonhaftig,woon hebbende. Dat
heteene achter hetaudere voegen;ilkzal er nog waarachtig, deelaehtig, woonaehtîg, voor waar-

ietsachtervoegen.
haftig,deelhaftig,enz,gebezigd wordt,bli
jl
ttook
A ei
hée*volgen, b.w,,ik achtervolgde, laeb daaruit, dat, in deze,geljk in alle andere woorachtervolgd. Vervol
geu: den vi
jaud achtervolgen. den,diein haftl
.
'
guitgaan, als: mauhaftig, naamOpvolgen, nal
tomen: hi
j heeft het bevel zi
jns haftig, ernsthaftig, enz-, de hooge toon op de
meesters aclztervolgd. Voortzetten:men moethet tweede lettergrecp l
tomt; terwi
jl in die woorden,
begonntn werk achtervolgen.
welke oorspronlteli
jk den uitgang achtig hebben,
Achtervolgen, voor achteraan komen: ik volg als: zwartachtig enz., de nadruk op de eerste
acllter hem,wordtbetcr van elltander gescheiden lettergreep valt.
geschl'even,acltter ro/-çekk,dewi
jlachterhier,eigen- Aeht:ng,v. Van achten. Hetgcvoelcnde

li
jk,voorhet bi
jw. achtevaan,cc/?fernc, genomen erkenning van iemauds waarde en verc
lieltsteli:
wordt. V an hier achtcrvolgiug.
veelachting A'oor iem and hebben, qvaarvoor meil
A eh*ervol.
genss voorz. eu bi
jw. Voorz.: oudti
jdszeide:in aehtinge nemen;mi
jne achting
ttchtervolgens (volgens, naar) de wetten van het voorhem kentgeenegrenzen. Aanzieu: inaellland. Bi
jw : ik hcb de tien ecrste hoofddeelen ting staan;hi
l'isbi
j niemand in achting. Oulings
van hetboek achtervolgens(heteene na het an- werd achting ook vooracht, in den ziu vau een
dere)gelezen.
regterli
jk vonnis, gebezigd. Van hier aehtingAel
hkerlvaarls, bi
jw. Terug:achterwaarts waardig.
z
ien,achterwaartsgaan)achterwaartsdri
jven,ach- A
ehlRaul,zieacht.
terwaarts leeren.
A ehkste, o. meerv. aclltsten. H etzelfde a1s
A elhlexw aren, b.5.-.,thans buitengebruik; achtendeel: een achtste boter enz. Een aclttste,in
oulillgs butcekcntle het verzorgen, o/?ptztçtst%l. Ten de toonkunst,eelle noot meteen'staart, in de

ti
jde van KILIAAX zeide men, in Brabttnd:de loteri
j,een achtstegedeeltevan etn lot.
kraamvrouw achterwaren; en achterwaarster svas A eh4éfen ,zie acht.
zulk eenc,die bi
l-ons k-raambewaarster heet.
Aehtzaa*u.
s bi
jv.n., achtzamcr, achtzaallst.
A el
lllerxveg, m .,meerv,achterwegell.

.

A el
h lexlvege, I
.
)i
jw., oul. zoo veel a1s op
denzcer
.
/;wantaclttez.komtbij:1.STOKS ook in
den zin vau op cn in,voor. Achterwegi
z bl
i
jvena
niet voortgaan; en overdragteli
jk,niet voltooid

Van acht, in de beteekenis van zorg en oplet-

tendheitl,en den uitgangzaaut,vanzamen,f6attplcp,
(
1.i.verbonden, waarvan het denkbeeld van geli
jl
theid, of overeenltomst, schi
jnt afgeleid te zi
jn.
Acàtzaall is derhalve zoo veel, als hetgeen tot

worden : die aanslag bleef achterwege. Achter- achten,achtgeven,oplctten,belloort,en daarmede

wege houden, terughout
len, niet voor den dag overeenltomt. Hi
J is een aehtzaam, zorgvaldig en
brengen.
oplettend man. Van.hier achtzaam heid.
A el
héer'
wezeu, o. Hetzelfdealsachterstal Atl.
tl.
er, v.,meerv.adders. Hi
j kweel
tteene
A elhterw iels o., mcerv. aehterwielen. D e
aehterwielen vttu cenen wagen.
A elzéexw :n ke', m., m eerv. achterwinkels.
Van winlcel, voor de plttats,oftlatgedeclte van
een huis,waar iets tekoop gesteld is. Een winkel, clic acliter cenen ktudercll geplaatstis. Ook

adder,die hem 't harthaastafzal steken.Voxo.
A tl.tl.erbeek, m ., meerv. adderbctclt. D e
beetvan eene adtler.
A ll.dergeb reedsel
l., meerv. addergebroedsels. Ook adderengebroedsel. Een broedsel vall
adders. M et verachting van iemand gesproken;

het achterste gedcelte van eenen winkel. Dan; gi
jadt
lergebroedscl,ofadderengebrocdsel.
daar wiukel eigenli
jk hetzelfde met hoek. is,zoo Atl.
tl.
erspog, o. Overdragtel. zegt men vall
komtachterwt
btlcelook in dcu zin van achtcrhoek, eencn beleedigenden,hateli
jken schyi
jver, dathj
sluiphoek,voor:
zi
jnepen in addevspog gedooptheeft.
Volachterwinklen en verborgene vertrckken,
Adderlong, v., meerv. addertongen. l)e
ztgtHoo/'
rvan hetmenschtllkehart.
tong van eene adder. Figuurli
l
'k wordt eenen

ADEL--ADERLATEN.

stekelachtigen,beleedigenden redenaar eeneadderlong toegeschreven. Ook draagt zeker kruid den
naam van addertong.
A del.. m. ln tegenoverstelling van den bur-
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rin mi
jis; al wat adem heeft,alwatleeft. BIe'
MTi
jders wordt het woord adem meer
overdragteli
jk gebezigd in despreekwi
jzen:zi
jnen
adem over alles hebben,laten gaan,zich naetalles
gerli
jken stand:hi
jisvanadel;uitdenroomsclen bemoei
jell,allesbeschikken; een werk van eenen
adel gesproten. Voxo. Figuurli
jk, voor waarde langen adem, waaraan lang moet gearbeid worBELVERT.

en verhevenlzeid van geest: de adel der zielis den.
meer waardig, dan alle adeldes geslachts. Ook d#63
?
3,(angels.cc/â??,etbm) duidteigenli
jk del
voorpersonen,diede adelli
jke waardigheid bezit- wind aan,welke door hetintrekken en uitstooten
ten, edelen ; de gansche adel wasgenoodigd. des adem s veroorzaaltt wordt; waarin het lylet het
Ons adelheeftveelovereenkom stmethet goth. gr.4cl
a.'
j, van clsw, waabw
en,overeenkomt. Voor
adem,gebruiktmen ook asem ..asem halen,in het
adall,beteekenende voornaam,voortreFeli
jk.

*del.
aar,(()fadele:',ook arend) m., mcerv. gr.rzrz:ctqk.
Adexnaelt*lg,zieaamachth.

-

adelaars en adelaren. 1)e grootste en Fterkste
onder de roofvogels, die eene snelle vlugthccft,
en zich hooger dan alle andere vogelen in de

A fl.e'Fnb orsélg,zie aamborstig.
A de'Fnen , o. en b. w,,ik adelllde,heb gelucht vcrheft; waarom hi
jreedsin de oudsteti
j- adem d. OnziJ'tl.: adem halen;doch m eestal in den
tlen den naam van koning der vogelen droeg. Oufl hoogen schri
jfstl
jl: het hart is mî
j zoo beklemd,

geworden zi
jnde, plukt l1i
J zi
jne vederen uit,çn datik naauweltjl
tsademen kal
). Fi
guurli
jk, voor
bekonlt nietzwe vederen, waardoor hi
j a1s ver- leven:hi
j ademt nog. l'
ledl
'i
l-&e
-, voor genieten;
jongd wordt; eelebi
jzonderhcid,van welkereeds hier w-oont de rust, hier ademt rneïl niets tlan
de oudste oostersclle dichters gebruik gemaakt vrede. V oor m ededeelen, rondom zich verspreihebbcn. Zie arend.
den: hier adem en de bloemen de aangenaamste
Adelaar is zamengesteld uitadel,vooredeq en geuren.

ccrj bi
j W ACIITER.cr,cr?z:bi
jScl
lEnz.ar,tzrc, Het bjv.naamw. ademî
g is tlleenli
jk,in llet
zi
jnde de algemeene bepamlng van groote roof- zamengesteldc kortademig,gebruikeli
jk.
vogelen,en bi
jzonderli
jk die der arenden; zoodat A dexnh al.:ug, v.,meerv.adetnhalingen.H et
adelaar dan zoo veelis,als edele roofvogel,edele allem halen: hi
j heeft eene moei
jeljke ademhaarencl;dewi
jlhi
jdeedele,devoornaamste,deko- ling;tot mi
jne laatste ademhaling.
ning onder de roofvogelen is.
A .tl.exnlzxg, v. V an ademen. I)e ademhaA.
del.
b orgl, m.
, meerv. adelborsten. Bi
j ling; welk woord meer in gebruik is. Ademing
KILIAAN, een edel,voornaam kri
jgsman. Thans komt m eestal in zamenstelling voor,als: inadealleen gebruikeli
jk ln den zin van iemand, die m ing.
iets meer dan gcmeen soldaatis. Schoon boî-st Ade'
m log'
é,(ook aamtogttm.,meerv.adem-

vrouwel. is, kan adelborst echter nietanders dan togten. Hetin- en uitademen van de lucht, door
m annel. wezen, volgcns den regel,datde naam- m iddelderlongen;ook de luchtzelve,welkemen
woorden,die a1s eigene benamingen van mannen in- en nitademt: de kamer was volvan adem aangemerk-tworden,mannel.zi
jn,schoon ztJ ook, togten.
op zich zelve,toteen andergeslachtbehooren.
A.
tl.
er, (bj zamentrek-king, t
/cr.l V., meo1
*v.
A de'ld o'm , m. Aletalden adeldom . Voxo. aderen. Bloedader, hartader, pols- of slagader,
Sol
nti
jds zegt men ook edeldom : pi
jn, die den enz. Iem and eene ader openen, ook aderlaten.

edeldom bt
jna schi
jnt i
ngeschapen. Ds DEclt. Figt
lurli
jl
t, dielltader, voor geschiktheid tot de
A del.en . b.w.,ik adelde,heb geadeld.Eigen- dichtkunst. Ook worden de trekken in levenlooze
li
jk? adelli
jl
te waardigheid, adelli
jl
te voorregten ligchamen, welke, even a1s aderen,uit- en in el-

m ededeelen. Zich laten adelen; door den keizer kander loopen, aderen genoemd. Hiertoe behoogeadeld worden. Figuurli
jk, boven anderen ver- ren de adcren in de bladen der planten,in het
heflkn, ten aanzien van inwendigc waarde: de hout,het marmer,enz. Zoo ook de ltleine doordeugd adelt (len nedel'igsten stand.
gangen van 1)et water onder de aarde, en van
A del.l.l.jk, bi
jv.n.en bi
jw.
, adelli
jker, ac
lèl- den erts in de bergen: wateraderen; eene brolljnen. Vanhier
li
jkst. Als bk'
v. llaamw., met den adeldom be- ader; goud- en zilverader,in de.mi
kleed; eene adelli
jke geboorte; uit adelli
jl
t bloed aderachtig.

gesproten. Figuurl
i
jk, naar den aard des waren A tl.
ereu,b.w.,waarvan hetli
jdcl.deelwoord
jkste is: een welgeaderd
adels, dapper, grootmoedig, voortreflkli
jk: eene geaderd het gebruikeli
adelli
jke daad. ln deze ûguurli
jke bcteekenis, beeld;bi
jdebeeldhouwers,een beeld,waaratn al
zegt A olsLuxcl., begint dit woord te verouderen; de aderen behoorlk'k uitgedruktzi
jn.
jv.n.,aderiger,aderigst. Tets,dat
vermoedeli
jk,omdatde zaak zelvebi
j den heden- A der:g. bi
daagsellen adel niet veel mcer plaats heeft.

A del.
stand,m.Adelli
jkewaardigheid;iemand

tot den adelstand verheflbn.

vele aderen heeft:aderig hout,aderig m armer,enz.
A derl.aéen, b.w.,ik liet ader, heb adcrge-

laten. ili
j moet noodzakeli
jk adergelateny hem

A den., (ook aseml
s m. De lucllt,welke men, moet ecne afler geopend, worden.
door m icldcl der longen, in zieh trekt,en weder Dit woord ltomt mi
j voor, van eenen zondervan zich stoot. 0011 5-001- dit intreklten en uit- lingen aard tc zl
jn. Het is zamcngesteltltzitader
stooten der lucht zelf. Adem halen, scheppen; en laten. M aar welke beteekenis, sluit nu ader

naar ztlnen adem hi
jgen;geheelbuiten a'
dem zi
jn; ptz/c)?,ofaderlaten,in zich? '
Waarschi
jnli
jk is het
zich buiten adem loopen; wedertotzi
jnen adem eene verltorting van: hetbloed uit de ader laten;
jk aderlaten overgebleven is;even
komen; iets in eenen adem, onmiddelli
jk aclzter waarvan eindeli
el
kander, zonder tussehenpoozen, zeggen. Dewi
jl als men zegt: een vat aftappen, en daaronder
de adem voor hetnatuurli
jke leven onontbeerli
jk echter het bier, of t
len wi
jn, verstaat,die in het
is, wordt dit woord ook voor hetleven zelfge- vat is. V oor aderlaten, zegt men ook enkellanomen:den adem uitblazen;zoo lang nog adem ten. Van hier aderlating.
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ADERRIJK--AFBLADEN.

Adeerl
lk.bi
jv.n.,aderri
jker,aderri
jkst.Vo1 hetwoord a% even a1sonshettegendeelvan datvan aderen:aderri
jk marnler.
geen aan,waarbj hetgevoegd is,a1s:afgod,afA dersl.ag, m ., meerv. aderslagen. D e slag grond,afgunst.
der polsader, welke, om hare slaande beweging, ln zamenstelling met werkwoorden, is af een
ook slagader genoem d wordt.
A tl.
xn:raa', n1.,meerv.admiraals. 1)e voornaamste bevelhebber eener vloot:de adm iraalDs
RUYTI:R enz. Opk voor het admiraalsschip :de
admiraal werd in den grond geschoten. Voor

admiraalbezigtmen ook ammlb-aal(c?3
l?
'
rctzJ.
)t bi
j

scheidbaar voorzetsel, en ontvangt daarom den
nadruk der uitspraak.
A fbak en en, b. w.,ik bakende af, heb afgebakend. Alet bakens afteekcnen; hctvaarwater
afbakenen.
A fba kk en, b. en o. w., ik bakte af,heb

Cslxrrox hunnen ammiraal. lloor'r. Van Hol- afgebakken. Bedra, ten ei
nde bakken: zj wilde
lands grootsten amm iraal. V oxo. Doch de d koekcn eerst afbakken. Onzi
jd., voor allesbakwordtook in het spaansche adtnirante gevonclen. ken,wat gebakken moetworden: wi
j zullen eerst
m
aa
r
af
bakke
n.
Gemeenli
jk wordt het woord admtraalvan llet
arabische antlb-, of6??)?'r? afgeleid,dat eenen heer, Afbedel.
en, b. w.
? van af en bedelen, het
of bevelhebber,beteekent; schoon sommigen gis- voortdur. werkw. van btdden. ik-bedelde af,heb
sen,dathet van het oude ital. mt-raglio, dat den afgebedeld. D oar bedelen, of veelbidden, traehspiegelvan hetschip beteekent, afkom stig is;de- ten teverkri
jgen:iemand ietsafbedelen.
wi
jl hier,voorheen, de plaats t
les bevelhebbers A fbeel.den. b.w., ik beeldde af,heb afge-

was, en hi
jzi
jne bevelen alo//lrt
r
/
gl?
b gaf. Ditis beeld. Eigellli
jk,degedaante eenerzaak opeene
zinneli
jkewi
jze nabootsen,een beeld van ietsmaken: een landschap afbeelden; God onder eene
mcnscheli
jke gedaante afbeelden. Overdragtel.,
iets levendig voorstellen, waarvoor echter schildeverscheidene vloten zatnengevoegd tegeli
jk zeilen. rpn gebruikeli
jker is: wanneer ik u de rampzal
ige
zeker, dat dit woord in Italiê hct eerstgebruikt
is. V an hieradmiraalschap,de waardigheid eens
adm iraals: hetadmiraalschap werd hem opgedragen. A dmiraalschap maken zegt m en, wanneer

Adnliraalsschip,het voornaamste sehip eenervloot, gevolgen dezer dattd afbecldde. Van hier afbeelwaarop de admiraalzich bevindt. A dmiraalsvlag, ding,afbeeldsel.
de vlag,die van hetadmiraalsschip waait.
A fbelé
.el.en, b. w., ik beitelde af,heb af.A d'
m iraaiseh ap, zie adml'raal.
gebeiteld. M et eenen beitel afslaan, afhotlwen;

A.
K, bi
jw.en voorz (oudt.ave), in hetgoth., eenen hoek van ietsafbeitelen.
zweed.en deen.(
'
f,angels.en eng,of,gr.qro en .*l
l*bernex:,zieafbranden.
q:,lat.ab. abs. Als bi
jw.,om eene scheiding, A fberséen, o.w., ik borst af,ben afgeafzondering te beteekenen, maar alleenli
jk in het borsten. Bersten en afvallen,afspringen: de kalk
gemceneleven:dekopwasaf.Alsvoorz,,(schoon is overalafgeborsten.
achter het zelfst. naamm geplaatst, en derhalve A fbetal.exâ, b. w., ik betaalde af, heb afeigenli
jk nazetsel), in verbindi
ng metop en rczl.
' betaald. Geheel,allesbetalen:ikhebmi
jneschuld
wi
j gingen den berg op en af; berg op,berg af; afbetaald. Van hier afbetaling.
van dien ti
jd af, waarvoor men ook zegt:van A.
l*beklen. b.w-,ik bettede af, heb afgebet.
dien ti
jd afaan; doch dit geeft veelal eene af- Door natmaken afzonderen, bi
j de wondheelers
zigtigheid.
gebruikeli
jk: den etter afbetten. Van hier afM eestal wordt het,in zamenstelling m et werk- betting.
woorden,gebruikt. Hetkomt,a1sdan.gemeenli
jk A Tbeuken, b.w.,il
t beukte af,heb afgevoor rcn,waarm ede geene werkwoorden kunnen betlkt. Afrossen:iemand afbeuken.
zamengesteld worden, en beteek-ent,over het a1- A fbeul.en, b. w.
, ik beulde af, heb afge-

gemeen,eene scheiding en afzondering, wier aard beuld. Te veel arbeid van iemand vergen:hi
J
door het bi
jgevoegde werkwoord nader bepaald beult zi
jn vol
k af. Zich c
-/ôktffezl, afwerken; hi
j
wordt. Bi
jzonderli
jk duidthet
heeftzich,in zi
jnelaatstejaren,afgebeuld. Beide
1.Eene strekkillg van zekere hoogtq naar be- in den gem eenen spreektl-ant.
neden aan,a1sin: afhcllen, afsti
jgen,afgaan,af- A fbeuren, b. w.,ik benrde af, heb afgevallen,enz. 2.Eene verwi
jt
lering van eeneplaats, beurd. Aftillen: ik beurde hem van zi
jn paard
ofzaak:afreizen, afvaren, afgaan en aftreden, b. af.
v.: hi
j is a1s raad afgegaan, afgetreden;aftred, A fbldtl.
en, b.w., ik bad af,heb afgebeden.
aftogt,afstand,afwezend,afgelegen,enz. 3.Ecne Met biclden afte weren: zi
j baden het dreigende
schelding, of afzondering: afbi
jten, afblazen, nfl onheil af. Om iets bidden; ik bad deze gunst
breken,afhouwen,afplukken,afschuimen, afstri
j- van hem af,en ikbad bem deze gunst af. Een
ken,afsni
jden,afborstelen,enz-,waarbi
j hetvoor- zeker getal van gebeden uitspreken:den rozenzetsel zieh zoo wel tot de zaak bepaalt,welke kransafbidden.
afgezonderd wordt, a1s tot die,van welke de afl A fbl.jten, b.w ,ik beetaf,heb afgebeten.
zondering geschiedt;want mellzegtzoo welhet Doorbjten afscheiden:een stuk van ietsafbi
lten;
stofafborstelen,(nameli
jk van een kleed)a1seen denagelsafbi
jten.
kleed afborstelen. 4.Eene verstel'
king van (1e ATblkkeu, b. w.
, ik bikte afs heb afgebeteekenis des woords, waarbi
j het gevoegd is: bi
kt Bi
j de stcenhouwers gebruikeli
jlt: eenen
afsterven, afkloppen, afscheiden, afscheid,afbid- steen afbikken.
den, afschrikken, afmatten, afmennen, afdanken, A .rb:xvden, b.w.,ik bond af, heb afgebonzich afwerken, a:aat, enz. 5.l3e uiterste eind- den. Losmaken; den xnantelzak afbinden. D oor
paal eener zaak: afdoen, afwachten, afkoken, binden afzonderen: een gezwel,eene wratafbin-

afspi
jzen, afzingen, enz. 6.De overbrenging van den- Van hierafbinding.

de gedaante der eene zaalt totde andere:afbeel- A fbladeu. b. w , ik blaadde af,heb afgeden, afdrukken, afgieten, afmalen, afschilderen, blaad. De bladen van eenen boom,ofeeneplant,

afschri
jven,afteektnen,enz. 7.En eindeli
jk duidt afbreken;dekoolen moeten afgeblaad worden.
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ATBLADFREN - ATDISSELEN.

A fbladereu, b.w.,ik bladerde af,lleb af- Bewegen,om iets te laten varen: ik za1hem van

gebladerd. Hetzelfde alsafbladen.
datvoornemen we1afbrengen. Van hier afbrenAfbl.
azen. b.en o.w.
, ik blies afi heb af- ger,afbrengi
ng.
gebl
azen. Bedri
jv., door blazen afzonderen: het ATbreuk, v. Hetzelfde als afbraak. Ook
stof afblazen, ook het boek afblazen, d.i. het voor verminderillg van verm ogen, aanzien,regt,

stof van het boek afblazen. Onzi
jd., voor ten waardiglleid, waarvoor ook het zich verder uitaftogtblazen;de k-ri
jgsoverstebevalafteblazen. strekkende woord nadeelgebruikt wordt;iemand
A'bl.
qven, o. w.
, ik bleefaf,ben afgeble- afbreuk doen; iemands eer, vermogen, enz.afven. Nietkomen:hi
jbli
jft dikwi
jlsvan de verga- breul
t doen. Ook voor scllade, nadeel,over let
dering af.Nietaanroeren:gi
jmoetdaarafbltjven. algemeen;denvi
jand afbreuk doenA .fboenen, b. w., ik boende af,heb afge- A .fb rok Rel.en, b. en o. w., ik brokkelde
boend. l)e stoelen afboenen. Figuurli
jk,in den af, heb afgebrokkeld. Bedri
jv.,met kleine brok-

gemeenen spreel
ttrant, voor wegjagenp t'
crtfrjbc/
?: ken afbreken: hi
j heeft de kalk van den muur
indien hi
j andermaal komt, zal ik hel
n van de afgebrok-keld. Onzi
jd.
,methet hulpw. zq'
n) met
kam er afboenen.
kleine brokken afvallen: de kalk broltltelt van
A fboeéen, b. w., ik lloette af, heb afge- den m uur af;ook de m uur brokkelt af.
boet. Door boete, d. i. door berouw,straf, of ATbu l.4el.en, o- w., ik buitelde af,ben af-

genoegdoening, uitdelgen: zi
jne zonde afboeten; gebuiteld. Aftuimelen, afvallen; hi
j is van den

eene misdaad m et geld afboeten.
berg afgebuiteld.
A .fborgen, b. w., ik borgde af,heb afge- A fdak , o., meerv. afdaken. Een dak,dat

borgd. Van iemand borgen: hi
j heeftmi
j alles overeeneopenelllaatshangt,om voorden regen
afgeborgd. Ook voor ontleenen: wien hebt gi
j tebeveiligen:wi
jstonden onderhetafdak.
deze tegenwel-ping afgeborgd?

A Tdal.en , o.w.,ik daalde af,ben afgedaald,

A'borséel
len, b. w.
, ik borstelde af, heb Nederdalen:hi
j daalde van den berg af.

afgellorsteld. M etden borstelwegdoenen1 hetstof ATda'm 'm en,b.m ,ik damde af, heb afgeafborstelen. Ook m etdenborstelreinigen,schoon- damd. D oor eenen dam afhouden, of aPeiden ;

maken: een kleed (d.i.hetstofvan een kleed) hetwaterafdammen. Van hierafdamming.
afborstclen.

) Afdanken, b en o. w-,ik dankte af,heb

Afbeléel.
en, b.jwn.,ai
k botteldeaf,hebaf-jafgedankt. Bedjr
.
, afscl
zeid geven,uit de dienst
gebotteld Bier of wi
fbottelen:d.i.op lles- ontslaan,eigenli
k,in eenen goeden zin,en onder
.

scllen, of kruiken, aftappen: het bler moetafge- dankbetuiging voor gedane diensten: bedienden,

botteld worden.
soldaten afdank
-en. Figtzurli
jk:wagen en paarden
A fbraali, v., meerv.afbraketl. Ik lleb het afdank-en,afschaflkn, een kleed afdanken,aqeghl
listoteene afbraak gekocllt, om hetafte bre- gen. Onzi
jd.
, dank betuigen voordetegenwoorken. Zie afbrelc.cfôrezl/o
.
digheid deraanwezenden, inzonderheid bi
jbegraATbranden,b.en o.w.,ik brandde af,heb fenissen gebruikeli
jk; met het hulpw. hebbentik
afgebrand. Bedri
jv., door vuur afzonderen: de za1 na de begrafenis afdanl
ten Van hier afharen.eene wrat,meteen gloei
jend i
jzer,afbran- danking.
flen. Door vunr verwoesten,in de asch leggen :

A Tdangen, b. en o. w., ik danste af,Ileb

de vi
jand brandde de stad af. Aansteken, los- afgedanst. Bedri
jv., door dansen. of onder het
branden,inzonderheid van schietgeweer:een ge- dansel),onttrek
-ken; ik heb hem zi
jn meisjeafgeweer, een kanon afbranden. Onzi
j(1., met hetjdanst. Door dansen afzonderen: hk' danste de

hulpw.zt
à'
n; door vuur verwoest wordcn: hetjachterlappen van zi
jne schoenen af. Zich door
buis brandde af; de geheele stad isafgebrand.jveel dansen afmatten: zi
j zullen zich ttft
lansen.
Hetgeweermoetsehieli
jl
cafbranden.
jOnztjd,,den danseindigen:dezenmoetenafdansen.
I
-*.
fbrek,v. Hetzelfdealsc/braal
c.afbreulc.j
1 Afdeel.
en, b. :5,
., ik deelde af, heb afgeATbrek en, b.en o.w.,ik brak af,heb af-tideeld. Verdeelen: een veld, eene kamer, een

g
ebroken. Bedri
jv-,doorbrel
ten afzonderen:eenej
boek afdeelenq den dag in twaalfuren afdeelen.
bloem van den steel afbreken. Slechtent een j
'Van hier afdeeling.
huis totden grond toe afbreken. Eindigen:llierl Afde:nzen, o.w., ik deinsde a
f,ben afge.

brak hi
j zi
jne redeuell af. Doen eindigen.ver- deinsd. Jvi
jken, tert
lg gaan: de vi
land deinsde

hinderen: ik brak de A'l-etlesonderhaïltielilagellaf;laf. V an hier afdeinzing.

breel
tt llwe zonde af. BIJBELVERT. làlotselingj Afdekken, b.w., ik dekte af,lleb afgeophoudel),bi
jzonderli
jkvan woorden,uitdrnkl
tingen,ldekt. Het t
lek afnemen: de tafeiafdekken. Afenz.; in welk geval eehter het verledene deelw.lslaan, afrossen, in den gem eenen spreektrant, ge.I
.
.

alleen gebruikeli
jk is: afgebrokene woorden; hi
l ili
jk ook toedekken: hi
J werd deerli
lk afgedekt. Tn

antwoorddeIï)i
l-niet, dan mettranenenafgcbro-1deze btteek-ellis behoortafdekl
cen,eigellli
jk,niet
kene zuchten. Afzrekken,afzonderen:hi
jbreektjtot delc' maar is veeleer eenc klanknabootsing
dageli
l,1
<s cenige uren van zi
jnen ti
jd,tot zi
jnej
$Lonol
îtatopoet'
at, om het geluid der slagen uitte
uitspanning, af. Onzi
jd., methethulpw.zq'
n:dei
'drukken; evel a1s in hetlat. taœ ftz tergomeo
naald is afgebroken; daar breeltt een stlllt van ,c?'?'/. Pcwue
r. Van hier aftlekker,afdekking.

hetglasaf. Metllethulpw.hebben,vooro1
.
)llotl-! Afdl
lken, b.w.,ik di
jkteaf,hebafgedi
jkt.
den.nietverder voortgaan: met hettwcede dttelifletzelfde als ofdamnl
,
en. Van hierafdi
jking.
heefthi
j afgebrt
lken. Van hier afbreking.
!
j ATd:n gen , b.w ., ik dong af, heb afgedonA fbrengen. b w.,onregelm ;ik bragtaf,Igen. Door dingen den gevraagden kooppri
jsverheb afgebragt. Beneden brengen: boeken afbren- minderen; ik heb hem tien stuivers afgedongen.
gel
). Afvoeren: die goederen mocten den Ri
jn Van hierafdinger,afdinging.
afgebragt worden. Redden, behouden: hi
j heeft Afd:sselen,b.w.,il
t disselde af, heb afgeer al de schepen gelukkigli
jl
tafgebragt. Verwi
j- disseld. Meteenen disselafhakken:den bastvan
.

deren: iemand van den regten weg afbrengen. eencn boom afdisselen.

4
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AFDOBBELMN--'ATGAAN.

A Tdobbeèlen, b. w., i1t dobbelde afy heb reeds tot op de helft van het vat afgedronken.

afgedobbeld. Metdobbelen vrj
imaken: hi
j heeft Doorzamendrinken afwendenj bi
lleggcn: zi
j hebzich van de galg afgedobbeld.
ben den twist,hetgesfrhilafgedronken.
A fdoen. b. en o.w.,onregelm-;ik deed af, A.fdlroogeu, b. w,, ik droogde af,heb af-

heb afgedaan. Be(1r.
, afnemen: den hoed, deu gedroogd. Afwisschen: droog u zweet af;zi
jne

ring afdoen; ook: iemand den m antel afdoen, tranen ttfdroogen. Overdragtel.: iemands tranen
uittrekk-en. H etstofvandeschoenellaffloen,ook: afdroogen, hem vertroosten, hem met raad en

deschocnen af#
loen,schoonmaken. Ik lleb 11het daad,in zi
jnedroefheidzbi
jstaan.

gansche verhaalm edegcdeeld,zonder daarvan een A Tdru :pexx, o. m , ik droop af,ben afgewoord afte doen. Ten einde brengen2 die zaak dropen. M et droppelen afvallen; de boter druipt

is afgedaan; zi
j heefthare taak afgedaan. Be- van hetbord af. Figuurl.: zi
jdropen, een voor
slechten: de zaak isbi
jtlen raad reedsafgedaan. een,af,maakten zich stilweg.
Betalen: oude schulden afdoen. Onzi
jd., in den Afdruk,m., meerv. afdrukken. Hetafdrukvolmaakt verledencn ti
jd:hi
j heeftafgedaan,heeft ken:na den afdruk van het eerste blad. Afdrukuitgediend. Ook van levenlooze zakelz:die pen sel: er zi
jn slechts weinige afdrukl
ten van dat
heelt afgedaan, kan niet meer gebruiltt worden.
Van hier afdoening.
ATdezkdelren, onpers.w.,dontlerde af,heeft
.
afgedollderd. Ophouden metdonderen1 het heeft
afgedonderd. ln de gemeelte straattaal wordtdit

boek van dieplaat;ecnen afdruk in wasmaken.
A Tdrun ken , b.w., ik drukte af, heb afgedrukt. Door drukken nabootsen, of a,fbeelden:
een zegel in was afdrukken;een boek,een blad
afdruk-ken. Ten einde druklten: hetblad is Ilog

woord ook bedri
jv.gebezigd.iemandvan detrap- nietafgedrukt. Doorveeldrukken versli
jten: die
pen aftlonderen,razend en vloekend afwerpen.
letters zi
jn, die plaat is afgedrukt. Van hier afA Tdorren , o.w.,ik dorde af,ben afgedord. drnkking,afdruksel.
D oor uitdroogen dor worden en afvallen:debloe- A Tdrup pellen, o.w., ik druppelde af, ben

men zi
jn afgedord.

afgedruppeld. Metkleine droppelenafvallel.Van

Afdou'
w en, (afduwent b.w.,ik douwde af, hier afc
lruppeling.
heb afgedouwd Doordouwen verwi
jderen: douw A.
fdulven,zieafdouwen.
de schuitwataf; hi
j drong op mi
j aan,maarik Afdw aAen, o.w.
, ik dwaalde aftben afgedouwde hem van mi
j af.
dwaald. Door dwaling van iets verwi
lderd worA fdraallen,b.en o.w.,ik draaideaf,heb den: van den regten weg afdwaleu. Overdragteafgedraaid. Bedri
jv.,door omdraai
jen afzonderen: li
jk: van het geloof afdwalen,tot ongeloofvereenen vogel den kop afdraai
jen; hi
j draaidede vallen. Van hierafdwaling.
knoopen van zi
jnen rok af. Onzi
jdig, met het ATdw el.
len,b.w.
è
,ik dweildeaf, heb afgehulpw.zq'
n, voor zich verwi
jderen:hi
jscheen op dweild. Met eenen dweil afvegen,afdoenjreini
mi
jaan tekomen,maar draaide eindeli
jk weder gen:(1estoep afdweilen.
af. Ook in de scheepvaart gebruik
-eli
jk,voor af- ATdw l.
ngen,b.w.,ik dwong af,heb afgehouden,afwenden, hettegengesteldevan bi
jdraat
z dwongen. Door dwang bekomen: iemand,geld,
jen: zoodra zi
j onze vloot inhetgezigtkregen, eenen eed,enz.afdwingen. De vreesdwi
ngtdikdraaiden zi
jaf.
werfden boozen debekenteniszi
jnermisdaad af.
ATdrag en, b.w.,ik droeg af,heb afgedra- A Tel.seh en . b. w., ik eischte af,heb afgegen. Naar beneden dragen : tnrf afdragen. Met eischt. Afvorderln:iemand iets afeischen,hetvan

dragen versli
jten: hi
j heeftzi
jn kleed alweeraf- hem eischen. Zi
jei
schten onsgeengeldaf.Eenen
gedragen. Zich door veel dragen afmatten:hi
j gevangenen den degen afeischen. Van hier af-

zal zich nog afdragen. V an boomen, die,door eisching.
te groote vruchtbaarheid,ophouden tc dragen:die A Telen, b. w.,ik at af,heb afgegeten. D oor
boom heeftzich afgedragen.
eten wegdoen: kersen van den boom afeten;hef
A Tdrlojven,b.en o.w.,ik dreeraf,llcb af- vleesch van debeenen afeten.

gedreven. Bedri
jv., voor wegdri
jven: zi
j dreven A.
œu.
'
l.
k,v.mcerv.aflziten. Van hetfransclle
den vi
jand van de stad af. ln degeneesknnst: afût. Zie rolpaard.
door dat middel dri
jft men hetgraveelaf. Zi
j ATgaaf (afgavet, v., meerv. afgaven. Het
zoehthare vrucht af te dri
jven,derzelveronti
jdige afgeven, in de eigenli
jke beteekenis deswoords:
geboorte,door afdri
jvende middelen, te vcroorza- de afgaafvan eenen briefrvan een boelt.
ken. Naarbeneden dri
jven:hi
j dreefzi
jne kndde ATgaan, o.en b.w.
,onregelm ; ik ging af,
den berg af. Aftrekken:wanthi
j heeftugezocht ben atkegaan. Onzi
jd-,naar beneden gaan: de
aftedri
jven van den Heer uwen God. Ble
Tlz1
'
:L- trappcn afgaan. Hellen,overni
jgen:in hetafgaan
VERT. Door dri
jven afmatten: hetvee wasge- van het get
aergte. Nveggaan, zich verwi
jderen;
heel afgedreven. Onzi
jd., voor men den stroom (1e postisreeds afgegaan; van t
1e stoep,van den
afzak-ken, in (1e scheepvaartgebrtlikeli
jk,methet regten weg afgaan;eensklaps is hi
j van ons afgehulpw.zqh: de schuit is afgedreven. Van hier gaan. Verlaten: hi
j ging van zi
jne vrouw af.
afdri
jvend.afdri
jving.
Zlch elders heen wenden ter verl
tri
jging eenelAfdrl.
ngen. b. 5v., ik drong af, heb afgc- zaal
t:op een ambt, op een meisjeafgaan. De
drongen. Door dringen verwi
jderen: hi
j drong verbinc
ling metiemand ophefren:van eenen koopmi
jvan debank af. Doorsterkaanhouden,drei- man,metselaar,enz.afgaan. Eene dienst, ofeen
gen, of ook op eene gewelddadige wi
jze, van ambt, nederleggen: hi
j is a1s schepen afgegaan.
iemand bekomen, afpersen: iemand geld, ecnen Laten varen: van zi
jn onderwerp -- van zi
jn
eed, eene belofte, eene verklaring, enz-,afdrin- voornemen
van ziju gegeven woord afgaan,
gen.
niet houden. A llerlei afnemen in stand, groei,
ATdrlnk en, b. w., ik dronk af, heb afge- waarde,gedaante,kleur,enz.,zoo van zaken, a1s
flronken. H et bovenste eener vlocistof drinken: van personen: een afgaand, afnemend, dichter;

het schuim van het bier afdrinken; dc wi
jn is een afgaand many die van ouderdom verzwakt en
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vervalt;eene afgaande m aan;de verw gaataf;de brui
kt men het woord afgod,in dezeei
genli
lke
koorts ging des avonds af. Uithetgebrqlik ge- beteekcnis, zoo wel voor eene vrouwûli
jke als
rakcn: die gewoontc gaatgeheelaf. N iet voort- manneljke gotlheid. Figuurl.wordthetgenomen
gaall:het huweli
jk giug weer af. Verminderd, VOO1*het VOO1*WerP eenor Zeer hooge, Overdrevene
afgetrokken worden: van ditgeld mag geen stui- vereering,of liefdc: eenen afgod van iemand m aver a'fgaan. Gezocht worden,ltoopers vinden,in-. ken. En in deze buteekenis wordt ook welhet
zonderheid van koopwaren: die waren gaan niet vrouweli
jke afgodqs, (ï
/'
godlb, gebruikt: afgodin
af5 dat boek gaat goed af. Handig en bevallig mi
jner ziel. In het angels.wordtditwoord,op

verrigten: al wat hi
j doetgaathem zeer welaf. dezelfde wi
jze geschreven,afgod,in hetdeen.en
Eindeli
jk isafgaan gebruikeli
jk, voor zich ontlas- zwJ
e
f
e
d
.
i
a
j
l
l
t
d.
ten van het nuttelooze overschot der verteerde
s hler een bkwoord van ontkenning, van
spi
js, anders, zn'h gevoeg #tl6n; met het hulpw. dezelfde kracht,a1s on,het tegendeelvan datgeen
hebben:ik heb van die pillen driem aal afgegaan.

aanduidende,waarbi
j het gevoegd is. Afgod is

Bedrpv-, door gaan, of onder het gaan,afzonde- derhalve zoo veela1s ongod,geen God.
rcn.versli
jten: hij ging hetvelvan zijnevoeten A fgodendêenaar, m., m eer. afgodendieaf. Metschreden afmeten;wi
j hebben het gan- naars. lemand, die verdichte godheden vereert,
sche veld afgegaan. Zt
'
ch alg
-cczljdoor veelgaan ofligehameljke dingen,ofafbeeldselsy goddeli
jke
afmatten.
eerbewi
jst. Van zoodanig eenevrouw sprekende,
A Tgang, m .j m eerv. afgangen. Van afgaar. zegtmen aflodendienares. Van hierafgodendienst
De afgang eens bergs; eu in dezen zin is het (ook afgodsdl
enst).
meerv.alleen gebruikeli
jk-:de afgangen desbergs A fgoderil, v.
, mcerv. afgoderi
jen. Eigenwaren gevaarli
jk. Vri
jheidom heentegaan:mi
jle li
jk,de vereering van eene valsehe godheid; zouhuisvrouw den afgang benemende. H.DE Gnoorr. c
ler meerv. Figuurli
jl
t, de overdrevene vereering
Verval, afnem ing: in den afgang der roomsche van andere voorwerpen; zonder meerv-: afgoderj
taal. Voxo. D e afgang der maan, der koorts. met iemand dri
jven. Enkele afgodische handeVcrkoop: hi
j zocht overal den afgang dier wa- lingen;methet mecrv.: grouweli
jke afgoderden.
r.
ren, van dat boek te bevorderen. Stoelgang, Blasssvyzn'
buikontlasting; ik- hcb heden nog geenen afgang Afgotlfsehs bi
jv. n. en bi
jw.; afgodischer,
gchad. Uitgeworpen overschotderverteert
lespi
js: meest afgodisch, Aan de afgoderj geli
jk, op
dczelve gegrond:eene afgodische handeling. A1s
zi
jnafgang wasmetbloed vermengd.
Afgave.hetzelfdea1s(
I
JJ
Lcftz
/.
bi
jw.;afgodischvereeren.
A Tgel.eefds verl. deelw.van het verouderde A fgool.jen, b. w., ik gooideaf, heb afgewoord ayeven. Uitgeleefd, door outlerdom ver- gooid. Afsmjten,afwerpen:houtvan den zolder
zwakt; eeu afgeleefd man
eene afgeleeftle afgooi
jen.
vrfluw. V an hier afgeleefdheid.
A fgorden , b. w., ik gordde af,heb afgeAfkel.egen, verl.deelw.van ayiggen. V an gord. Losmalten,afdoen: hetzwaard afgorden.
A fgraau w en s b. m , ik graauwde af)heb
lic1'atkelegenheid,voor afstand.
A iegeven, b. en o. w.,ilt gaf afjheb afge- afgegraauwd. Graauwend bejegenen, en van zich
geven. l3edr.,van zich geven,aan anderen over- verwi
jderen:hoekuntgi
jmi
jalti
jdzooafgraauwen?
geveu: ik hcb iets aan u afte geven; aan wien ATgtaven , b.w., ik groefaf,heb afgegrahebt gi
j (1en brief afgegeven? Onz.: die verw ven. lloor graven lager m alten: eenen heuvel
geeftaf; zwartekousen geven dikwi
jlsaf,behot
l- afgraven. Door graven afzonderen:ik heb dezell

den hare verw niet. Vau hier afgever,afgeving. aklter van lietland afgegraven. V an hier afgraA fgezanl, m ., meerv.afgczanten. Temand, ving.
die van eenen staat,ofvorst,gezonden wordt,om
.*fgrazen, b. w., ik graasdc af,heb afgede zaken des lands waar te nemen. D oor ver- graasl
l. Het gras afeten: de koejen hebben dit
loop,heeftditwoord deletterh welke oorspron- land reeds afgegraasd.
ATgrerpel
.eu. b. w., ik greppelde af,heb
keli
jk tot hetzelve behoort,a1s van zendeu afkomstig,geheelverloren.
afgegreppeld. M et greppels afscheidenz hct weiA fgferex:, o. w., ik gierde af, ben afge- land vau hethooiland afkreppelen.
gierd. Bi
j dc zeelieden gebruikeltjk:het schip ATgr:.jselïojksbi
jv.n.en bjw.
, afgri
lseli
jker,
gierde van hethoofd af.
afgri
jseli
jk-st. Iets?datafgri
jzen verwekt,ofwaarA.fgieïiex:, b.w., ik gootaf,heb afgegoten. van men een afgrtzen heeft:datwaseeneafgri
jDe vloeibare stof, door gieten, afzonderen: het seli
jke daad Als bi
jw.:hi
j heeftafgri
jseli
jk gevetvan hetvleesch afgieten; alhetwatervan de logen. Van afgri
jzen. Van hierafgri
jseli
jkheid.
boonen afgieten. D oor gieten afbeclden: een kop
A fgrl.jzexl.
, de onbepaaldewjsvan hetverin was afgieten. Van hier afgieter, afgieting,af- ouderde werkw.t
fgrq'
zen, zelfstandig gebruiktjo.
gietsel.
Afschrik:een afgri
jzeu van iets hebben, iets verA Tgl.gajt'
len, o. w., ik gleed af,ben afgegle- foei
jen. Hool'T gebruikt het nog als een werk-

den. Naarbeneden gli
jden:van den trap, van
de ladderafgli
jden.
A Tgl.lpllxen , o. w., ik glipte af, ben afgeglipt. Glippen en vallen:zi
jgliptevandendrempelaf. Van hierafklipping.

woord:hetdier om aftegri
jzan.

A fgroxttl, m ., meerv. afgronden. Ei
genli
jlt
eene plaats, die geenen grond heeft, of welker
rond niet wcl bereikt, of gepeild kan worden;
oolt cene Zeer groote diepte. D e afgrond der
A .:
l-gl.ippelren , o. w., ik glipperde af,ben Z0e; ZIJ zonken naar den afgrond;de afgrond tusafgegll
pperd. Voortdur.w.van afglippen..
scllen twee bergen. Oneigenljk, iedere groote
A fgod, 1n., m eerv. afgoden. Een eindig,of verwi
jdering, of afgelegenheid: mi
jne ziel was,
verdicht wezen, hetwelk men goddeli
jke eerbe- trots de afgronden,die ons van elkander scheidwjst. Inzonderheid de ligehameltjl
te afbeeldîng den, steeds btj N. Eene onberekenbare grootte:
van zulk eene versierde godheid. Doorgaans ge- ZJ
j* storten zich in eenep afgrond van ellende ne.
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der. Een verschri
kkeljk gevaar, een oogenschi
jn- afhefen, van hetvuur. D e kaartafheFen. Van
li
jk verderf:aan welk eenen afgrond stond ik! hier afheFer, afheffing.
Af ishiereen bi
jw..van ontkenning, even als A fh e:n en , b. w.: ik heinde af) heb afgein afgoh van dezelfdekrachta1son. xl/.
t
y>
't)
zl# is heind. M et eene heinlng bezetten, besluiten:de
derhalve zoo veelals ongrond,geen grond.
ttlin is rondom afgelleind. Van hier afheining.
a*fguns
l, v. De gemoedsgesteldheid,waarbi
j A fh ell.en , o.w., ik helde af,heb afgeheld.

men anderen hetgoede,hetwelk zi
j bezitten, niet Naarbeneden ni
jgen:deweg helthierverschrikgunt. Ook wangunst. Van hier afgunstig,afgun- keli
jk af. Vau hier afhelling.
A fh el.pen s b. w., ik hielp af,heb afgeholstigheid,afgunstigli
jk.
A fh aRen , b. w., ik haakte af, hel) afgehaakt. Hetgeen,dat aan eenen haak vastis. loslnaken: de schalen afhaken. Van hier ook afhaker,afhaking.
A Th akk en. b. w., ik hakte af,heb afgehakt. Door hakken afzonderen:iem and den kop,
de hand afhaltken. Eenen os afhakken, aan geschikte stukken hakken. V an hier afhakker,afhakking.

pen. V an de hoogte naar beneden helpen: ik
hielp haar van den wagen af; iemand van het

paard afhelpen. llevri
jden, verlossen, ontdoen:
iemandvan dekoortsafhelpen;hi
jheeftzi
jnhuis
nog nietkunnen verkoopen: maar ik za1 er henl

wel afhelpen. Onttrekken,helpen verspillen:zi
j
zalhem we1van zi
jn goed afhelpen. W egdeen,
verdri
jven: men moet de honden van de straat
afhelpen.
Athalen, b.w.,ik haalde af, lleb afgehaald. Afhoerexâ, wederk. w.. ik hoerde af
s heb
Van boven halen:ik moetnog turfafhalen. Af- afgehoerd. Zich afboerett, zich doorhoereri
jvertrekken: eenen aal llet vel afhalen. Van eene zwakken en bederven.
plaats halen: ik kom tlvan avond afhalen. M et A fheoren s b. w., ik lloorde af, heb afge-

geweld, of list, onttrekken : zi
j heeft hem alles hoorcl. Door het gehoor vernemen: wi
j hebben
afgehaald,wat hi
j bezat. Van hier afhaalster,af- hun al hunne geheimen afgehoord; ik heb alles
haler.afhaling.

afgehoord. T en einde aanhooren: de getuigen

Afhandel.
en. b. m ,ik handelde af,heb zi
jn nog nietafgehoord.
afgellandeld. Doorwederzi
jdscheoverlegging,door Afhouden, b. en o. w.
,ik hield af,(van
beoordeeling van hetgeen voor en tegen eene het oude holden) heb afgehouden. Bedri
jv.,op

zaak is, tot stand brengen: laat ons deze zaalt zekercn afstand van iets houden:iets van zich,--

eerst afhandelen. M ondeling, of schrifteli
jk be- ietsvan den muur enz. afhot
zden. 1)e aannadehandelen: de leerderonsterfeli
jkheid in eenere- rilg van eenen persoon,ofeenezaak,verhindedevoering afhandelen. Beslissen,beslechten, door ren : den vi
jand van de stad afhouden. In de
eene uitspraak afdoen: de zaak isbi
j den Raad volbrengi
ngeenerzaak verhinderen: iemand vau
reeds afgehandeld Van hierafhandeling.
eene sehandeli
jke daad, van den arbeid, van de
AThandlg. bi
jw.,zoo veelalsvan & hanh kerk, afhouden. Verwi
jderen, afkonderen: hi
j
afwezig. Het komt bi
j ons alleen voormethet houdtzich van t
latgezelschap af. Terughouden:
werkw.makent iemand iets afhandig maken, ont- ik zal er tien stuivers afhouden. Onzi
jd., i1 de
nemen,onttrekken.
seheepvaart gebruikeli
jk:onze vloothield af,en
Afhangen.o.en b.w.,ik hing af,heb af- ging op den vi
jand los. Ook wordt ditafhouden
gehangen. Onzi
jd. Naar beneden hangen: het figuurl. gebezigd, b. v.: eerst scheen hi
j onvertouw hing van het dak derkerk af. ln eenigen zetteli
jk,doch daarna begon hi
j wataftehouden,
afstand van iets hangen: de schilderi
jen hangen van zi
jn eerste oogmerk afte zien. Van hierafver genoeg van den muur af. Fig : van iemand houder,afhouding.
afhangen, in deszelfs magt zi
jn, onder c
leszelfs Afhouw en. b.w., ik hieuw af,heb afgebevelen staan. A1 wat bestaat, hangt van G od houwen. Door houwen afzonderen, afllakken:

af, heeft zi
jn aanwezen en zi
jne bestemming aan eenen boom afhouwen; iemand hethoofd afhouhem te danken. Ditheeftvan mi
jnietafgehan- wen. Van hier afhouwer,afhouwing.
gen,stond nietin mi
jne magt. Bedri
jv-, vooraf- A fhul.
elkel.
en, b.w., ik huichelde af;heb
nemen,nederlaten:de schilderi
jen afhangcnqde afgehuicheld. Doorhuiehelen verkri
jgen: iemand

gewigtell van een uurwerk afhangen. Van hier ietsafhuichelen.

afhanging.
Afhu:l.
en,wederk.w.,ik ht
pildemi
jaf,heb
AThankeillk, bi
jv.n.
,afl'ankeli
jker,afhan- mi
jafgehuild. Door huilen afmatten.
keli
jkst. Van ajhangen. Tot iets allders behoo- AThuren, b. w.
, ik huurde af, heb afkerende,zi
jnen grond daarin hebbendejaan hetzelve huurd. Doorhuren bekomen:wi
jzullende
'scluit

onderworpen: deze zaak is van gene geheelaf- afhuren. Van hièr afhuurder.

hankeli
jk. De gansche natuur isvan God af- Aflagen, b.w., ik joeg af,heb afgejaagd.
hankeli
jk. Van hier afhankeli
jkheît
l.
Naarbenedenjagen,wegjagen:ik joeg hem vau
A fh aren ,o.w.,ik haarde af,heb afgehaard. den berg,
van de kamer af. Jaag den hond
Deharen loslaten:depelshaartaf.
van hetvuuraf. Doorjagenafmatten:eenpaard
AThaspel.er,b.w.,ik haspelde af,heb af- afjacen;zich afjagen. Vanbier afjager.
gehaspeld. D oor haspelen van iets afdoen: het A Tk aalsen , b. w., î1t kaatste af,heb afgegaren van de klossen afhaspelen. Overdragt-, kaatst. Door kaatsen van zich verwi
jderen: den
voor iets langzaam en gebrekkeli
jk'verrigten,in balafkaatsen,terug kaatsen, 0ok figuurl., voor
den gemeenen spreektrant:hebtgi
juwetaakhaast afwenden,afkeereu: hi
j wildehem voorden regafgehaspeld?
ter roepen, maar ik heb hetnog gelukkigli
jk afA Th ebben ,b.w.,onregelm .;'ik had af,heb gekaatst. Van hier afkaatser,afkaatsing.
afgehad. Voleindigd hebben: ik heb mi
jn werk Afkabbel.en. b. w., ik kabbelde af,heb
eerderafgehad,dan gi
jhetuwe.
afgekabbeld Doorkabbelen verwi
jderen:hetwaAfheeen,b.w.
,ik hiefaf,heb afgeheven. ter heeft hier een stuk van den di
jk afgekab-

D oor heflkn van iets afnem en, aqigten; den ketel beld.
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a*fk ak eien, b.w., ik kakelde af,heb afge- A n œiepren. b.w., ik klepte af, heb afgekakeld. D oor kakelen, d.i.veelpraten en snap- klept. M et klokkengeklep afkondigenl de bepen,doen ophouden,afweren: hi
j zaldatwe1af- kendmaking isreeds afgeklept. Van hier afklepkakelen.
per,afklepping.
A fkalk en, o. w., kalkte af, is afgekalkt. A l*k l.f'm 'm ex:, o.w., ik klom af,ben afgeDe kalk loslaten! laten afvallen:die muur kalkt klommen. Naar benedcn kli
m men: hi
j klom van
overalaf. Van hler afkalking.
het dak af. Val)hier afklim mer,afklimm ing.
A fk aAven, o. w., ik kalfde af, heb afge- A fk l.eppen. b. w., ik klopte af,heb afge-

kalfd. Ten einde kalven: dekoei
jen hebben af- klopt. Door kloppen verwijcleren: klop hetstof
gekalfd.
van mi
jnen rok af. Ook door kloppen zuiveren,
A fk a- m en , b.w.,ik kam de af,heb afge- schoonmaken:den hoed afkloppen. Afslaan, af-

kamd. Doorkammen verwi
jderen; ook metden rossen: hi
j heefthem deerli
jk afgeklopt. Van
kam reill
igen: ik heb al hetvuilvan zi
jn hoofd hierafklopperjafklopping.

afgekamd. Van hier afkamm er,afkamming.
A l*k llu :ven . b.w., ik kloofaf,heb afgekloA fk anéen, b. w., ik kantte af,heb afge- ven. Door kluiven afzonderen : het vleesch van
kant. D e kanten wegnemen die steellmoetnog de beenen afkluiven; ook een been afkluiven.
wat afgekant worden. Van hier afkanter,afkan- Van hier afkluiver,afkluiving.
ting.
A Tk naau lven s b.w.,ik knaauwde af,heb

Afkappen, b. w.,ik kapte af, heb afge- afgeknaauwd. Hetzelfde als afknabbelen. Van

kapt. Afhouwen: de takken van de boomen af- hier afknaauwer,afknaauwing.

kappen. Van hier afkapper,afkapping.

A fRnabbel.
ens b.w.,ik knabbelde afiheb

A a eer, m. T egenzin, weerzin : eenen af- afgeknabbeld. Jloor knabbelen afzonderen: het

keervanietshebben. Zi
jkreeg eenen afkeer van vleesch van de beenen afknabbelen;ook eenbeen

hem.
afknabbelen. De nagels afknabbelen. Van hier
A'
n ieeren , b. w., ik keerde af,heb afge- afknabbeler,afknabbeling.

keerd. Afwenden,in deeigenli
jkeen oneigenli
jke Afknagen,b.w.,ik knaagde af,heb afgebeteekenis:zieh van iemand afkeeren; hetgezigt knaagd. Hetzelfdeals afklul
w
ven,afknabbelen.Door
van iets afkeeren,den rug toekeeren;zich van de knagen afzonderen:hetvleesch van de beenenafwereld afkeeren, alle gemeenschap methaar op- knagen; ook een been afknagen. Overdragtel
i
jk
hefen; den vi
jand afkeerenjafweren,terug dri
j- zegtmen ook: de l
tommer knaagthem hethart
ven;een gevaar,een olgeluk afkceren. Van hier af, hi
j wordt door heimeli
jk verdriet verteerd.
afkeering.
V an hier afknager,afknaging.
A fkeer#g. bi
jv. n., afkeeriger, afkeerigst. A fknakhen,b.cn o.w.,zi
jnde een klankVan afkecr. Eenen tegenzi
n hebbende:hi
j was nabootsend woord: ik knakteaf,heb afgeknakt.
geheelafkeerig van die dt
tad; iemand van eelle Bedri
jv.,knakkenenafbreken hi
jknaktedebloem
zaak afkeerig maken. Ook komtafkeerig in den van haren steelaf Onzi
jtl.
,methethulpw.zq
jh:
zin van afwi
jkende, afdwalende voor:gi
j afkee- de bloem knakte vau haren steel af. Van hier
rigc k-inderen! Blasslzvsxl'. Van hier afkeerig- afknakker,afk-nakking.

heid,afkeerigli
jk,afkeering.
Afknappen,b.en o.w.,iltknapteaf,heb
Alk em - en,zie afkamnten.
asgeknapt. Bedri
jv., knappen en afbreken: hi
j
ATkerven, b. w., ik korf af,heb afgekor- knapte een stuk van het glas af. Onzi
jd., met
ven. Door kerven afzonderen, afsni
jden: eenell hethulpw.zqh.ik wontlmi
jn uurwerk op, en de
viseh den staart, den kop afkerven. ()ul. had veer knapte af.
afkerven nog andere beteekenissen, waarin het Afknappen iseen klanknabootsendwoord. Van
thans nietmeer gebezigd wordt, b v.sehepeu af- hier afknapping.
kerven,voor losmaken;het gebod afkerven, voor A l-knel.l.en, b. w., ik knelde af,heb afge-

overtreden. Van hierafk
-erver,afkerving.

kneld. Doorknellen afscheiden:zi
jkneldeharen

A fkeuren , b. w., ik keurde af,heb afge- vinger af.
keurd. K waad keuren, veroordeelen, verwerpen: A fR nevel.ex:. b. w., ik lknevelde af, heb

het zil
ver afkeuren, a1sgeen goed zilverzi
jnde; afgekneveld. Door knevelen verkri
jgen, metgeeeneingezondeneverhandeling afkeuren, niet vol
- weld afpersen:hi
j heeft zi
jnen broeder stt
hatten
doende oordeelen, niet goed keuren. W elk rede- afgekneveld. Van hier afkneveler,afkneveling.
li
jk menseh zalhet kwaadspreken niet afkeuren? .
Al*knlb'
bel.
en,b.w., ik kuibbelde af,heb

Van hier afkeurder, afkeuring.
afgek-nibbeld. Door knibbelen, door twisteu en
A fkl.jken,b.w.
,ik keek af,heb afgel
teken. ki
jven,bekomen: ik heb hem nog driestuivers
lleimeli
jk,steelswi
jze,afzien,doorki
jkenzicheigen afgeknibbeld. Van hier afkllibbeler,afknibbeling,
m aken:ik heb hem de kunst afgekeken. In den afk-nibbelster.

vertrouweli
jken spreektrant:ik za1heteensafki
j- ATRn#lren, b.w.
, ik kneep af,heb afgeken,heteindeafl
vachten,zien,watervauworde. knepen. Door kni
jpen afseheiden: een stuk van
Aflil.
aren, b.w.,ik klaarde af,heb afge- het deeg afkni
jpen. Aft
tt
jj
oen,zonderk,isevell
klaard. Geheelafmaken: eenerekening afklaren, zeerin gebruik. Vsu llierafkni
jper,afkni
jping.
geheel afdoen, volkomen ztziver en efbn m aken.

A l*k n:rrex:, b.w., ik ltnipte af,heb afge-

Bi
jKlLlwwx.
x*fkl
.
auteren,o. w., ik klauterde af,ben
afgeklauterd. Op handen en voeten afklimmen:
hi
jklauterdevan detrappen aC.
ATkl.
e- *nen.b.w.
, ik klemdeafj heb afgeklemd. Door klemmen afzonderen:zicl
zeenen
vinger afklem men. Van hier afklemm er,afklem ming.

knipt. Doorkniypeu afsclleiden;meteeneschaar
afsni
jden:hi
j knlpteeen stnkje vallhctpapieraf.
V an hier afknipper,afltnipping.
ATknoééen,b.w.
,ik kuottedeaf,heb afgeknot. l7e knotten afplukken (nameli
jk, van het
vlas):hetvlasis reeds afgeknot. Knotten beteekent, in de vlasteelt, ook in knotten binden;en
dan is alknotten, zoo vqtl a1s ttn einde knotttn,
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AFKOELMN--AFLATEN.

A fkrabben ,b.w.,ik krabde af, heb afgeeerst m aar afknotten. A fkappen, afhouwen:de krabd. lloor krabben afzonderen : de verw vAn
takken van de boomen afknotten,ook de boomen de deur afkrabben. Van hier afkrabber, afkrabbing.
afknotten. V an hier afknotter,afknotting.
A fk oel.en, b. w., ik koelde af,heb afge- A fkrassen , b. w., ik kraste af,heb afgeD oor krassen afdoen: de kalk van den
koeld. Behoorli
jk koel, ofkoud maken:i
jzerin
waterafkoelen. Zich afkoelen: ik zettede mi
j muur afk-rassen. Van hier afk-rasser,afk-rassing.

alhetvlasinknotten binden: wi
j zullen hetvlas

.Afkr:
lgen. b.w., ik ltreeg af.heb afkekregen. Yan zekere hoogte kri
jgen:ik kan,zonder ladder,de boeken van de bovenste plankniet
afkri
jgen. Afdoen, verdri
jventi1t zalerhetvuil
eerstzien af te kri
jgen. Aandeel verlkri
jgen:gi
j
zulternietsafkri
jgen. Schadebekomen:gi
jkunt
er ligteli
jltiets afkrdgen. Doch in detweelaatste
jker:gi
jzt
llt
persoon,ofeen geslacht:hi
jiseen, zi
Jiseene beteekenissen isvan,thana,gebrtlikeli
afk-om eling van BzknxEvlrzl). Zie over het ge- er niets van kri
jgen,enz.
Al
rkrufpen.
o.
w.
,
i
k
kr
oop
af
,
ben
af
gemeenegeslachtvan ditwoord,bi
jAankomelinq.

onder dezen boom neder,om mi
j wataf te koe-

len. V an hier afkoeler,afltoeling.
A KkeRen, b. w., ik kookte af, heb afgekookt. Genoeg,naar vereisch koken : groente afkoken;eenen drank afkoken. Van hierafkoking.
A fk om el.:ng. m .en v., m eerv.afkomelinZen. Van afkom en. Een afstamm eling van eenen

A fkom en, o.w., ik kwam af, ben afgeko- krop.en. Naar beneden ltruipen: de slang kroop
men. Van boven komen:ik kwam terstond af
van den berg af. Op handen en voeten afklim-

j kroop vanhetbed, van hetdak af.
van mi
jne kamer af. Vervoerd worden: die goe- men:hi
deren komen den Ri
jn af. Zich van eeneplaats, A fku nnen, o. w-,onregelm.;ik konde af,
ofzaak,verwi
jderen:ik kwam van mi
jnsbroeders heb afgekonnen. ln demogeli
jl
theid zi
jn,om zi
ch
huis af; ik konde van lletgezelschap niet afko- van ietsteontdoen,te bevri
jden:ik heb mi
j tot
men. Zi
j kwalnen van hunvoornemen afilieten die zaak verbonden,en nu kan ik er nietaf. Afhetvaren. Om van de zaak af tekomen,dezelve getrokkenyafkenomen kunnenworden:erkonden
ten einde te brengcn; er is geen afltom en aan m aar drie stuivers af; er kan geene letter af.
die zaak. Gi
j zult niet schieli
jk van hem afko- A fku ssen, b.w., ik kuste af,heb afgekust.
IAR zoo vroeg den bloeznen, ontslagen worden. Zoo doendeltomen wi
j W egkussen:heeftPOTIPInimmer van elk-ander af, treflkn wi
jnimmereen sem afgek-ust. Voxo. Gij zult er alde schoonjleggen, den vrede
vergeli
jk. Hi
j is er slechtafgekomen,de uitslag heid afkussen. Den twist bi
der zaak is nac
leelig voor hem. Afstammen: hi
j mal
ten, met eenen kus:zi
j Ilebben elkander afge-

is van brave otzderen afgekomen;en daarvan heb- kust. Zich tzf/czfdden,metkussen afmatten.
ben wi
j nog de woorden afkomeling cn af- A R aal, m., m eerv. aqaten. De verzachting
komst.
vtn de kerkeli
jke straf, (in de roomsche kerk)
A l-kom sé, v. Afstamming, herkomst, oor- schoon dit woord ook dikwerfvoor de vergeving
ler zonde zelve gebruikt wordt: de Paus had
sprong, geslacht: van zeer achtbare afkomst. t
l'. A-jlaat geven,
Hoola'r. Een Duitscher 'van afkomst. De af- grooten aiaat belooftl. HooF'
komst, oorsprong, van een woord. Ook kroost, verleenen,bekomen,kri
jgen;a/aatprediken.Van
afstamm elingen: natuur boezemde den Ouden in, hier a:aatbrief,de. brief ofoorkonde,waarin deze
hunne afk-0mst op te kweeken. VONDEL. V an aiaat verleend wordt; aiaatprediker, tlie den afhier afkomstig.
laat,bi
J plegti
gegelegenheden,openli
jkafkondigt;
A fk ondfgen, b.w., ik kondigde af, heb aiaatkraam, ongeoorloofde handel metden afaat;
afgekondigd. Van eene verhevene plaats bekend aiaatkramer, die zoodanigen handel dri
jfk. Het

j de ou'
dste
maken: een huweli
jk afl
tondigen; den vrede af- woord ajlaat komt, in dezen zin, bi
kondigen. Van hier afkondiger.afkondiging.
schri
jvers voor; bi
j OTERID.ablazi, bi
jNOTK.
Il
4.
ablaz. Goth.ableta,i
jsl.aMaat,zweed.ablata.
Afkennen,hetzelfde al
s(f
tlcunnen.
A fk eoksel., o., m eerv. afkooksels. V an Afladen,b.w.
,ik laadde(oul.loedjaf,heb
afkoken. Hetgeen afgekookt is: cen afkooksel afgeladen. Eenen opgeladenen last afhefenthi
j
van den k-oortsbast.
laadde de helft der vrachtvanzi
jnen wagen af.
A fk oop, m., meerv. afkoopen; doch ditis Van eenen opgeladenlastbevri
jdenteenenwagen,

eenen ezel aiaden. Geheelladen,de volle vracht,
niet zeer in gebruik. Van afkoopeu.
A fk oopen , b. w., onregelm.;ik kochtaf, of lading, ingeven:dit schip is afgeladen. Van
heb afgekocht. 1)001-koopen verkri
jgen: iemand hier aCader,aoading.
iets afkoopen. Eene zaak door geld verhinderen, A R ageh en , b.w., wederkeer-;ik lachte af,
iemand door geld valliets bevri
jden: strafafkoo- heb afgelagchen. Zich c-/îcpc/àenj door lagcllen
pen; zich van de dienst afkoopen; de burgers afmatten.
hebbeu de plundering afgekocht. V an hier af- A R angen. b. w., ik langde af, heb afgekooper,afkooping.
langd. Afreiken, van boven toereiken: wilt gi
j
A fkors*en, b. w., ik korste af,heb afge- miJ* tlat boek van de bovenste plank eens aoankorst. 1)e korstafdoen:brood afkorsten.
geu?Overrei
ken:gi
jmoetden brief aan dat huis
A.fker:ens b.w., ik kortte af,heb afgekort. aiangen. Gcven, weggeven:hi
j houdt nietveel

jiskarig. Van hieraflanger.
Kortermaken: ik heb mi
jnen mantellaten afkor- van aflangen,hi
, ik liet
ten; zi
jne woorden,onder het sehri
jven,af- Alaten, (goth.a/etau) b.en o.w.
jv., nederlaten:iets aan
korten, niet geheel uitschri
jven. Aftrekken: ik afj heb afgelaten. Bedri
ee
n
t
ouw,
van
de
n
zo
l
de
r)
al
l
a
t
e
n,
l
a
t
en
af
zak-kenq
heb tien sttlivers op zi
jne rekening afgekort. Van
hem a:atende in eane mande.Bzasmilavlll
tT. W jn
hier afkorter,afk-orting.
Afkrabbel.
en,b.w., voortdl
zr.w.van af- adaten,îran hetvatlaten a:oojen,aftappen,overkrabben:ik krabbelde af, heb afgekrabbeld. Door gieten,waarvoor m en gem eenlilk verlaten gebruik-t.
jd.
i
) ophouden iets te doen,eene zaak niet
veel krabben afzonderen: hi
j k-rabbelde het vel Onz
verder voortzetten; doch meestal, m et het voorvan zi
jne hand af.

AFLEENEN--AFLOKKEN.
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zetsel vantgi
J en laat niet afvan moorden en Naar beneden leiden:ik leidde haar van de trapbranden. J.B. HouwAwRT. Van hetkwade af- pen af;hetwater van het dak aqeiden;den bliklaten,van iemand aiaten, ophouden gemeenschap sem afeiden. Figuurl., door beweeggronden van
m et hem te hebben, zich aan hem onttreltken, iets afbrengen: iem and van den regten weg

hem ontwi
jken. Zonder vantmaar deze heeft van zi
jn voornemen - van de deugd a:eiden.
nietafgelaten,mi
jne voeten te kussen. BIJBEL- De afkomstvan iets,inzonderheid van eenwoord,
vyiu'r. Ook zonderanderwerkw-,ofzelfst.naamwe: bcpalen: velen leiden het woord neus van het
lnsche nasus af. Van hier a:eiding.
laataf,gi
jontaarde! toen li
j naderdc, lieten lati
zi
j terstond af. En 't gruwzaam onweerlaat niet A R el.der. m.,m eerv.a:eiders. V ana:eiden,

in alde beteekenissen val'dat woord. Ook voor
af. L.BAICE. V an hier aiating.
A e een exx, b.w.,ik leende af,heb afgeleencl. een werktuig,waarmede debliksem afgeleidwordt:
Door leenen bekom en,ter leen nemen: lliJ- heeft ik heb eenenaieiderop mi
jn hnisgeplaatst.
mi
j schatten afgeleend. Van hier aoeener, aiee- A :ll.eRen. zie a-jleklcen.
ning.
A e ek k en , o.45'.,lekte af, is afgelekt. AfA e eereu, b.w.,ik leerde af, heb afgeleerd. druppen:alhet bier lekte van het vat af. W anD oor toezien en aandachtig oplnerken,vaniemand neer van t'.anen gesproken wordt,gebruikt men,

leeren: iemand eene kunst, eene handgreep af- doorgaans,a/eken: i1t zag de tranen van hare

leeren. Ontwennen: ik za1 hem die streken wel wangen aEeken.
a:eeren.
A l everen, b.w.,ik leverde af, heb afgele-

AAeggeu. (goth. a#i
gjan) b. 1:-.
, ik legde verd. Afgeven,afzenden: ik moet morgen d
.ie
(ook leide) af, heb afgelegd (ook afgeleid). Van goederen aEeveren.VanhieraQeverer,(q#everaar)
de eene plaats op de andere leggen,en welvan aqevering.
de hoogte naar de laagte: een stuk geschtltvan A l ezen. b.w.,i1k las af,heb afgelezen. Af-

de aluit aqeggen; leg datboek van de tafelaf. nemen en verzamelen:de druiven van eenenwi
jnW egleggen,om nietmeertegebruiken:eenkleed gaardaqezen;ook eenen wi
jllgaaril aQezen. Iets,
afleggen;den rouw (het rouwgewaad) a:eggel). dat geschreven, ofgedrukt is, luid afkondigen :
Overltragt.,voorbetalen: eene schuld, de renten eenen brief,een bevel aoezen. Zlkh tz
/zez
?,door
-/
a:eggen. M et het zelfst.naamw.leventhetleven lezen afmatten. Van hier a:ezer,aQezing.

afleggen,sterven. Ook het a:eggen: hi
j heeft ARlggen, o.w.,ik 1ig af.heb afgelegen,en
hetafgelegd;waaronderleven dan verstaan wordt. ben afgelegen geweest. Verwi
jderd liggen: mi
jn
Van zich leggen, zich ontdoen, zi
jnen haataf- huisligttevervan dengemeencn weg af; ofis
leggen;eene gewoonte,dwaasheden,enz.a:eggen. te ver van den gemeenen weg afgelegen; want

Zi
jnekinderschoenen afleggen, dekinder
jaren ver- ajlhgen en afgelegen ztl'
n beteekenen hetzelfde.
laten. ln zwaarte verliezen; doch alleenli
jl
c ten Mi
jllbal heeftdrie voeten van denpaalafgelegen,
aanzien van geslagtebeesten, nadathetingewand of is drie voeten van den paalafgelegen geweest.
eruitgehaald is: die osheeft zeer weinig afge- 001 wordthetalsbedri
jv.gebezigd,in den zin
legd. Zich van deverrigting eenerzaak kwi
jten: van, door liggen afzonderen)hetpaard heeftal
eene boodschap, ecnen eed, eene getuigenis,een zi
jne haren afgelegen. Doorveelen lang li
ggen
bezoek aqeggen. Volbrengen: ecne reis afleg- verzwakken: zi
j lleeft zich afgelegen. Van hier
gen. Door van den stam te verwi
jderen.voort- aqigging.
planten: eenen wi
jnstok aQeggen, eene rank AAlgten, b. w.
, ik l
igtte af,heb afgeligt.
daarvan ombuigen en metaarde bedekken, opdat Door llgten afzonderen) het deltsel van den pot
die wortelvatte,en een eigen. afzonderli
jlte wi
jn- aqigten. De schellen van de oogen a:igten; ook
stok worde. Ook isa/eggen gebruikeli
jk,tenaan- figulzl'
l.jvoorklaardoen zien. Van hier aqi
gter,
zien van doode ligchamen;daarm ede aanduidende aqigting.
het uittrekken van de gewone kleederen,waarin A :
R l.jv#g, bi
jv.n.,zonder trappen van veriemand gestorven is,en hetaandoen van een zoo. grooting, beteekenende dood, gestorven:verleclell
genoemd doodkleed: den overledene, hetli
jk af- jaarwashi
jwas nog niet a:i
jvig. Aojvig worleggen. En zi
j, die dit werl
t verrigten,worden den,overli
jden, sterven;afli
jvig maken, dooden,
(jfeggers en ajlegsters geuoemd. Zie ayegger. ol
nbrengen. A-flqw
vi
g iszarnengesteld van af dat
Van hier aqegging.
hier het tegcndeel van datgeen aanduidt,waarbi
j
Aeegger,m,,meerv.aqeggers. Van afleg- hetgevoegdis,en lt
''
l
v%,van l(
'
)
f hetwelk oudgen, in de meeste beteelcenissen van dit werk- ti
jds in de beteekenis van leven gebezigd werd.
woord Het gebruikeli
jkste echter is het woord Ayq'
vi
g isderhalvezoo veela1s levenloos,zonder
ayegger, in den zin van iemand, die eenen ge- leven. Van hieraii
jviglleid.
storvene.een li
jk aqegt;de afleggerszi
jn ri
jkeli
jk AAlkken, b. w., ik likte af,heb afgelikt.
voor hunne moeite beloond geworden. Ook wordt D oorlikken afzonderen: de suiker a:lkken. Ook
het,in den gemeenen spreektrant, gebezigd voor met de tong schoonmalten: den lepel aoikken;

iets, hetwelk afgelegd is, b.v.:deza wi
jnstok is lik uwen vingeraf. Van hieraoi
kker,aEi
kking.
een aqegger,isavan eene rank voortgekomcn, die A l oeren, b.w.,ik loerde af', heb afgelocrd.
van cenen anderen wi
jllstok afgelegd is. Zoo ook Door loeren vernemen, in den gemeenen spreekwordt datgeen een c//rwcr genoenad, hetwell
t af- traut:iets van iemand afloeren, ook iemand iets
gelegd,ofweggelegd,is, om niet meer gebruiltt aioeren. Ik heb alles afgcloerd,ben,door gltzren

te worden, van welk geslacht de daardoor be- en scherp ki
jken, achter alles gel
tomen. Van

doelde zaak ook moog wezen:deze pen deze hiera:oerder,aEoering.
hoed -- ditmes enz.is een aqegger. Van hier A l ok ken, b.w., ik lokte af, heb afgelokt.

ajlegster, meestal in de beteek-enis van vrouwen, Van iemand, of iets, naar zich lokkenrhi
J lokte
diegesteld zi
jn,om eenegestorveneaftelcggen, mi
Jmi
jnen hond af. Figuurl.
,doorlist,ofvlei
jeofhetdoodkleed aan tedoen.
ri
j,van iemand bekomen:iemand geld a:okkcn.
AR elden, b.w., ik leiddc af, heb afgeleid. Tot hettegengestelde van iets overhalvn:iemand
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AFLOOP--APMETEN.
van dedeugd

vanzi
jn ven,zich van iets ontdoen:ik heb mi
Jvan die

voornemen aflokken. V an hier aqokker, aook- netelige zaak maar afgemaakt.
king.
Afmakenisook in dewalvischvangst gebrulkeA e oop , m.,m eerv.aqoopen. Een aooopende li
jk en we1in dezen zin:hetspek weder, uit het
weg,af
kang:deze aooop ismi
jtesteil Hierzi
jn :ensgat,boven op hetschip te halen, aan vinken
twee aooopen. Voor hetaEoopen,zonderm eerv.: t
e sni
jden en tekappen; en dit heetmen afmade aqoop des waters, de ebbe; hetwater m oet /c6n. ZoRgoltwg. Van hier afmaker,afmaking.

zi
jnen aqoop hebben. Het einde eens bepaalden A fm al.
en, b. w.,ik maalde (budt.moel)af'
,
ti
jds:ik heb mi
jne reis totna den aqoop dezer heb afgemalen. Het op den molen gebragtegraan
zaak uitgesteld. Voor den aqoop van ditjaar, geheelm alen,ofzooveelm alen,als gemalen m oet
worden: wi.j zull
eUZ
en dezen zak (Letgraan,datin

A R oop en , o.en b.w.,ik liep af, heb afge- dezen zak i
s)maareerstafmalen.
loopen. 0nzi
jd., met de hulpwoorden zjj'
n en A fm alen! b. w.r ik m aalde af, heb afgem
aal
d.
Af
schllderen; de gedaante eener zaaky
bebben. Naar beneden loopen: wi
j hebben den
gansehen dag op- en afgeloopen; en:wi
jzi
jn de door malen,afbeelden:eene stad, ecn landscllap,
trappen afgeloopen. Zie mi
jne Nederd.Spraak- eenen persoon afmalen, Overdragt-, levendig bekunst, le 1). ç 273. Het water loopt af;een schri
jven:kondeilt de afgri
jseljkheid dier zaakz
J
sthip laten a:oopen, Van de werf in het water naar het leven, afmalen!- lnen heefthem m i
jk afgemaald. Van hier afmaler,afmaling.
laten loopen. Ten einde loopen, en daarom OP- hateli
houden :het uurwerk is af
keloopen. Figuurl.,van A fm anen. b.w., ik maande af, heb afgeJ-d ten einde gaan:tot datmi
den ti
jn proefti
jd m aand. Vermanen, iets na te laten, ofte verjden: iemand van het kwade afmanen. Van
zalafgeloopen zi
jn;hi
j zag zi
jnejaren aQoopen. mi
Eenen uitslag bekom en:de zaak is wel naar hier afmaner,afmaning.
wenseh afgeloopen. W i
jwilen zien,hoedieaan- A fm arlel.eu, b. w., ik martelde af, heb
slag zal aooopen. Ook metbi
jvoeging van met: afgemarteld. Zeer martelen, in eene overdragte-

lloe zalhet nog met lni
j aooopen! het zal haast li
jke beteekenis:gi
j marteltmi
j met uwe verwi
jmethem afgeloopen (hi
jza1haastaan zi
jn ei
nde ten af; het treurige vooruitzigt martelt hem af.
genaderd) zln. Bedri
lv.,door loopen afmatten: Zieh afmartelen: hij martelt zich dagelijks met
zich aqoopen. Ook iemand aooopen:en looptde deakeli
jkstedenkbbelden af. Van hier afmartevri
jster af. Voxo. Zich met geweld meester laar, affnarteling.

m aken:een schip afloopen;het platte land aqoo- A fm a:éen, b. w., ik m attede af,heb afgepen, uitplunderen en verwoesten. Door loopen mat. M at en krachteloos m aken: zich door ariets van iemand afwinnen, m et den derden naam- beid afmatten. De hitte heefthet leger afgemat.
val des persoons; inzonderheid in t1e wedloopen V an hier afmatter,afmatting.
k en ,b.w.,ik molk af, heb afgemolen renspelen: ik heb hem den pri
js afgeloopen. A fm el.
ken. Ten einde m elken, alde beesten m elken,
V an hicr a:ooper,afooping.
A e essen. b. w., ik loste af, heb afgelost. diegemol
ken moetenworden:dekoei
jenzi
jnreeds
Afschieten, inzonderheid van grof geschut: een afgemolken. Overdragt., en in den gemeenen
stuk geschnt aEossen; doch m eestal zegt m en spreektrant: zi
j heeft hem schatten afgemolken,
slechts lossezt. lem and a:ossen, deszelfs plaats van hem afgetroggeld en verspild.
, ik mende af, heb afgevervangen, of door eenen anderen laten vervan- A fm enuen , b.w.
gen,en hem daardoor van zi
jnebezigl
zeid,ofvan mend. Door mennen afmatten,afrijden:de paareenige verpligting, ontslaan :iem and van den ar- den afmennen. Overdragt.
, van menschen:hi
j is
beid afossen;de wacht afossen; zi
j lossen elkan- welgewillig, maar laatzich niet afmennen. V an
hier afmenner.
der telkensaf. Afdoen, betalen:eenen
A fm ergelen , b. w.. ik m ergelde af,heb
aqossen. V an hier afosser,aqossing.
A #:uisterex:, b.w.,ik luisterde af, heb af- afgemergeld. Geheel kraehteloos maken, inzon-

geluisterd. Door luisteren vernemen)z'
j hebben derheid, door zwaren arbeid el1vermoei
l
ling,een

ons gansche gesprek afgeluisterd.
afgem ergeld paard. Zich afmergelen. D e ziekte
A e u lzen , b. w..ik luisde af,heb afgeluisd. heefthem afgemergeld.
'
tListigli
jk ontnenlen,in den gem cenen spreektrant: Afergelen komt van merg? afmergelen (ook ul

z
ncl
'
/gc/cnlisderhalve, eigenli
jk, zoo veel alshet
zi
jluîsden hem alzi
jn geld af.
Af'
m aallen.b.w.,ik maaide af, heb afge- m erg uit de beenel) persen, en dus verzwakken,
maaid. Met eelle zeissen afsni
jden:hetgrasaf- krachteloos m aken. Van l-ier afm ergeling.
maai
jen;den akkerafmaai
jen. Zoo zegtmenvan .Al*m elen. b. w., ik mataf, heb afkemeten.
den dood,met eene zeissen verbeeld,dathi
jhet Demaateenerzaak naauwlteurigli
jkbcpalen:eenc

leven der menschen afmaait. Ook bezigt m en: kamer m etden duimstok afmeten. Verzen,letterhetgras:001*iemandsvoeten afmaai
jen, a1seene grepen afm eten. Illzonderheid, ter bereiking van
spreekwi
js, in den zin van iemand,in hetgenie- zeker oogmerk,afmeten:een stuk gronds toteen
ten van voordeelcn en genocgens, voorkom en: huis,eenen akker tot eenen tuin, afmeten. Zes
jne voeten af. ellen van cen stuk laken afm eten, om die afte
hi
j maait al het gras voor mi
jden. Overdragt., eene behoorltjke verdeeling
UIaPHILAS heeft reeds afmaitan, in dcn zin van sni
van iets maken: htj weet zi
jnen ti
jd welafte
afsnb'
den. Van hierafmaai
jer,afmaai
jing.
A fm akeu, b. w., ik maakte af,heb afge- meten. De eene zaak naar de andereinrigten en
maakt. Geheelklaar maken, de laatste hand aan bepalen:de straf naar de m isdaadafmeten. Onze
iets leggen : een werk,een kleed,enz.afmaken, verpligtingen zi
jn naar onze krachten afgemeten.
voltooi
jen. Bi
jleggen, afdoen:hi
J heefthetvoor Naar de gesteldheid van iets anders beoordeelcn:
eene geringe som afgemaakt. Ombrengen, van het geluk naar den ri
jkdom afmeten. Afnemen,
kant maken: iemand afmaken. Ook zegt men gissen : men kan daaruit ligteli
jk afmeten, dat
zich afmaken van iets,d.i.iets van zich afschui- enz. L. BAK? gebruikt ajhteten,in den zin van
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onderscheiden,afscheiden;gi
jduisternls,dienacht
van dag afnleet. Van hier afmeter.afmtting.
A f- else:en , b.w., ik metselde af, lleb afgem etseld. Ten einde metselell: ik za1 dezen
m uur eerst afllletselen; dit huisis in drie weken
afgemetseltl.
A K- lkk en, b. w., ik m ikte af, lleb afgem ikt. A foogen,afzien; door mikken vernemen:
ik had de breedte van den tuin netafgemikt.
A fm eAm en , o.w.,ik molm de af, ben afgemolnld. Vermolm en: dat hout begint overal
te m olm en.
A f- o m p en , b. w., ik m ompte af,heb af-

A fpaeltten. b.w., ik pachtte af, heb afge-

pacht. Door pachten bekomen, in tegenovcrstel-

lillg van verpacbten: ik heb alzi
jnlandafgcpacht.
A fpakk en, b. w ., ik pakte af, heb afgepakt. Hetgeen opgepakt was (b, v. op eenen
wagen) afnemen: die koTer moet weder afgepakt

worden. Eenen wagen afpakken,ontpakken. Ten
einde pakken,- alles, wat gepakt moetworden,

tot pakken maken: wd hebben aldesnuifafge.
pakt. In den yemeenen spreektrant,konltafpakken ook voor!ln de beteekenis van,m etgeweld
afnemen:ik pakte hem den degen af.

Afpal.
en. b.w.
, ik paalde at
s heb afgepaald.
gemompt. Door list verkri
jgen; iemand ietsaf- M et palen afscheideu: ik heb dezen akker laten
mompen,bdHoorz,, doch nietveelmeerin ge- afpalen. Van hier afpaling.

brnik.
A fpalgen , b. w., ik paste af,heb afgepast.
A f- u reu , l). w., ik muurde af, heb afge- Metden passeraflleten:gi
j moet de lengte en
m nurd. M eteenen m uur afschieten: ik heb den debreedt
e
we
1
a
f
p
a
s
s
e
n.
Af
passen wordtook in
de
n
zi
n
van
a
tuin rondom afgemuurd.
-f
tellen gebezigd: hetgeld ligtaf
keAfnaal
len, b.w.
, naaide af,1cl)afge- past. V an hier arpasser,afpassing.
naaid.
Afpe::ex:, b.w.,ik peilde af; heb afgepeild
A fn exn en , b.en o.w., ik nam af,heb af- D001-peilen vernemen :ik heb dediepteafkepeild.

genol
nen. Bedri
jv-, van de hoogte, of van,de

Afpelnzen. (zich) wederk.w., ik peinsde

oppervlakte eens dings, nemen: den hoed afne- mi
jaf,heb mi
j afgepeinsd. Door peinzcn afmatm en;hetkleed van de tafelafnemen; de kaarten ten:ik heb mi
jop diezaak afgepeinsd.
afnem en, afheflkn. 1)e tafel afnemen, d. i. de A fpell.
en, b. w., ik pelde af,heb afgepeld.
overi
gespi
jsenz.van detafelafnemen. Iets van Den bastvan iets afdoen: noten afpellen. Ook
ln afgepeld,
iemand nemen: i
k heb hem zi
jnen degen afgeno- voor ten einfle pellen: de boonen zmcn; iem and eenen last afnenlen, hem
afgedopt.nitgedopt:V an hier afpeller,afpelling.
A fp erken, b. w., ik pcrkte af, heb afgeontheFen; iemand zi
jn geld afnemen,met
geweld, ontnem en. Den room van de
?erkt. Door gerken afscheiden: de grord,dien
nem en.afscheppen. D oor middelvan eeneschaar, lk tot eenen tuln za1aanleggen,is reedsafgeperkt.
zaag, een m es, of eenig andcr werktuig,wegne- Van hier afperker,afperking.
men:iemand een lid afnemen,afsni
jden;zich het A fpersen .b.w.,ik perste af,heb afgepergt.

haar, den baard, laten afnemen. Gtj moetdeze Teneillde pel'
sel)(in de perseri
jen gebruikeli
jk):
plank nog watafnemen, afschaven, afzagen, enz. wi
j lebben alhet laken afgeperst. Door persen
Ook wordtafnempn,in den gemeenen spreek
-trant, en dringen verkri
lgen,afdwilgcn:zi
j persten mi
l
voor m et eenen doek afvegen,reinigen, gebezigd: de helft mi
jner bezitting af; lemand een geheim
neem de stoelen, deregtbank,(d.i.hetstofvan afpersen. V an hier afperser,afpersing.
de stoelen,hetnatvan de regtbank) nog wataf. A Kpeu leren . b.w.,ik petlterde af, heb afOverdragt.voorbevri
jden:gi
jhebtmi
jeen zwaar gepeuterd. lloor peuteren, of met den A'inger
pak van het hartafgenomen. Taatendoen:icmand vroeten,afzonderen,in den gemeenen spreektrant;
eenen eed afnemen. Tuaten betalen: icmand eene hi
jheeftdekorstA'an de taartafgepeuterd.
geldboete afnemen. Opmaken, besltliten: het ge- A fp l.jnen, rzi
ch) wederk.w., i
k pi
jnde mi
l
jafgepi
jnd. Zich afmartelen.
volg der zaak was uit derzelver toedragt ligteli
jk af,heb mi
afte nemen. T en goede, tlf ten kwade, duidell: A fpAak k en , b.w., ik plaltte af,heb afgej dezakik neem u ditnietkwali
jk af;waarvoormen ook plakt. Tjjyj eindcplakken: walneer gi
ken afgeplakt hebt'
.
e
n
k
e
l
n
e
me
n
z
e
g
t
.
Ol
l
z
i
j
d.
,
me
t
h
e
t
h
u
l
pw.
z
?
)
W
;
in grootte,dtlur, kracht en' waarde verminderen, A fp iellen. b.w.,ik pleitte af,heb afgepleit.
zoo van personen,als van zaken:de maan neemt 17001
-pleiten bevri
jden:ik heb hem van degalg
af, wordt, schi
jnbaar, kleiner. Dekoortsisaan afgepleit. Ten einde plciten t die zaak is reeds
hetafnemen, begint te vermindercn. HiJ- is zeer afgepleit.
eegexx, b.w.,ik ploegde af, heb afgeafgenomen, door ziekte verzwakt en mager ge- -ffpl.
worden. Da dagen nemen aanmerkeli
jk af, be- ploegd. Ten einde ploegen: de akker is afgeginnen korter te worden. D e boekhandel neemt ploegd.
hand over lland af',geraakt in verval. Van hier Afpieol
len,b.w.,ik plooide af, heb afgeafnemcr.afnemillg.
plooitl. Ten eindc plooi
jen:gi
J moetdezemtltg
A fneu zen , b.w., ik lleusfle af,heb afge- eerstafplooi
jen.
neusd. ln den gemeenzamen sti
jl; doorneuzen, A fpl.u lzen .b.8,.,ik ploos af, heb afgeplo-

ofsnuFelen.vernemen:zi
jhebben allesafgenetlsd. Zen. Met de vlngeren aftrekken:deroofjc:A'nn
V an hicr afncuzcr,afneuzing.

eene Z5Veor afpluizen. Van hier afpllzizer, afplui-

Afnllyen.b.w.
,ikneep af,heb afgenepen. zing.
5*., ik plukte af,heb afgeHetzelftle alsafknl
jpen.Vanhierafntjper,afni
jping. a*o iukken, b. :
A feogen. b.w.,ik oogde af, heb afgeoogd.
Dtlor oogen, d. i. scherp toezien, vernem en: ik
kan hleralles afoogen.
A foegsten. b. w.: ik oogstte af,heb afze-

plukt. àlet de tw-ee Aroorste vingeren afbreken:
eene bloem. eene vrucht afplukken. Ook door
plukkeu llaal m aken: cen hoen afplukken. Van
hier afplukker,afplukking.

oogst. Alde vruchten lnzamelen:gi
j en sultden Aq>ragehen. b.w.,ik prachteaf,heb afhoeck uwesveltsnietganscheldk afoogsten, BIJ- gepracht. Afbedelen:kusjesafpragchen.
BELVSRT.

A fpraten, b. w., ik praatte af, heb afge-
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pr
aat
.e:
Dz
oor
àten,alsvan regtafkomstig,eigens
chi
ed
i
j ?raten veroorzaken,datietsnietge- Schoon afrt
wllden,datik langer zoudevertoeven, li
jk afrelten zou moeten zi
jn,verkiesthetgebruik
m aar ik praatte het nog af. Somwi
jlen ook als echter,* ln vele der, Yan regt afgeleide woordenz
?, in plaats van eene e, a1s:onderrigten,
onzi
jdig:eindeli
l
-k hebben wi
jafgepraat,hetpraten
inrigten, rigtsnoer, enz. V ONDEL gegeëindizd.
A fpreR en. b. w., ik preekte af,heb afgenogtans afregten; maar in den zin van
preekt. Door preken, of lang praten, tot het afdanken, wegzenden: haer man haflde uwen
tegengestelde trachten over te halen, ontraden : knecht
, op zdn beleeft verzoek,ondanckbaerafhi
j wilde vertrekken, waar ik hcb hethem afge- gerecht. V an hier afrigter,afrigting.
preekt,
A f*:lden. b. en o. w., ik reed af,ben en
a*fp un leu , b. w., ik puntte af,heb afge- heb afgereden. Onzi
jd., naar benedenri
jden:zi
J
punt. De puntwegnemen :gi
J moetuwe pennog zkn van den berg afgereden. Van eene plaats
wegri
jden:zk zullen morgen van huis afrdden.
wataf
hunten. Van hierafpunter,afpunting.
Afraden. b.w., ik ried af(ik raadde af), Bedrijv., door rijden afzonderen: hij heeft het
heb afgeraden. D oorraden,raad geven,van eene paard debeide hoefi
jzers afgereden. Door rjden
zaak trachten afte houden:ik heb hem die zaak afmatten:een paard afrjdeny zich afrjden. Van
sterk afgeraden. Ook ielnand van iets afraden. hier afri
jder.
V an hier afrader,afrading.
Ao llgen. b. w., ik reeg af,heb afgeregen.
A fraR en, o.w.,ik raakte af,ben afgeraakt. Iets, dat aangeregen, d. i., in eene ri
j aan iets
jzonderli
jk aan eenen draad,vastgemaakt
Verwjderd worden:van den regten weg afraken; anders,bi
hi
jraakte alschieli
jk van zi
jn onderwerp af; van is,wederafdoen, uiteen nemen:paarlen afri
jgen.
zi
jn stuk afraken,in dewarraken, Los, vri
j ra- V an hier afri
jger,afri
jging.
ken: het schip is nog gelukkigli
jk van de bank Afellsel.
en.o.w.,ri
jselde af, isafgeri
jseld.
afgeraakt. Zich ontdoen: ik raakte, in korten Brokkelen en afvallen: die muur beginthier af
ti
jd,van de zaak geheelaf;ik zaIwe1van hem teri
jselen. Van hierafri
jseling.
afraken. Niet meer plaats hebben: diewet,die Afrt
jselen is het voortdur. w.van hetveroud.
gewotlnte,isgeheelafgeraakt. Izaten varen: hoe afrîisen.bi
jltIL.afvallen.
za1hijnog vhn den drank,hetspelafraken!
Afel
Jéen.b.w.,(van rq'
ten, gr.y
'Nc=tv):ik
A franden. b. w., ik randde af,heb afge- reetaf,heb afgereten. Afscheuren: ht reet een
rand. Den rand kleinermaken,den randafdoen: stuk van zjnen mantelaf. Van hier afri
jter,afik za1 den hoetl wat laten afranden. Van hier rjting.
afrander,afranding.
A frllzen. o. w.,ik rees af,ben afgeyezen.
Afraspen, b. w.,ik raspte af, heb afge- Van eeneplaatsopstaan: zi
j vielen, maar rezen

raspt. M etde rasp wegnemen: een stuk van de terstond weder van den grond af.
kaésafrftspen. V an hier afrasper,afrasping.
A frlka . o. Een der bekende werelddeelen:
A frede, zie beslul't.
van het vruchtbare Afrika. V ONDEL. Van hier

Afregenen, onpers. w., het regende af, het bi
jv.naamw.afrikaansch, ttan dit werelddeel

heeftafgeregend. Ten einde regenen, geheel uit- eigen,oftothetzelve behoorende: eene afrikaanregenen:hetheeft reeds afgeregend.
sehe vrouw ; afrik-aansche zeden, en het zelfst.

Arregten,zieafrigten.
Metuitgcstrekte armen bereiken:ik kan hetnaauweli
jksafrei
ken,daaraanreiken. Ook zoo veela1s
afgcven,ofaanreiken:eenen briefbi
jiemand afreiken.
Afrels,v. Ve-rtrek,dereisvan eeneplaats:

naamw.Afrikaan, Afrikanen,een inwoner, ofinMen wil,datAfrika van af (aap, hoogd.H.
#*
e)
en rzce,eenelandstreek,een rjk,afkomstig is,en
zoo veelalshetland der apen beteekent,welken
naam de Frigiërs en Celten aan ditwerelddeel
gegeven hebben, dewjlditdierheteerste en gc-

A freâk en, b w.,ik reikte af,heb argereikt. wonersvan ditwerelddeel.

onze reis is op m olgen bepaald.
wigtigste ge'
weest is, dat de eerste zecbouwers
A frelzen . o.w.,ik reisde af, ben afgereisd. aldaar ontdekt hebben. Ileze adeitling za1 niet

Van eene plaats reizen: wanneer zult gi
jafrei- vrcemd voorkomen, wanneermen overweegt, dat
zen?
de Frigiërs, oudti
jds, eene taal gebruikthebben,
A frek enen , b.en o.w.,ik rekende af,heb waarm ede de Hoogduitsche veel overeenkomst
afzerekend. BetIri
jv., door rekenen afzonderen, heeft.
aftrekken:deze tien guldensmoeten van desom Afreeuen. o.en b.w., ik roeide af,ben
afgerekend worden. Onzi
jd-, verrekenen, de re- en heb afgeroeid. Onzi
jd.,doormiddelvan roeikening egenen:morgen zullenwi
jafrekenen.Ook spanen?ofriemcn,zich van eene plaats verwjdeoverdragt.,voorstrafen,kasti
jden,in den gemee- ren:zt z4nvan hetgrootehoofd afgeroeid Benen spreek-trant: wanneer wi
j eensafrekenen,za1 dri
jv., roei
jende van eene plaatsverwi
jderen:zi
j
het er slecht met u uitzien. Van hier afreke- hebbenonsvan de stad afgeroeid. Door roejen
ning.
zich afmatten:wi
jroeiden onsaf.
A frenn en. o en b.w.,ik rendc af,ben en
A freepen. b. w., ik riep af,heb afgeroeheb afgerend. Onzi
jd., rennende zich van eene pen. Van boven roepen: iemand afroepen, om
plaatsverwl
jderen:zi
jzi
jn van hierafgerend. De naarbeneden tekomen. Doorroepen afscheiden,
paarden rentlen van den weg a'
f Bedri
jv.,zl
kh verwi
jderen1 hl
J riep mj van mi
jnebezigheden
afrennen,doorrennen afmatten.
af. Van eene verhevene plaats luid afkondigen:
A frlglen, b. w.
, ik rigtte a'
f,heb afgerigt. de huweli
jksjeboden zjn reedsafgeroepen. Van
Zekere vatbaarheden m ededeelen, bekwaam ma- hier afroeper,afroeping.
ken,zoo welvan dieren, a1s van menschen: een
A froeslen. o. w., roestte af, is afgeroest.

paartl, - eenen hond totdejagtafrigtcn. Hi
j Door roest afgescheiden worden:deknop isvan
is op zi
jn voordeel zeer wel afgerigt:hi
j isop de tang afgeroest.
allerhande gchelmstukken afgerigt.

A feoe eiez:. b.w., ik rofelde af, heb afge-

AEROLLLEN--AESCHLETEN.

roFeld. Het rui
gste afschavent m et eene schaaf,
welke ro-felgenoemd,en gehrulkt wordt, om het
ruwste van het hout afte schaven: deze planken
m oeten eerstafgerofeld,metde rolelafgeschaafd
worden. Overdragt.wordt dit woord gebruikt,in
den zin van haastig en ru< werken,zonder te
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die verlatena afeggen; de wereld afscheid geven,
zoo wel, zich aan deverbindtenis metde wereld
en alle aardsche dingen onttrekkcn, als ook ster-

ven. KILIAAN zegt:afscheid deshouweli
jks,voor
eehtscheiding. HoopT bezigtafscheid,vooreindeli
jk besluit. Naar den ljdenden vorm deswerk.

zien,ofhetnet,ofslordig geschiede:gi
Jhebtdat woords,voor de afreisvan eene plaats,ofhetver-

maa'r watafgdroleld.
laten van een gezelschap; nog m eer echtar, voor
A frelp
len , b. en o. w.,ik l'olde af,ben eu de plegtige omstandigheden, welke de wellevelltlheb af
kerold. Onzi
jd.,rollende afvallen:de stee- heid,in zulke gevallen, illgevoerd heeft: afscheid
nen rtllden van den berg af;zj waren van den van iem and nemen; zonder afscheid te nemen,
di
jk afgerold. Bedri
jv,naarbcnedenrolen:eenen voortreizen. Van hier afscheidbrief, afscheidmaal,
steen van den berg afrollen. Hetgeen opgerold afscheidredevoering.
was,uit elkander rollen: een stuk lint afrollen. Afxehelden,(got
h.afskaidanj,b.en o.w.,
Van hier afroller,afrolling.
ik scheidde af, heb en ben afgescheiden. Bedr.,
A frend en , b. w., ik rondde af.heb afge- zaken,die metelkandervermengd zi
jn,vanelkan-

rond.Behoorli
jkrondmaken:eenehoutenschi
js- derafzonderen,in descheikunstgebruikeli
jk:gotld

een stuk m etaalafronden. V an hier afronder,af- van zilver afsclleiden; in welk geval, echter,het
ronding.
eenvoudige scheiden gebruikeljker is. Zich a./:
A frossen . b. w., ik roste af,heb afgerost. schet
'
den,afzonderen: zi
j heeft zich van de wereld

Afrdden, door veel rossen (ri
jden) afmatten:hi
j afgescheiden. Ol1z.,zich verwi
jderen: ik ben gisrostde paarden af. In den gem eenen spreektrant, teren van hem afgescheiden. Laten varen, laten
door op ballken,of gtoelen. te ri
jden,ook door steken: ik za1 van dat werk maar afscheiden.
kruipen en klimmen,versli
jten,bederven:zi
j ros- Eindigen: het eerste boek scheidthieraf. Van
sen al hunne kl
eederen af. Afslaan,stokslagen hier afseheideli
jk, dat afgescheiden kan worden;
geven:hi
j liot hem deerli
jk aft
-ossen. Van hier afscheider,afscheiding.
afrosser.afrossing.
A fgeh eldsel. o., meerv. afscheidsels. Van
Afrolleu,o.w.,ik rottede af, betz afgerot. afscheiden. Hetzelfde a1safscbeidt
hg.
* demiddelD oor rotten afgescheiden worden: al de appelen muur des afxcheidsels. BIJBELVSRT.
zkn mi
jafgerot. Van hierafrotting.
AfgeheRferen. o.w.,ik schel
ferle af,ben
A fru ll.en, b.w.,ik ruilde af, heb afgeruild. afgeschelferd. M et schelfers afvallen: die muur
Doorruilen bekomen:ik ruilde llem zi
jnpaardaf. schelfertoveralaf. Van llierafschelfering.

A fruk k en. b.-w.,iIt rultte af,heb afgerlzkt.
M etgeweltlaftrekken:hetve1 is niet afgestroopt,
maar afgerukt. Van hier afrukker.afrukking.
A flab e:ex:,b.w.,ik sabelde af, heb afgesabeld. M et den sabel afhouwen: iemand het
hoofd, eenell arm afsabelen. Van hier afsabeler,afsabeling.
A fgeh a duw en. b.w.,ik sehaduwde af,heb

A fselxe:Aez:,b.w.,ik schelde af, heb afgescheld. Door het trekken aan, of roeren van de
schel, van boven doen komen: de knechts afschellen.
A fseh enk en. b. w., ik sehonk af,heb afgeschonken. D oor schenken afscheiden:den room
afschenken.
A fseh eyen. b. w., ik scheepte af,heb af-

afjeschaduwd. làesehaduw van ietsvertoonen, gescheept. Met een schip vervoeren: goederen
dul
sterli
jk afbeelden.- een schaduwbeeldvaniets afschepen. ln den gemeenen spreektrant, zegt
maken: iemand afsclladuwen (fr.silhouetteh.Van men ook; iemand afschepen, hem vanzich zenhier afschadnwer,afschaduwing.
den,zich van hbm ontdoen. Van hier afscheper,
A fseh ae en. b.w.,ik schafte af, heb afge- afscheping.

schaft. Hetgeen men gewoonljk bi
jzich,oftot A fseherren. b. w.,ik schepteaf,heb afzi
jne dienstLeeft,wegdoen,van menschen endie- geschept. lloorscheppen afscheiden:deboterafren : eenen knecht afkehalen. Paartlen, honden
afschafen. D oen ophouden, ophegen: eene wet,
een gelàruik,eene gewoonte afschafen. V an hier
afschager,afqchafnng.
A fâelâa m pen .o.w.,ik schampteaf,benaf-

scheppen.
A l*leW eren . b. w', ik schooraf,heb afgcsehoren. l'let eene schaar,of een scheermes,wegnemen:hethaar,den baard afscheren. Van hier
afscheerder,afschering.

gesehamps. Even raken en afglippen: de bi
jl A fselxer- en. b.w.,ik sch
.ermde af,heb
schampteaf. ln den gemeenelspreektrant,bezigt afgesehermd. Doorschermenafî
venden:h1jschermmen het hiurvan afkomstige zelfst. naamw. a-f- de den stootbehendigli
jk af. Door schermen afschamper voorhetc/acic?
?l
pc?l,en men zegt,wan- matten:zich a/schermen.
neer de bi
ll, b. v., onder het hot
lthakken,af- A fsehelsen, b.w.,ik schetste afi heb afgeschampt: dat is een afschamper. Vau hier af- schetst. Eene schets van iets m aken: iemand afschamping.
schetsen. Eene beschri
jving van iets geven:hi
J
Afseltansen.b.w.,ik schanste af, heb af- schetstc de vri
jheid in hare ware gedaante af.

gcscl1al1st. M ctschallsen omgeven: het leger 1ag Van hier afschetser,afschetsing.
rondom afgesehanst, Van hier afschansing.
A fseh eu ren, b.w.,ik scheurde af, heb afA fleh eld, o. V an afscheiden. H et bevat, gesclleurd. D oor scheuren afzonderen: een stuk
over het geheel, het denkbeeld van afzondering afscheuren. Overdragt., met geweld afscheiden:

en afdeeling. en wordtalleenli
jk in defguurli
jke hi
jwasvan haarnietaf te scheuren. Van hier
beteekenis van het werkwoord gebruikt. N aar afscheurder,afsclaeuring.
den bedri
jvenden vorm deswerkwoords:icmand Afgehfelen,b.en o.w., ik schootaf,heb
zi
jn afscheid geven, uit zi
jne dienst laten gaan. en ben afgeschoten. Bedr, door eene snelle beZjn afscheid nemen,eenedienstverlaten. Figuurl. weging voortdri
jven: eenen pj1 afschieten. Zoo
zegtm en:de zonde, de ondeugd afscheid geven, ook ten aanzien van allerlei schietgeweer: een
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plgtool,
een kanon afschieten. D oor mlddel
van eenen schoot afzonderen: eenen vogel van
hctdak afschieten;iem and eene hand,eenen arm
afschieten. Door een middelschot verdeelen, afscheiden:ik heb deze kamer van de andere laten

stnk uiteen boek, eengedichtafschrj-ven.Door
schri
lven wegnemen,het tegengestelde van ccnschrV
''
ven:eenesom op eene rekenlng afschri
jven.
Schrlfteli
jk afzeggen:iemand ietsafschri
jven.Van
hierafschri
jver,afschri
jving.

afschieten. Onz.
, met zqj'
n; afglippen, uitgli
lden: A Tseh rlk, m. De hoogste afk-eerigheid:
het mes schoot af- Van hier afschieter,afschie- eenen afqchrik van iets bebben.
A fgeh r:kk en,b.w.,ik schrikte af.heb afting.

Afleh:
lx:en,o.w.
,ikscheenaf,heb afgesche- geschrikt. Afkeerig maken:iemand van zi
jnvoornen. Afblillken:hetvunrschi
jntwel af.
nemen afschrikken. Hi
j laat zich door niets afw*f
eltI
Juse'.o. Van afschi
jnen.W eelglans: schrikken. V an hier afschrikker,afschrikk-ing.
A fseh rebbez:. b. w., ik schrobde af,heb
hetafscllij,lselvan het vuur.
A fselkllderen . b.w.,ik schilderde af, heb afgeschrobd. 14001-schrobben afscheidell,ook rci-

afgeschil
derd- Eigellli
jk, zoo veel a1s afmalen: nigen: het vuil van den vloer afschrobben;ook

icmand eene bloem afkcllilderen. T en einde schil- den vloer afschrobben. V an hier afsehrobber, afderen: morgen za1ik hetlandschap afgeschilderd schrobbing,af-chrobster.

hebben. Figuurl.,zinneli
jk afbeelden: zi
j vloog
op hem aan,meteen gelaat, waarop de razerni
j
afgeschiltlerd was. In dezen zin bezigtm en meesta1hetenkelvoudige schildeven. Insgeli
jks,levendig beschl.
i
jven: ach. dat ik u hettrcurlge tooneelmi
jnsjamlnersafschildere! Van hierafschildtring.
Afsehllderen,zieafschel
feren.

ATsehreellen. b.w.,ik schroeidûaf,heb
afgescllroeid. Door schroei
jen afscheiden: hi
J
schroeide mjneharen af. Van hier afschroei
jer,

afschroei.iing.
A fseh roeven . b. w., ik gchroefde af,heb
afgeschroefd. Lossehroeven en afnetnen: het slot
van de deur,
den haan vall het geweer afschroeven. V an hier afsehroever,afschroeving.
A fseltlR'
l.ez:, b.w., ik schilde af,heb afge- A fseh u dden, h, w., ik schuddede af,heb
schild. D e schil afdoen: eenen tak, eenen appel afgeschud. Iloor schudden van boven wegnemen:
afsehillen. V an hier afschiller,afschilling.
de m aat iste vol, schud er 'nog wat af. D oor
A fsehopy en, b.w., ik sehopte af, heb af- schudden afzonderen: appelen vau de boomen

geschopt. Naar beneden scboppen: ik schopte afschudden. De hond schudt de vlooi
jen A'an
hem van de trappen af. Fi
gnt
lrl-: ecnen koning zi
jnen bastaf. Zich c-/dc/lldt
/zl,geli
jk de honden
van dentroon afschoppen,afzetten. Van hieraf- gewoon zi
jn,die uithetwaterkoœen. Overdragt.
schopper.afschopping.
zegt men:iets van zi
jnen hals afschudden,van

Aflehouw en,zie afscltuwett
zich afschuiven, zich niet mede inlaten; hetjuk
Afseltrabben, (ook afschrappeu, afschra- afschudden,zich van eene slaverni
l, ofonderdrukpen) b.w.,ik schrabde af,heb afgesçhrabd. Door king.bevri
lden. Van hier afschudder,afkchudding.
schrabll
en afscheiden: meteen mes den roestvan Afsehulleren, b.w.,ik schui
jerde af,heb
den ketelafsehrabben. Van hier afschrabber,ook afgeschui
jerd. lloor schui
jeren afseheiden, ook
voor hetwerktuig, waarm ede rnen schrabt,en af- schoonm aken:hct stofvan denrok,ook enkel,den

schrahbing.

rok afqchl
li
jeren.

o., meerv. afstrhrabsels. V an afschrabben. l3at
van iets afgeschrabtlwordt. Overdragt.:afschrabsc1van eelken nagel, iets, dat zeer gering en van
geelle waarde is, in dcn gem eellen spreektrant:

afgeschuimd. H etschuim van boven afdoen: het
vleesch, den viseh afschuimen. Dtlor schnimen
afzonderen: het vuil van de suiker afschuimen.
Van hier afschuim er,afschuiming.

Afsehrabsel.
,(ook afschrapsel,afschraapsel)

Afseltu:'
m en, b. w., ik schuimde af,heb

hijismi
Jgeen afschrabselvan eenen nagel waar- ATsehulven, b.w.
,ik schoofaf,hcb afgedig.
schoven. lloor scluiven van eeneplf
tatsverwjAfsehrapen. b. w., ik schraapte af, heb deren:detafelafschuiven,van denwand. Figuurl-:
afgeschraapt. Hetzelfde a1s ofschrabben, met dit iets van zich,- van den hals,afschtliven.zich
ondcrscheid echter, datt'
/schrapen doorgaansge- aau ietsonttrekken,van iets ontdoen. Van hier
bezigtlwordt.wanneer mcl) datgeen, hetwelk m en afsehniver,afychuiving.
doorschrabben van iets afscheidt,wilverzamelen: A fselxu ren. b.w.,ik sehuurde af,heb afgehetvet van het bortl afschrapen. En van hier schllurd. D oor schuren afzonderen; ook schoon-

warflthetomtrentde inhaligehandelri
jseensheb- maken:den roest van het i
jzer, ook enkel,het
zuchtigen gcbezigd,voornaarzieh trek-ken,afha- i
jzerafsehuren. Van llierafschuurder,afschtlring.
ltn,ontllemen: gi
l
'zoudtmi
jwe1alleskomen af- Afsehullen.b.w.,ik schuttede af,heb afschrapen. V an hier afschraapsel,afschraper.
geschut. Door mitldel van een schutsel,of schutA rleh rap pen, b. w., ik schrapte af, heb balken, deu loop des w aters tegenhouden:eene

afgescllrapt. Hetzelfde a1stfschrabben. Ook met slootafschutten. Door eene schutting afseheiden:
echrappen afteekenen: ik heb de lengte en de ik heb nli
jîlen moestuin laten afschutten. Van
Ilreedte der tafelop eene plank afgeschrapt. V an hier nfschutsel,afichutting.
hierafschrapper,afkehrapping,afschrapsel.
Afsel.uw eA:
lk,zie apchuwen.
A fseh rlfl. o., meerv.afschriften. Een a-hle- ATselxuw en, de onbepaàlde wi
js van het
zchreven schl
'
lft,in tegenoverstelling van een oot'
- verouderde werkw.a/schuwen,zelfbt.gebrlli
kt,o.,
spronkelqlc sehrift: een afschrift van iets
hetgevoelder hoogste afkeerigheid:een afschuvordcren.elqz-;iemand eenafLchri
ftvallietsgevel), wen van ietshebben. Van hier afschuweli
jk, af.
Al*
seilrllven.b.w.,ik schrcefaf,heb afge- schuwel
tjkheid Hetzelfde,alsofschouwen.
schreven.Doorveelsellri
jvenversli
jten:ecll
epenaf- Afsiaan, b. en o.w.,ik sloeg af(van het
schri
jven. 1ltheb mi
j bi
jna de vingers afkeschre- oudeslagetl).heb en ben afgeslagen. Bedr., door
ven. Sahri
jven naareen voorbeeld,datmen voor slaan afscheiden:noten afslaan, van den boom.

zich heeft,nAschrjven,uitschri
jven:ten boek, ttn Een stuk vau tcnen steen afslaan; iemand den
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hoed afslaan. Afhouwen, afhakken: lem and het een i
jzer afsmeden. Door smeden afmatten:hi
l
hoofd afslaan. Figuurl., afweren, afk-eeren: den smeedtzich af. Door smeden versljten:dezehavi
jand afslaan; den storm, d. i.den stormenden mers zi
jn recds afgesmeed.
vi
l
-and,afslaan. Hard slaan,afrossen:hi
jis duch- A fsm eeken . b. w., ik sm eekte af,heb aft1g afgeslagen geworden. Ook voor laten a:oo- gesmeekt. Door smeeken trachten te verkri
jgen:
pen,laten vlieten :zi
jn water afslaan. Den pri
ls iem and iets afsmeeken. Van hier afsmeeker,afverminderen: de brouwers hebben het bier afge- smeeking.
glagen. Ontzeggen, weigeren:hj zal mi
jn ver- A fsm elken , b. en o. w.,ik smolt af,heb
zoek, mi
jnt bede,gewisseli
jk afslaan. Bi
j den af- en ben afkesmolten. Bedr.
, doorsmelten afscheislag verkoopen: het huis zalgeveild en afgesla- den,laten afsmelten;hi
j smoltden steelvan den
gen worden. Onz.
,metzf
jh;verminderd worden, lepel,- den voet van den kandelaar af. Onz.,
afnemen,ten aanzien Van den pri
js der koopwa- metzbbt;afgesmolten worden,smeltenenafvallen:
1'en, l
@n tegenoverstelling Yan opslaan?de granen het deksel van de ltan was afgesmolten. Ten
slaan af,wordcn goedkooper.
einde smelten,ophouden te sm elten, met hebben :
A fsiag. m . Van afslaan. Ontzegging, wei- wj hebben afgesmtllten. Van hierafsnlelting.
gering: lli
j stond verbaasd over den afslag van A fgm eren , b. w., ik smeerde af,hcb afge-

zi
jnverzoek. Vermindering van straf:de gevan- smeerd. lAoor smeren afzollderen;afstri
jken:ilq
genen kregen eenen afslag van zesjaren,ook zes za1nog watbotervan mi
jn broodafsmeren. Ten
jaren afslag. Dalîng van pri
js:deafslag van het eildesmeren: wtjhebben depleistersafgesmeerd.
brood duurde niet Iang Bi
j den afslag verkoo- Ook metop,voorafvegen:hi
jsmeerthetmesop
pen. Van hier afslager, die bi
j den afslag ver- zi
jne broek af. Overdragt., voor afkloppen, afkoopt.
rossen:iemand duchtig afsmeren.
Afs:aven.(zich)wederk. w., ik slaafdemi
j ATsm lllez:,b.w.
,ik smed af,heb afgesmeaf,hebmi
jafgeslaafd. Zich, door eenen geduri- ten. 1;ollr smi
jten, of hard goojen, afscheiden:
gen,zwaren en slaafschen arbeid,afmatten.
appelen van deboomen afsmi
jten. Naar belleden
Afs:epen. b.w., ik sleepte af
; heb afge- smdten,afgooi
jen: hatpaard heefthem afgesmesleept. Van boven slepen : hd sleepte hem van ten. Van hierafsmi
jter.
de trappen af: Gi
j sleept allesmetuwe kleede- A fsnede, v.
, meerv.afsneden. Van afsni
lren af. Door veelslepenversl
i
jten:gi
jsleeptuwe den,in de overdragteli
jke beteekenis. l)e afsnede
schoenen, uwe kleetleren af. V an hier afslepcr, in een dichtstuk, die plaats in hetzelve,waar de
afslepinz.
lezergevoegeli
jk ophouden en adem scheppenkan.
Afsl.
ilren. b.w.
,ik sleep af,heb afgeslepen. D e afsllede eener redevoering, een afgezonderd
Door sli
jpell wegnemen: de punt van een mes, deelvan dezelve.
den roeytVan het i-jzor afsli
l
-pen. Volkomen s1i
j- Afsn:lden.b.w.,ik sneedaf,heb afgesnepcn,ten einde sli
jpen:dernessen zi
jn afgeslepen. den. Door sni
jden afzontleren, en weleigenli
jk,
door middelvan een m es,eene schaar,enz-:baar
Van hierafsl
i
jper,afsli
jping.
b.
en
0.W*
)
i
k
s
l
e
et
a
f
,
he
b
en
AfsiIJ*en,
afsni
jtlen;hi
j heeft zi
jne haren afgesneden. Een
ben àfgesleten. Bedg., versli
j* dat stuk broody
eenige ellen van een stuk laken
jten: hebt gJ
kleed reeds afgesleten? Onz.
,metzq
j'
nthoelang afsni
l-t
ien. r
Zich den hals afsnJ
i-den. Door sni
jden
ik die schoenen ook drage,zi
jsli
jten gcnoegzaam korter maken: zi
jne nagels afsni
jden. Iemands
nietaf Van hierafsli
jter,afsli
jting.
levensdraad afsni
jden,voordoodcn,iseene zinneA fgl.lngeren, b. en o.w., ik slingerde llf, beeldigespreekwi
jsuitt1eoudefabelleer,welke het
heb en ben afgeslillgerd. Bedr., slingerende naar menscheli
jke leven met eenen, door de Sehikgobeneden Werpen: hi
jslingerdehem van den berg dinnen gesponnen dri
lad vergeli
jkt. In eenen overaf flnz:metzq''
n) door slingercn van iets afval- dragteli
jken zi
n: iemand den weg, den toegang
1en;hi
j Is van het schip af.
geslingerd.
afsni
jden, hem beletten, het oognlerk waarl
nede
A fsAlrpen , o.w.,ik slipte af, bellafgeslipt. hi
j glat,tebereiken; den vi
jand t1e levensmiddeAfgli
jden,afschieten: hettouw slipte af. Van hier len afsni
jden,den toevoer van dezelveverhinderell.
afsllpping.
Doorhetafbreken van eenebrug,deu vi
jand de
A fsl.
onzen. b. w., ik slonsde af,heb afke- vlugtafsni
jden,hem beletten te vlugten. 1)eruislonsd. Op eene slordigewi
jzeversli
jten;zi
js1011st teri
j,een schip afsni
jdeny dezclve verhinderen, bi
j
alhare kleederen af. V an hier afslonster, afslon- hetllooft
llegery bi
j de vloot
'tekomen. Iemandg
zer, afslonzing.
gezelschap afsni
jden,vermi
jden. Iemanddehoop,
Afsloven,(zich)wederk.w.
, ik sloofde rni
j degelegenheid.enz.afsnijden,benemen. Eengeaf!heb mi
j afgesloofd. Zi
ch afwerkcn,afmattel): sprek afsni
jden, eindigen. Van hier afsni
jder,afhiJ heeft zich afgesloofd. Om d,afgesloofde ziel sni
jding,afsni
jdsel.
teredden. Moetafgesloofd dewi
jnperstreên. L. Bi
to heet ditwerkwoord abasnidatt.
-jKsl
BAIts. Van hier afsloofkter,afl
slover.afsloving.
A fsx::p rerex:, b.w., ik snipperde af.heb
A fs:l.jpen, o. w.,ik sloop af,ben afgeslo- afgesllipperd. Door snipperen, (voortdur.w.van
pen. Zicll stil van eene plaats verwi
jderen:zi
j het verouderde snippen) d.i. aan kleine stukken
slopen stilnf
sni
jden, afzonderen: gi
j hebt reedsdehelftvan

Afsl.
u :len, b.w-,ik slootaf, heb afkesltlten. hetpapierafkesnipperd. Overdragt.
,vallden ti
jd,

1)001-sluiten afscheiden: de achterste kamer was dicn nlen tot zi
jnegewonebezighedennoodig heeft,
af
kesloten. Met een afschutsel,eene heining om.
. iets. met spaarzaamlleid, aflemen: hoe dikwi
jls
geven: eenen akker afsluiten. V an hierafsltliting. hebt ge,ocharm !in afgesnippet'deuren. M ooxzx.
A fsxnakk en, b.w.,ik smakte af, heb afge- Van hier afsllippering.

smakt. Met geweld afgooi
jen: hi
j smakte den

Afsneellen. b.w.,ik snoeideaf,heb afge-

hofld van den stoelaf.
snoeid. lloorsnoei
jen afzonderen:detakkenvan
A fsm eden. b.w.,ik smqedde af, lleb afge- de boomen afsnoei
jen. Van hier afsnoei
jer, afsmeed. D oor smeden afzonderent een stuk van snoei
jing.
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A fgn uléen. b.w.,ik snootaf, heb afgesnosprong.van ietsverwi
jderen:de haasisvan
ten. Door snuiten af
scheiden: gi
j snuit altooste
afgesprongen. Insgelkks, naar beneden
van hetpaard.van den wagen afsprinveelvan de kaarsaf; snuitde kaars eenswataf.
Van hier afsnuiter,afsnuiting.
eene uitpestrekterebeteekenis, met eene
A fgel:ez:. b. w., ik solde af,heb afgesold. snellevaartvan lets verwi
jderd worden: de bjl
Door sollen,d. i.opgooi
jen,(bi
jKILI.
&AN,eenen sprong van den steel af. A an stukkellsprillgen

bal opgooi
jen) afmatten: iemand afsollen, door
gooi
jen en rollenvermoei
jen:zichafsollen.
A fspan en. b.w.. ik spaande af, heb afgespaand. Door spaneny(f
neteenen spaan spitten)

en afgallen: de li
jm, het vernis springtaf. làe
snaar is afgesprongen. Figuurl-, zich plotseling

van iets verwi
jderen en tot ietsandersbepalen:
hi
jspritlgttel
kens van zjn onderwerp af. Ver-

afzonderen:boter van het vat afspanen; een ge- hinderd worden,nietdoorgaan: onze reis is wedeelte van de boter afspanen.
der afgesprongen.
A fspan nen . b.w., ik spantie af,heb afge- Somwi
jlen neemt dit werkw.ook het hulpw.

spanllen. Olltspannen; hetgeen sti
jfgespannen is, he66en aan; b. v.: zi
J hebben den ganschendag
zi
jnespanning bellemen,losmaken:de snaren af- op-en afgesprongcn. Ziemi
jneNedertl.Spraaklt.,
gpannent eenen boog afspannen; den haan van D.1.
,j 273.
een sehtetgeweer afspallnen. Het beteekent ook A fséa an, o. en b. w., onregelm.;ik stond
nltspannen, en wordt, in dien zin, van paarden af, heb afgcstaan. Onzi
jd., methebben;van iets
gebezigd, die, door middel van zelen,aan eenen verwi
jderd, of afgezonderd, staan: de tafelstaat
wagen vastgehecht ziln: dc paarden afspannen,
hettegengestelde van ctz??- ofinspannen. Van hier
afspanner,afqpanning.
A fsplegeien. b. w., ik spiegelde af,lleb
afgcspiegeld. De gedaante eener zaak in eenen
spiegelj of ook, als in eenen spiegel,vertoonen:

te ver van den m uur af; de stoel staat nietver
genoeg Van de tafel af. Figuurl-, aqaten, niet
voortzetten, laten varen, afktand doen: hi
jstond

Van den koop af. Van zi
jne meening,van zi
jn
voornem en, van zi
l-n regtafb-taan;s(avan uw wan-

gedrag af. Bedr-: iemand iets afstaan, het hem

hetbeekjeslpiegeldede wolken af Van hier af- overlaten:ik hebhem mjn bestepaardafgestaan,
spiegeling.
HooF'
rbezi
gthetuitersteafstaan,vooruitstaan.
Argpl
lzen.o.w.,ik spi
jsdeaf,hebafgespi
jsd. A.fstaan,goth.afstandan,zweed.afstâ.
Hetspi
jzen eindigen, ophouden te spi
jzen,inzon- A fsla- - eïin#, m. en v., meerv.afstamderheid van voorname personen, aau eene ri
jke melingen. Van af
ktammen. Hi
j iseenj- zi
jis
eene, afstam meling van Hvoo os GaooT. Zie
tafel:zi
jzullen aanstondsafgespi
jsd hebben.
A flpfzkx:en, b.w.,ik spon af,heb afgespon- aankomeling.
nen. D oorspinllen nfzonderen: ik heb rceds een
A fsla- m en? o.m , ik stamde af, ben afgoed getleelte van het vlas afgesponnen. Ten gestamd. Afkomstlg zi
jn: hi
j stamt van eerli
jke

j zi
jn alleu van Aoa
kM afgestamd.
einde spinnen:zi
j heeftharc taak afgesponnen. ouderen af; wi
A fsp:tlen , b. w., ik spittede af,heb afge- zoo ook van woorden: dit woord stamtvan geen
spit. Door spitten afzonlleren:gi
j moetnog meer ander af* Van hier arstamming.
aarde van dezen Iloop afspitten. Ten einde spit-

A fsla- p en . b. w.y ik stampte af,heb af-

ten:wi
j hebben dell tuin afgespit. Van hctspit gestampt. lloorstampen afztlnderen:hi
j stampte
doen:hetvleesch m oetafgespit worden.
een stuk van den steen af. Doorstampcnversli
jAFs#;â
J1en.b.eno.w., ik spleetaf,heb en ten:de vijzelis reeds half afgestampt. l'cu einde
ben afgespleten. Bedr., door spli
jten afzonderen: stampen:wi
j hebben al depeperafgestampt.Door
ik spleet de helft van den hoepelaf. Onzw,met stampen afmatten:zi
jznllen zich afktampen.
zb'
n;door spli
jten afgezonderd worden: groote A fslan d,m .,m eerv.afstanden. Van afstaall.
stukken spleten van de tafel af. Van hier af- D e afgelegenheid der eene plaatsvan de andere:
de afstand der zon vallde aarde. Figuurl.,vanhet
spli
jting.
A fsp::ntereu. b. en o. w., ik splinterde onderscheid in m agten waardc:hoeblind zoudeik
af.hcben ben afyesplinterd. Bedr-,doorsplinte- moeten zijn, wanneer ik den grooten afstand tusjnietkonde gewaarworden! Afren afzonderen:gl
j ht
tbt'een geheelstuk van deze schen u en mi
j deed,bi
jzi
jn
plank afgesplinterd. Onz.
,metzbh;splinteren en stand doen,overgeven,overlaten:hi
afvallen: de tafel splintert overal af. Van hier leven, afstand van al zi
jne goederen. Afstal
zd
afxplintering.
doen van zi
jn regt. Afstand doenvanzi
jneslechte
ATgpoelex:.b.w.
,iksyoelde aj heb afge- levenswijs, die laten varen, nietverder voortzetspoeld. D oor spoelellafschelden:derlvierspoelde teu,veranderen.
eenstuk van den di
jk af. Het vuil van een glas A fslappen , o. w., ik stapte af,bcn afgeafspoelen. D oor spoelen reinigen: een glas af- stapt. Naarbeneden stappen: hi
j stapte van de
spoelell. Overdragt.: de zwarigheid, m et eene stoep af. Overdragteli
jk,toegeven,afkien, latell

jnregtafstapfrissche teug,van hethart afspoelen, verdri
jven. varen:ik zal,in ditgeval,van mi
Van hier afqpoeling.
Pen. Van zi
jn voorllemen, van zi
jne meening afA fspraak , v, m eerv. afsprak-en. Van af- stappen. Hi
j kan &al zi
jn huis,vall zi
jn geld

spreken. M olldelinge overeenkomst: m et iemand niet afstappen.
afspraak maken; wi
j hebben wegcns onze reis A TgteR en . b. en o. w., ik stak af,heb en
afspraak gemaakt. Volgens afspraak, zal ik u ben afgestokell. Bedr.,llaar beneden steken, Inet
morgen verwachten.
steken van de hoogte naar de laagte brengen:
.A flprek en. b. w.
, ik sprak af,heb afge- zi
jnen vi
jand van lletpaard afsteken. Z()o ook,
sproken. Eene mondelinge overeenkomst met een voer hooiafkteken,metde hooivork naarbeiemand trefen:ietsm etiemandafspreken. H ooF'.
r neden larengen. M etsteken afzonderen: een dier
de keel afsteken. Aoeiden, aftappen: een vltt
bezi
gtafspreken voorafraden.
A flpr:ngen . o.w.,ik sprong af, ben afge- wi
rj
ave
n,n,
ooaf
kteeektnen:
nkel, wi
j
ee
nnaf
lb
eger
teke
,nee
.neMe
nt
t
uinste
af
ke
st
n
e,
keo
n,
f
sprongen. In deeigenli
jkste beteekenis,zich,mut
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door uitgestokene, of nitgegravene aarde afteeke- berç afstorten Onz.
,mct hethulpw.zb'
n)afvalnen. Figuurl., afnem eny en dus verm inderen:ik len:hd stortte van hetdak af,is van den berg
kan niets meer van mi
jne bezittingen afsteken. afgestort. Ende de kudde stortede van de steylte
Iemand de loef afsteken is een zeem ans woord, af. BIJBELVEIIT.
en beteekent, eigenli
jk, boven den wind komen, A Kslrae en , b. w., ik strafte af,heb afgein opzigttoteen ander scllip, dat, daardoor, be- straft. Belloorlkk stra#en, de verdiende straf laneden den wind geraakt. Ook wordt hetoneigen. ten ontvangen, doch alleenli
jk van ligte strtl
Fen:
ljk,en a1s eenspreekwoord,gebezigd,vooriemand een kind m et de roede afstralen Ztkh laten
te boven gaan, hem overtrefen. Onz., m et de afstrafen, aan de verdiende straf onflerwerpen.
hulpwoordenzùh en hebben. Metzk
l'
n;voor afva- Van hier afstraffing.
ren,van land steken:de schuitstak af,was reeds A fslraien, o. w.
, straalde af, heeft afge-

schi
jnen:een heldereglans
afgestoken. W i
j zullen terstond afsteken. Van straald. Metstralen afl
het land afsteken. M et hebben; a1s zeer onder- straalde van zjn aallgezigt af. Van hierafstral
i
x
l
é
I
.
scheiden voorkomen, in vcrgelkking metiets anders: die oude broek steektbi
J datnienwe kleed A fslrllden. b.5V.
, ilc streed af, heb afgeeslreden. Ten einde stri
jden: de stri
jd isafgeslechtaf. Zwartop witsteekt we1af. Zi
jnege- g
jden (oorlogen)
aardheid heeft btj die van haaraltjd zeer afge- streden. Ztkh c-/k/rlWen, door stri
stoken. Van hier afsteker,afsteking.
afm atten,krachteloos maken. Afgestreden zwaarA fl:eien. b. w., ik stal af,heb afgestolen. den. Hoo>a'
r. Ook wordtditwerkw-, somwjlen,
Hetgeen eens anders eigendom is, heimeli
jk, of a!s onz. gebruikt: zd hebben afgqstreden, den
met geweld wegnemen, ontvreem den: men heeft stri
jd geëindigd.
mi
J veel afgestolen;er zi
jn tien guldensvan dit A n lr:aeken , b. w., ik streek af,heb afgegeld afkestolen.
streken. Door strjken afscheiden: 4e broek afA fllelIen. b.w., ik stelde afsheb afgesteld stri
jken; de zalf van de pleister afstri
jken; het
jken, ook de korenmaat
Afzctten:hi
j is als raad afgesteld, AfschaFen: koren vandemaatafstri
doen ophouden ; schattingen afstellen. Van hier afstri
jk
-en. Doorstri
jken reinigen: stri
jk t1W meg

oI)hetbrood af.
afstelling.
A fgle- m en , b. w., ik stemde af,heb af- A fsleeezxke zâ, o.en b w., ik stroom de af,
gestemd. Doorstemming,of bd stemming, ver- ben en heb afgestroomd. Ol1z., met het bulpw.

werpen:wd hebben denvoorslag afgestemd. Van zqn, in de seheepvaart gebruikeli
jk, door den
stroom afgedreven worden :de boct stroom de van
hier afstem ming.
Afslerven. o.w.,ik stierfafi ben afgestor- onsaf. Bedr.,doorstroomen afscheiden:deRjn
ven. Zoo veelals heteenvoudige sterven;terwi
jl stroomt veelvan zjnen oever af.
, ik stroopte af,heb afechter hetvoorzetsel den zin sterker maakt, over- A fltreepen . b. w.
li
jtlen. ln deze beteekenisisalleen deonbepaalde gestroopt. 1)o()r stroopen afzonderen: eenen aal
het vely eenen haas de huid afstroopen, zonder
wjs,a1szelfst.gebruikelkk, en welin plaatsvan de
hetwoord dood. Voormi
jnafsterven;bi
jonsaf- zelve aanden buik teopenen;welkeafgestroopte
sterven,enz. Door den dood van iets gescheiden huid,oudti
jds, balg genoemd werd. Ook enkel,
worden:zi
jne ouderen zi
jn hem zeer vroeg afge- eenen haas, aal, enz. afstroopen. Fignurl-, het
storven. Alzi
jn vee ishem afgestorven.Figuurl'
, land afstroopen, plunderen. Van hier afstrooper,
zich voor altoos van iets afscheitlen,geen gevoel afstrooping.
meer van en voor iets hebben:de zonde, de we- A fslu :len , o.w.,ik stuitte af,ben afgestuit.

reld,de i
jdelheid (ook (
1er) afsterven. Afnemen. Gemeenlijk lnet op: de bal stuitte op den paal
verminderen: onze vriendschap schjnt geheel af af. Overdragtel-,voor aankom en: het stuit alle:
te sterven.
maar op mi
j af;ik zalhetop hem laten afstuiV an hier afstuiting.
Afslllgen. o.w.,ik steeg af,benafgestegen. ten.
Afklilnmen:van hetpaard,vandenwagen afsti
jgen; A fstu lven. o. w., ik stoofaf,ben afgestoook enkel, ajbtt
lgen, in hetgoth.afstez
jan. Van ven. W egstuiven: het zand stoof van den berg
af. Overdragtel.
, zich scll
ielkk, en a1s wegstuihier afsti
lgi
ng.
Afstee en, b.m, ik stofte af, heb afgestoft. vendeverwi
jderen: hi
jstoofvan de kamcraf;ik
Hetstofafvegen: de trappen,de banken afstoFen. gooidehem,dathi
j van de kalner afstoof. Van
A fsloken , b. w., ik stookte af, heb afge- hier afstuiving.

stookt. Ten eindestoken:wanneergi
j den oven A fslu ren, b. w., ik stuurde af, heb afgejk, voor afafgestookthebtenz. Ook somwi
jlenonz.:wi
jzul- stuurd. ln de scheepvaart gebruikeli
1en eerst afstoken. Van hier afstoking.
houden, door sturen verwi
jderen: het schip van
A fsle- pen. b. w., ik sttlm pte af,heb af- den kantj van den wa1 afsturen. Afzenden, af-

gestompt. stomp maken:debi
jl,den degen af- vaardigen: ik stuurde hem van huis af, ik zal

stompen. De scherpe kanten wegnemeu: eenen hem morgen op die zaak eensafsturen.
A fsu l.l.en, o. w., ik sulde af,ben afgesuld.
steen afstompen.
A fslootez:, b. w., ik stietaf,heb afgestoo- Afgli
jden,afglippen:dc sneeuw veroorzaakte, dat
ten. Van boven stooten: hi
j stiet llem van dc ilt van de stoep afsulde.
trappen af. M eteenen stoot afscheiden, afzonde- A féafe'
len, o.w.,iktafeldeaf,heb afgetafeld.
ren : een stuk van den muur,de neuzen van de Hetaan t1e tafelzitten en eten eilldigen, ophou-

jzen:zotlden zi
jnog nietafgetafeldhebschoenen afstooten. Zjnehorens afstooten wordt den tespi
ook,a1s een spreekw., gebezigd,voor door gevondenen wederstand behoedzamer, toegevender, bezadigder worden. Van hier afstooter,afstooting.
A fltorlen . b.en o.w.,ik stortte af,heb en
ben afgestort. Bedr-, naar beneden storten, afwerpen:eene lading kolen afstorten;zich van den

ben?
A flake'en. zie onttakelen.
A flapp en. b. w. Ei
genli
jk,eenevloeistof,
door m iddel van eenen tap,ofeene kraan,laten

aooopen: wi
jn,bier, enz. aftappen; ook een vat
aftappen. Doortappen afscheiden: wi
jn van een
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vataftaypen. ln eene ruimcre beteekenis, door

eene pilp, of eenen koker,laten aqoopen : het
&iater cener gracht, Cn eene gracht aftappen.
Iemand hetwater aftappen Zieh bloed laten aftappcn, zich doen aderlaten. V an hier aftapper,
aftapping.
A Tkarn en. tbi
jKlL.afterren)b.w,
,iktarnde
af,heb afgetarnd. Door tarnen afzonderen: het
Pand van een klcetl aftarnen.
A fteekeuaar.m.,meerv.afteek-enaars.Van
afteekenen. lenland,die iets afteekent.
A fteehenen. b.w.,ik teekende as heb afgeteekend l)e gedaante eener zaak, door teekencn aanduiden: een lcger afteekenen, afstek-en.
Eene plaats tot een huis, eenen tuin, enz. afteekenen. Afbeelden: eene bloem , eenen PerSOOn
m ethoutqkoolafteekenen. H l
J ls naal het leven
afgeteekend. V an hier afteekenilag.
A féel.
:en, b. w., ik telde af, heb afgeteld.
Door tellen afscheiden:ik heb van deze honderd

A férek , m, V an aftrekken. V ertier: die
goederen hebben geenen aftrek ; door den dage-

li
jkschen aftrek. llooyT. Hetgeen van iets af-

getrokken wordt: na aftrek van de schulden, za1
er nietvcel overschieten.
A flrekk en, b.cn o.w., ik trok af,heb en
ben afgetrokken. Bedr., door trekken vall iets

afzonderentzi
J trok den ring van haren vi
nger
af; een dier het vel aftrekken. Afrukken:hj
trok mi
j den hoed van hetlloofd af. Een gela-

den geweer aftrekken, den schoot uit den loop
trekken. Overtlragtel.:iem antl de m om aftrekken,

hem,onaangezien zi
jnevermomming,in zi
jneware

gedaante vertoonen. D e hand van ienland aftrekken,hem de dusver verleende hulp en ondersteuning onttrekken. W egnemen,afnem en, inzonderheid ten aanzien van het getal,gewigten de
m aat der dingen:zekere som van eenc rekening

aftrekken; ook iemand ietsaftrekken,van zi
jnen
loon, zi
jne bezolding,van den gevorderden pri
ls
guldensvtj
fti
g afgeteld. Naar een gegeven getal afhouden,afkorten. Iemand van zi
jn voornemen,
naauwkeurigli
jk bepalen: geld aftellen. Dit geld van den weg der deugd,enz.aftrekken,door aan-

is afgeteld. Van hier afrelling.
gevoerde beweegredenen daarvan afbrengen. Zoo
;I.en, b.w.,ik tildeaf,heb afgetild. lets, ook:zi
-*K*l
jn hart van iets aftrekl
ten;zi
j heefthaar
hetwelk eene aanlnerkeli
jke zwaarte heeft, met hart geheel van hem afgetrokken. Zich van de
moeiteafhefen,afligten:zi
j tilden dekap van de wereld aftrekken,alle verbindtenis metharedwaas-

kas af. Iemand van zi
jnen stoel,een aanbeeld heden en i
jdelheden ophefrel). A'
Vi
jn,ofbier,af-

van den grond aftillen.
treltken,aftappen,in een andervat,ofinflesstlhen,
A féobben, b.w.,ik tobde af, heb afgetobd. laten loopen. Afdrtlkken, in de boek- of plaat-

ln den gemeenen sprecktrant,zich aftobben, door drtlkkeri
jen gebruikeli
jk, doch alleenli
jk ten aanveel slaven en zwoegenaftnatten. Ook enkel,voor zien van de proeven, of proefbladen; een blad
afmatten: hi
j tobde haar met zi
jnetelkensher- aftrekken. In de redeneerkunde is het verled.
haalde aanzoeken af.
deelw.afgetrokkengebrllikeli
jk,voorin gedachtcn
Afkogl,m.,(van ttkgen,/t/6,
7,trekken). Het afgezonderd, waarbi
j men zi
eh alleenli
jk degetftrekken van een leger: de afrogtdes vi
jands. mcellschapyeli
jkekenteek
-ensvan verscheidenedinDen aftogt blazen,slaan:toen liet develdlleerden gen,metultsluiting van de bi
jzondere, voorstelt:
aftogtblazen. V oxo. D e bezetting bedollg cenen een afgetrokk-en denkbeeld. Onz,
,m et het hulpw.
z?
)k; zlch verwi
jderen,wegtrekken:de vi
jandis
vrjen aftogt.
van de stad afgetrok-ken, heeft de belegering der
Aflornen,zîeaftarnen.
t
ouwde
he
b
af
ges
t
ad
opgebr
oken.
l)
e
wac
ht
i
s
af
get
r
okken,
in
A féeuw en , b.w ,ik
af,
touwd. Ten einde touwen, (bi
j KlIa. bereiden, tegenoverstelling van optrekken. ln den gemeenzacht maken,) *
ln de looi
jeri
jen gebruikeli
jk: de zamen spreektrant; morgen ochtend zalik aftrekvellen ztjn afgetonwd. Afslaan,met een touw af- ken.vertrekken. V an hier aftrek-king.
A f4reeven , b.w., ik troefde af. heb afgerossen:hi
jliethem duchtig sftouwen.
Aflrappen. b. en o. w., ik trapte afyheb troefd. Een in hct kaartspelgebruikeli
jk woord:
af
ketrapt. lledr-,naarbenedentrarpen,schoppen: iemand aftroeven,hem eenen slag,of steek, door
hi
jtrapten hem van den zolder,van dekameraf. troefte leggen,afnem en. Overdragtel.,m et harde
ter
Door trappen en schoppen verwi
jderen:wanneer tegenredenen bejegenen, afzetten)hj is wakl
dehond andermaalnaarmi
jtoekomt,za1ik hem afgetroefd geworden.
van mi
laftrappen, Onz.,m0tde hulpwoordenztlb A l*éroggelen. b. w., ik troggclde af,heb
en hebben. Metzbh)aftreden,afstakpen:van de afgetroggeld. 1)001-bedrog, of vleijerij,trachten
stoep aftrappen. M et hebben;sran zlch aftrappen, teverkri
jgen:zi
jheeftmi
j almi
jn geld afgetrogzich mettrappen verweren:hi
jheeftwoedendvan geld.
zich nfgetrapt.
Aféromlnel.en. (ook aftrol
nmen) b.w.,ik
A féred, m. Van aftredell. Eeneplaats,waar trommelde af, heb afgetrom mcld. Op het roercn
hoogt
e
naar
de
l
aagt
e
t
r
ec
dt
:
va
l
ni
e
t
,
m en van de
van de trom, of bi
j trommelslag, afkondi
gen:de
hier is een aftred.
kri
jgsoversteliethet bevel afrrommelen. Aftromw.
,
i
k
t
r
ad
af
,
he
b
e
n
A féreden, b ell 0.
pàc/:niseigenli
jk het voortdur.w.van qftrommen.
ben afgetretlen, Bedr-,door trcdenafscheiden :ik Aflrein'
xnen,zie aftrommelen.

heb een stuk van eenen nagel afgetredcn. Door A ftro'm p ex:. b.w.,ik trompte af,heb afgetreden bemcrken, afmeten :een pad in den tuin trompt. Onder het blazen op de tromp, (verbasaftreden. H . I)s G RooT gcbruikt dit woord,in t
erd in trompet) afkondigen. Thans zegt men,
den zin van verlatentleer ons aldus de scllepsels gemeenl
i
jk,aftrompetten. Hoor'
r bezi
gt hetvoor
aftetreden. Onz.,m ethet hulpw.zî
jk) afsti
jgen: aftroggelen; gelijk ook K1r:., als van trompea,fr.
vttn den wagen aftreften;bi
jiemand aftreden,af- trompeln.
en inkomen. Zich verwiideren: lli
j trad A ftro- peléen , b. w., ik trompettede af,
s
t
j
i
g
e
n
van het tooneel af. Overdragtel-; van het pad heb afgetrompet. Hetzelftle a1saftrompen,hetwelk
der dengd aftreden, Eene dienst, of een anabt, eclltnederduitscllis, eh waarvan men, m et tenen

nederleggen:hi
jis a1s schepen afgetreden. Van bastcrduitgang,qftrompetten gemaakt heeft.
Mer aftreding.

A féreonen ,b.w.,ik troopde af, heb afge-
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111 het Varen,
troond. Vlejende verzoeken,trachten te verkri
j- afgevaren. Bedr-, door varen, of @
gen:hi
Jkomtmi
jdagelkks,dan heteene,danhet afscheiden:een stuk van de brug afvaren;iemand
andere,aftroonen.
eenen arm jeen been af
varen. Varende verwi
jdeA fku:- eien , o.w.,ik tulmelde af, ben af- ren:ik voer hem van het groote hoofd af. Onz.,
/k; van land varen : de schuit,
getuimeld. Tuimel
ende naar beneden vallen:hi
j m et hethulpw.zl'
tuimelde van de trappen af.
de schipper zal terstond afvaren; wi
jzi
jn reeds
Aféulnen.b.w.,ik tuinde af,hebafjetnind. vroeg afgevaren.
Afheinen: eenen akker aftuinen. V an hler af- A fveeh ten . b. w., ik vocht af, heb afgetuining.
vochten. Vechtende afkeeren, wegvechten: wi
l
A fvaardlgen. b. w., ik vaardigde af,heb vochten den vi
jand dapper af. Zich qfvechten,
afgevaardigd. Vaardig maken en afzenden, zoo
welvan pcrsonen a1s zaken: eenen brief, eenen
bode, een schip afvaardigtn. Figuurl.: iemand
koel afvaardigen, hem ecn koel antwoord geven
en daarmede laten gaan. Doch,in dezen zin,is

door vechten afmatten. Ook overdragtel-: gewis
hetheeftwatin,dewanhoop aftevechten. VoxD.
A fvegen , b.w,,ik veegde af,hebafgeveegd.
D oorvegen afzonderen : veeg het stof van uwe
bocken af. D oor vegen schoonmaken, reinigen:
afzettengebruikeljker. Van hier afvaardiger, af- Veeg uwc boeken af. O verdragtel.,en in den gevaardiging.
m e0nen SPreektrant
, voor verdri
jven, wegjagen:
ik veegde hem Aran de kam er af. Van hier afveATvagen,zieafvegen.
A fva'. m. Van afvallen. In eenen natuur- ger,afveging.
ldken zin,hetvallen van de hoogtenaardelaag- A fvergen. b. w., ik vergde af, heb afgete:de afvalder bladeren van de boomen. Dat- vergd. Afeischen, afvorderen: iemand iets afvergeen, wat van iets afvalt,bi
jzonderli
jk in eenen gen. V an hier afverging.
overdragtelkken zin. Zoo noemt men,bi
j ver- A fverven . zie a-fverwen.
scheidene werklieden,hetgeen van hun werk afvalt, A fveew en , b.en o.w.,ik verwde af, heb
dektafval;b.v.bi
jdetimmerlieden,krulen,spaan- afgeverwd. Bedr., ten einde verwen: ik zaldeze
ders,enz.;bi
j de vleeschhouwers,verscheidenedee- deur eerst afverwen. Onz., met het hulpw.heb1en der geslttgte dieren,als kop,pooten,pens,enz. bea; t1e verw loslaten,afgeven:hetblaauwe laken
Vruchten, door den wind 'van de boom en afge- verwtdikwi
jlsaf.

waaid,worden ook afvalgenoemd. Zoo ook de -*:
rv:
lI.
en. b.w., ik vi
jlde af,heb afgevi
jld.
afval van granen enz. ln cenen zedeli
jken zin, Door vi
jlen afzonderen:den l
top van eenen spi
jhet verlaten van iemand, aan wiens belang m en kerafvi
jlen. Doorvi
jlenkorter,ofkleiner,maken:
zich verpand had, het verzaken van eene gods- eenen spi
jkerafvi
jlen. Van hierafvi
jling, afvjlsel.
dienst:de afvalvan het geloof. GALBA gehoord Afv:l.
l.eu. b. w., ik vilde af, heb afgevild.
Door
vi
l
l
en
a
f
z
onde
r
en
:
een
kal
f
de
huid afvillen.
hebbende de ti
jdillg van den afvalderkeurbenden.
H ooF'r. lematld totafvalverleiden,vervoeren.
A fvlsseh en, b.w., ik vischte af,heb afgeA fval.ien, b. en o. w., ik vielaf,heb en viseht Uitvisschen:eene sloot afvisschen, al de
ben afgevallen. Bedr.,door vallen, of onder het visschen uit dezelve vangen. Ook, somwk'
len,a1s

vallen,afscheiden:hi
jvieleen stuk van den muur onzi
jd.,voorten einde visschen, hetvisschen ten
af;hi
J'heeftzi
jnen neusbi
jna afgevallen. Meestal einde brengen:zoodra wi
j afgevischthadden,gineehter kom t het voor a1s onz., met hethulpw. gen wi
jnaarhuis.
zkin. ln eenen natuurli
jken zin, naar beneden A fvl.legen, o.w.,ik vloog af, ben afgevlojderen, wegvliegen:de
vallen:zi
j vielen van het dak af;de bladeren,de gen. Zich vliegende verwi
vruchten,enz.zi
jn afgevallen. Het gras verdort, kraai
jen vlogen van de kerk af. Figuurl.ook
de bloem valtaf. BIJBSLVSRT. Zoo ook dekalk van andere snelle bewegingen:depi
jlisvan de
valtaf,van den muur. Mi
jn hoed is afgevallen. pees afgevlogen. Hj viel,dathem dehoed afIn eenen zedeli
jken zin,iemand, of eene erkende vloog. Schieli
jk aioopen: hi
j vloog de trappen
waarheid, opzetteli
jk verlaten: van iemand, of af.Vaniemandswenkenafvliegen,zich,oyiemands
iemand afvall
en;zi
j vielen hunnen koning af; van wenken, haasten, om deszelfs bevelen u1t te voehetgeloof, van de godsdiensh afvallen. Van het
verbond afvallen,verbreken. KILIAAN. Eene ver-

reD.

A fvl.feten, o. w., ik vloot af, ben afgevlo-

mindering,uitzondering ljden,onderscheiden zi
jn: ten. Naar betleden vlieten:hetbloed der helden
dieman ismi
jzeerafgevallen;deze wi
jn valtbi
j vloot van den berg af. Ik zag de tranen van
den anderen te veel afiisreedsmerkeli
jk afge- hare bleeke wal'lgen afvlieten. l)e beke,die van
den berg afvliet. BIJBSSVEST.
vallen.
ll- en,b.w.
,ik vli
jmde af, heb afgeAfvall.
lg, bi
jv.n.afvalliger, afvalli
gst. Van A fvl.
jm afxni
jden,ikliethetgezwel
afvab in de overdragteli
jke beteekenis. Eigenli
jk, vldmtl. Meteenevli
volgensden aard der bi
jvoegelj
ike naamwoorden, maarafvli
jmen.
in ?
# uitgaande, totafvalgeneigd:maarditvolk Afvioeilen. o. w.
, ikvloeideaf,ben afgeheeft een afvallig en wederspannig hart;zi
j zi
jn vloeid. Hetzelfdealsafvlieten.

'

de afvalligsten der afvalligen. BIJBSLVERT. Voor

A Kvoederen, b. w., ik voederde af, heb

afvalli:
q
Ae
, in den zin van icmand,die werkeli
jk afgevoederd. Voor noedezsen gebruikt men thans,
.

afgevnllen is,gebruikt men, derhalve, liever qf.qe- m eestal, voeren,zoo we1 in den zin van voeder
geven: de beesten voeren, a1s in dien van eene
vallene. Van hier afvalligheid.

jcn. Ten
Afvangen, b.w., ik ving af,heb afkevan- voering, of voedcring,il1een kleed naai

gen. lloor vangen den regtmatigen bezitter ont- einde vocderen.
trekken: iemand de duiven afvangen. Figuurl., A fvoeren, b.w., ik voerde af, heb afgejnwordt
en alg eene gemeenzame spreekwi
js, zegt men voerd. V an eelleplaatswegvoeren:dewi
ook:iemand eene vlieg afvangen, hem eene kans in schepen den Rdn afgevoerd. Koopwaren op
wagens afvoeren. A ieiden,aqokken,door overreafki
jken,hem verschalken,enz.
A fvaeen. b.en o.w.,ik voer ofyheb enben ding,voorbeeld,enz.:iemand van zi
jn voornemen

6
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van de deugd,van den regten weg afvoeren. Af- Afw aler. veroud.,o. Thans noemtmenhet
voerenisook eenezamentrekklng van a
fvoederen opperwaler.
M w ateren.b.en o.w.,ik watexde af.heb
Zie afvoederen.
A fverderen . b.w., ik vorderde af,heb af- afgewaterd. Bedr.m et golven persen,ofdrukken,
gevorderd. Afeischen 1iem and iets afvorderen,het in t1e perseri
jen gebrt
likeli
jk, ten einde wateren :
van hem vorderan. En vordert telkens nieuwe wi
j hebben de gordi
jncn afgewaterd. Onz.,zich
strafhetm artelziek Gerechtshofaf.D.SMITS.Eenen
gevangenen den degen afvorderen. Iemand eenen
eed afvorderen. V an hier afvorderer, of afvorderaar,afvordering.
A fvoem en , b. w., ik vormde af,heb afgevormd. lets in een week ligchaam drnkken,om
hierin, door afdrukken, of afgieten, dezelfde gedaante overte brengen :eenc klok afvormen.

van het overvloedige water ontlastenyeene afwatering, d. i. eenen aqoop van hetwater hebben:

mjn tuin watertaan deze zjdeaf. Van hierafwatering.
A fw eek en. b. en o.w.,ik weekte af,hel)
en ben afgeweekt. Bedr-, door weeken afzonde-

ren: eene pleister afweelten. Onz.,week worden
en afvallen: de pleister is afgeweekt. V an hier
Afvragen,b.w.,ik
-vroegaf(ikvraagdeaf),heb afweeking.
afgevraagd(oudt.afgevragent.Doorvragentrachten A fw eenen, b. w., ik weendeaf,heb afpete vernemen,ofte bekom en:iemand ietsafvragen. weend. D oor tranen boeten, uitdelgen :o!dat1k,
Zoo vraagtmen den boeren dekunstaf,zoo pleegt aan uwe seoeten, tlitalles konde afweenen! Ook
meneenvoudige menschen uitte hooren,iseene,in al
s wederkeer.w.,door weenen zich afmatten:zi
ldegemeenzameverkeering,gebruikeli
jkespreekwi
js. heeft zich afgeweend.
Zoo zegt men ook, in eenen zeer gemeenzamen A fw eg, m.,meerv.afwegen. Eigenli
jk een
en eenigzins lagen spreek-trant:iemand hethem d weg, die van den gewonen en regten weg aqeidt,

van hetli
jfafvragen,ten naauwkeyrigste uitvragen. ook een zi
jwcg,omweg,sluipweg:dezestraatlleeft
A fvrlezen . o.w.yvroor af,is en heeftafge- vele afwegen. Door afwegen ontkomen. W i
j wajk op eenen afweg geraakt, Fivroren (van het oude vrlerenj, ook afgevvozen. ren ongelukkigli
jking van hetpad derdeugd
Metzj
l'
n;doorvorstafgezonderd worden:de vin- gunrl.,vooreeneafwi
gerswaren mi
lbi
jna afgevroren. Methebben;ten en regtschapenheid: hij geraaktereedsvroeg op
einde vriezen, ophouden te vriezen:hetheeftafgevroren.
Aa rqven,hetzelfde a1safwrp
-'
ven.
A a u ren . b.en o. w., ik vuurde af, heb
afgevuurd. Bedr,jafsteken :een geschut afvuren;
onder het afvuren der kanonnen. Onz.,ten einde

afwegen.
A fw egen . b.w.,ik woog af,hebafgewogen.
D oor wegen afzonderen : ik liet de helftvan de
suiker afwegen. Door wegen de zwaarte van iets
bepalen:ik heb aldepakken afgewogen, Figuurl,,
de overeenkomst van verschillende zaken bereke-

vuren,ophouden tevuren:toenwi
jafgevuurdhad- nen:ik ging aan hetwerk,nadatik alvorensmi
j-

denr deed de veldoverste eene aanspraak. V an ne krachten naar den arbeid had afgewogen.V an
hier afvuring.
hier afweging.
A- aa:lensb.eno.w.,ikwoeiaf(ikwaaideaflj A fw elden. b.en o.w.,ik weidde af,heb en
hebenbenafgewaaid.Bedr.,doorwaai
jenafscheiden: ben afgeweid. Bedr..het grasafeten:depaarden
dewind heeftal de appelen van de boom en afge- hebben di
tland reeds afgeweid. Onz-ynletzqh;

waaid. Onz.,metzbh en hebben. Metzbh;door afwi
jken: hi
j weidde teverrevan zi
jn onderwerp
den wind afgezonderd worden:mi
jn hoedwoei,is af. V an hier afweiding.
van mi
jn hoofd afgewaaid. M ethebben;van ze- A fw en den , b. w., ik wendde af,heb afgekerehoogte waai
jen:de vlag heeftdriedagenvan wend. Afkeeren : het gezigt van iemand afwenhet stadhuis afgewaaid.

den; een schip afîvenden;eenen slag,of steek,af-

Afw aehéen. b.w.,ik wachtte afiheb afge- wenden, ook van zich afwenden:en overdragtel.:

wacht. W achten, totdatiemand kome,totdat iets dehemelheeftden sl
ag afgewend,diemkn leven
geschiede;verwachten:wi
jzullen hem hierafwach- zou geêindigd hebben. De nadering van zeker
ten; zi
J durfden den vi
jand niet afwachten;het kwaad verhinderen:hetgevaar afwenden,een on-

einde, of den uitslag,eentr zaak afwachten. W j geluk van iemand afwenden. In oyzigt tothet

zullen het afwachten. Van hier afwachting.
hartendeszelfsneiging,van ietsverwl
jderenkbli
jft
A fw aiRen. b.w.,ik walde af,hebafgewald. uw hart,even a1stlweoogen,van mi
jafgewend?
Omwallen,m etwallen besluiten:destad isbehoor- Zich van iemand afwenden,zoo welalle verbindtenis m ethem opheFen,als ook afkeerig vanhem
l4k afgewald.
A fw andel.en, b. en o.w.,ik wandelde af, worden. Zich van hetkwadeafsvenden. V an hier
heb en ben afgewandeld. Bedr. door wandelen af
wender,afwending,en het verouderde afwendig,
afzonderen:wi
j hebben deschoenenvanonzevoe- voor afkeerig.
ten afgewandel
d.Doorwandelenafmatten:zl
khaf- A fw en nen, b. w., ik wende af,heb afgewandelen. Onz.,wandelende zich van eene plaats wend. Door gewoonte, of gedurige oefening,afverwi
jderen: wi
J
' zi
jn reedsvroeg van de stad af- leeren: iemand het drinken,zich hetvloeken afgewandeld.
wennen. De spreekwi
js iemand,ofzich,van iets
A fw asse:ten, b.w.,ik wieseh af,heb afge- afwennen, welke men ook,somwi
jlen,aantreft,ig,
wasschen. Door wasschcn afscheiden:hetvuilvan voor het minste, nietin algemeen gebruik. M en

zknehanden,hetzand van de groenteafwasschen. zqgt nogtans:een kind van de borstafwennen.
Doorwasschen,ofmetwater,reinigen:hetgczigt. In de,andersookgebruikeli
jke,spreekwi
js,ietsV'
detafelborden afwasschen. Figuurl-:ik hebmi
jne wennen,b.v.ik wen hetspelen af,heeftzekerli
jk
handen van diezaak afgewasschen,daarin geen deel eene uitlatîngvan hetwederkeerigevoornaamwoord

genomen, mi
J daarmede niet ingelaten. Uitwis- plaats, Van hierafwenner,afwenning.
schen,uitdelgen:alhetwater van de zee kan die A fw ex.:elex:, b.w.,ik wentelde af,heb afschande niet afwasschen. Van hier afwasschcr,af- gewenteld. Naar beneden wentelen:hi
j wentelde
wassching.
den boom van den di
jk af. Doorwentelenverwi
j-
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deren1wenteldat blok van de deur af. Vanhier ner opvoeding, van elkander af. Zich van iets

afwenteling.
verwi
jderen,in eenen zedel
i
jken zin,verlaten:van
A- eren. b.w.,ikweerdeafiheb afgeweerd. de zeden der voorvaderen, van de gebruiken der
Afkeeren,de aannadering eenerzaak verhinderen, ouden,vanzjnen leermeesterafwkken. Van den
rnet nadruk afwenden:hetveevan hetzaai
land weg derdeugtl,van de waarheid,van zi
jne godsafweren. Zi
jweerden den vi
jandmanneli
jkaf. De dienst, van zi
jne grondstellingen afwi
jken. W i
jk
vliegen van zieh afweren, Een pelsweertdekou- van hetkwade af Van hierafwi
jker,afwjking.
deaf. Vanhier afwering.
Afwuzen. b.w.,ik weesaf,heb afgewezen.
Afw erkenq b.w.,ik werkte al;hebafge- Eigenljk,met(1e hand een teekengeven,om zich
werkt. Doorwerken afzonderen:hi
j heefthetvel te verwjderen: iemand afwi
lzen. Overdrartel.,
van zi
lne handen afgewerkt. Ten cinde werkeu: iemands bede,verlangen,ofaanbieding,nletwlllen
ik heb mi
jne taak afgewerkt. Doorveelwerken aannemenjhem geen gehoorgeven:eenen bedeafmatten:zich c./'
?
rerl-ea.
laar afwi
jzen. Ik wecs zjn verzoek terstond af.
A fw erpeu.b.w.,ik wierp afiheb afgewor- Afslaan, terng dri
jven: de vi
janden werdenmet
pcn. Hetzelfdealsqfsmb
pen;dochafœerpeniseene bebloefle koppenafgewezen. Van hierafwi
jzing.
wellevender uitdrukking. Met eenen worp afzon- Afw :nden, b.w.,ik wond afi heb afgewonderen : appelen afwerpen;een beeld den arm af- den. D oor winden afdoen,integenoverstelling van
werpen, door middel van een ander, daarnaar ge- opwinden: garen) zi
jde, van eene klosafwinden;
worpen, ding. Naar beneden werpen:llet palrd ook een kluwen afwinden. Ten einde winden:

heeftden ruiterafgeworpen. Figuurl-:hetjukaf- wi
l zullen al de wol eerst afwinden. Van hier
werpen,zic-h,metgeweld, aan de slaverni
jont- afwinder:afwinding.
trekken. * an hier afwerper,afwerping.
A fw xnn en , b. w.,ik won af,heb afgewonWlxscHooTsx geeftafwerpen op,indenzinvan nen. lloor eeneverrigting,metgeluk verbonden,
opbrengen. Bj KIs.
,Houw.en Hoor'
r wordthet valliemand verkrjgen,bi
jzonderljk in hetepel)
voor onderscheppen genomen:afgeworpene brie- iemand zi
jn geld afTvinnen. Op eeneanderewi
jze,
ven. Voordeel aanbrengen:datkan zoo veelniet waaraanhetgelukinsgeli
jksdeelheeft,van iemand
afwerpen. Ook is afwerpentbj
i dezeelieden,als bekomen: den vi
land eenen veldslag afwinnen.
onzi
jd.in gebruik,in den zin van afgieren,schie- Iemand in iets voorkomen,overtre#en:hi
j wint
li
jkafzeilen.
hetmi
jafin hetschri
jven,ik hem in hetlezen.
A fw even, b.w., ik weefde af,heb afgewe- A fw :ppen , b.en o.w ,ik wipte af,heb en
ven. Een weefsclafwerkenkten einde weven:het ben afgewipt. Bedr.
,meteenewip afgooi
jen:hi
j
linnen isafgeweven.
wiyte mj van de bank af. Ol
1z.,met zt
jn;afAfw ezen,(c.
/z
'?
)k)o.w.
,onregelm ,vormtzi
j- sprlugen:van de stoep afwippen. W ippendeafnenvolmaaktverledenenti
jdmetzichzelf:ikwasaf, vallen:de plank wipte van dcstelling af. Van
ben afgeweest. Afgezonderd,afgebroken,afgesla- hier afwipping.
gen, afgevallen zjn:dekop wasvan hetholzten Afw :ssehen,b.w.,ik wischte af,heb afgepaardalschieli
jk af. Afgelegen,verwi
jderd zi
jn: wischt. Doorwisschen wegdoen:hetstofvan de
Rotterdam is drie uren van Gouda af. Buiten ver- tafel, het zweet van het gezigt,hetbloed van de
bindtenis metiemand,ofiets,zi
jn;ik ben geheel handen afwisschen. Iemand de tranen afwi
sschen,
van dit gezelschap af Bevftd,ontslagen,ontlast iguurl.
,deszelfssmartverzachten,hem vertroosten.
zi
jn: hi
j isgelukkig van t
1ehem opgelegdeboete Tranen,die wi
jnietafwisschen,wanneerwi
j kunaf; ach,datik reedsvau hem afware! Afwezen, nen, zi
jn zoo veel als tranen,die wi
j af/ersen.
voor niet tegenwoordig zi
jn, isverouderd,uitge- Eenesom valldeleiafwisschen. Door wlsschen
zonderd hetdeelw.qfwezend,daq in dezen zin,bj reinigen: de tafel,de handen,hetgezi
gt afr
visde Blgszravlpln'
rArzxas, op verscheidene plaatscn, schen. Van hier afwisscher,afwissching.
voorkomt: met den lichame afîvesende; daerom
A Tw :ssel.en , b.w.,ik wisselde af,heb afge-

schri
jve ick afwesende dese dingen.
wisseld. Vervangen. Van hier afwisseling.
Afw ezen.de onbepaalde wi
jsvanhetwerkw. A fw :uen.b.w.,ik wittedeaf,heb afgcwit.

t
ft
vezentin den verouderden zin van niettegen- Geheelwitmakcn,ten einde witten,metkalk,of
woordig zi
jn,zelfst.gebruikt,o. Hettegenyestelde witteverw:eenen muur,eenekamerafwitten.
van aanwezen? tegenwoordigheid: het is ln mi
jn Afweekeren. b.wq ik woekerdeaf,heb
afwezen geschied.
afgewoekerd. Door woeker verkri
jgen: iemant
l
A fw ezend . deelw. van o-prezen,in de ver- ieisafwoekeren. Van hierafwoekering.
ouderdebeteekenisvan niettegenwoordigzi
jn,ook A fw r:lven. (afvri
jven) b.w.,ik wreef af,
a1s bi
jv., zonder trappen van vergrooting. Niet heb afgewreven. Door wri
jven sclloonmaken: de
tegenwoordig zi
jnde: hi
j was afwezend. Een af- tafel afwri
jven. Door wri
jven afmatten,ziçh /./:
wezendej icmand, die niet tegenwoordig is. Fi- wrt
jven. ik heb mj op die stoelen afgewreven.
guurli
jk zegt men van iemand,die mctzi
jne ge- Tel einde wri
jven:wanneer wi
jallesafgewreven
dachten veraf, ofverstrooid is: hi
j isafwezend, hebben. Van hierafwri
jving.
anders ook:hi
j is met zi
jne gedachten vervan Afw r:ngen, b.w.,ik wrong af
iheb afgehuls
. Voor a/wezend is ook afwezî'
g in gebruik, wrongen. Door wringeu afscheiden: hj wrong
dat bi
jKILIAAN Lafwest
'
ghjreedsvoorkomt. Van de knoppetlvan de stoelen af. Ten einde wrinhier afwezendheid.
gen: al het natte goed moeL eerstafgewrongeu
Afw ezlg,zie a/wezetd.
wordan. Figuurl.,metgeweld afpersen: hi
j heeft
A fw :
lken,o.w.,ik weekaf,ben alkcweken. mi
j het geld afgewrongen; iemand een geheim,
Afdeinzen,zich langzamerhand verwkderen: van zknetoestemming afwringen.
den regten weg afwi
jl
ten. Dcvi
jand week einde- Afzadelen. b.w.,ik zadeltle af,heb afgt1kk af. Van elkanderwi
jken:de muurwdkt hier zadeld. Den zadelafnemen:een paardafzadelen.
merkeli
jk af. Figuurla, onderscheiden zi
jn: de Afzagen,b.w.,ik zaagde af,htbafgezaagd,
menschen wjken voornamellk, naar gelang hun- Met de zaag afscheiden;eenen tak van eentn
.
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boom, eenen boom , een been afzagen. D ie balk voor het andere doen voorkom en :eeneteekeningy
is te kortafgezaagd. D oor zagen afmatten : zich eenel
andkaartafzetten. Afdri
jven:Jeneverzethet
afzagen. Ten einde zagen:al hethoutisafge- water af;afzettende m iddelen. V an hitr afzetsel,

zaagd. Van hierafzager,afzaping

afzetter,(bjzonderli
jk in de beteekenis van roover

A fzakh en, b.en o.w.,lk zakte af,heb en enz.)afzetting enz.
ben afgezakt. Betlr., tel) einde zakken, ofalles A fzlen . b. w., onregelm .;ik zag af,heb afzakken,watgezakt,d.i.in zakken gepakt, moet gezien. Het gezigtafwenden,zoowelin eenen ei-

worden:wi
j hebben hetvlasafgezakt. Onz.met genli
jl
ten a1s fguurli
jken zin: laat ons van dit
zt
j'
n; naar beneden zakken:hi
jlietzich van den voorwerp afzien. Ik heb van die zaak geheelafm uur afzakken. Figullrl., aftrekken: hct leger gezien? die laten varen. Afstand doen: hj zag
zakte afa Afdri
jven: met den stroom afzakken. van zi
jn regtaf. Zi
jheeftmi
jbeloofd,datzjvan
Aflleinzen,devlugtnemen (in eenen zeeslag):een hem afzalzien, alle onderhandeling en verbindtegedeelte der vloot begon afte zakken. Zich stil nis methem za1opheFen. H et eindevanietsm et
jk:ik kan deze vlakte
wegmak-en,wegsluipen (in den gemeenen spreek- het gezigtbereikenieigenlt
trant):wi
j zocbten hem onder den hoop,maar niet afzien. Een tum,wienslengte niet af tezien
hi
j was reeds afgezakt. Van hier afzakker, af- is. Overdragtel-,hetoogmerk,de gevolqen eener
zakking.
zaak,metdeoogen des verstands berelken:wi
j
A fzeggen, b.w ,ik zeide af, heb afgezegd,
of afgezeid. Eene gemaakte afspraak herroepen,
eene afgesprokene zaak opzeggen : een besteld
werk afzeggen,een bezoek laten afzeggen. lk had
de vergadering reeds belegd, m aar liet dezelve
weder afzeggen.
A fzeu en, o. en b. w,,ik zeilde af,ben en
Leb afgezeild. Onz., van eene plaats wegzeilen:
hetschip is reeds van Amsterdam afgezeild; de
schipper zal aanstftnds afzeilen. Bedr-,door zei-

kullnen het einde dier ondernenling nog nietafzien. Bemerken,bespeuren :ik had eerstafgezien,
wat er van de zaak ware. D oor acbtgeven,toezien, leeren : zoo ziet men den besten m eesteren
de kunst af V oxo. Zich vergenoegen:ik za1het
hierm ede maar afzien.

A fzlglig, bi
jv.n.,afzigtiger,afzigtigst. Leeli
jk? waarvan men hetgezigtafwendt:datiseen
afzlgtig mensch. Van hierafzigtigheid.

AfzIJu,hetzelfdea1safwezen. Deonbepaalde
wi
jsvanafzt
j'
n,en welmetntkt,wordtechternog
A fzenden, b. w., ik zond af,heb afgezon- in eenen zin gebruikt,waarin a/wezen zelden,of
jk, in dien van nalaten;b,
tlen. W egzenden: eenen bode,eenen briefikoop- niet voorkoit?nameli
waren afzenden. V an hier afzender, afzending, v.: ik kan nietafzi
ln u mjnen dank tebetuigen
afgezant. Zie het laatste.
enz. Zieverdera
fwezen.
A fzen gen , b. w., ik zengde af, heb afge- ATz:
lpe:ez:, (ook o-fztjàen,cfzp'peren),o.w.,
zengd. Iloor zengen afscheiden, wegdoen: zich zi
jpelde af,is.afgezi
jpeld. Zacht
jesafoopen:het
de haren, eenen vogel de vederen afzengen. De wat
er zi
jpelt (ap'
/f, zî
jàevt) langs den muur af.
mug vliegt in de kaars. en zengt hare vleuge- Van llierafzi
jpeling.
1en afzondel-en:hi
j:eilde mi
jnen boegsprietaf.

len af.
A fzân gen , b.w.,ik zong af,heb afgezongen.
A fzellen . b. w., ik zettede af,heb afgezet. Ten einde zingen:Zoorasde grooteHeld zi
jnl
ied
V an boven afnem en en nederzetten: den ketel had afgezongen. N. VSRSTEEG. Uitzingen is,in
van het vuur afzetten, den hoed afketten. Van dezen zin,gebruikeli
jker.

eeneplaatsverwi
jderen:zetde tafelwatvan den Afz:uen, o. w.,ik zat af, ben en heb afgemnur af. Snel en voor eenen korten ti
jd van iets zeten. Met zqh; afsti
jgen (van het paard): de
verwi
jderen:het geweer afzetten,nadatmen het veldoverste liet deruiteri
jafkitten. Deruiteri
j is
cerst aangelegd heeft, om te vuren. Afsni
jden, afgezeten.
afzagen, bi
j de wondheelers gebruikeli
jk: eene A Tzoek en . b.w.,onregelm.;ik zochtaf,heb

borst,eenen arm,een been afzetten. Uitzetten en afgezocht. Zoeken en afnemen: de rupsen van
achterlaten) eenen koFer ltlkii
;) iem and afzetten; de boom en afzocken. Van hier afzoeker, afzoe.*
iemand aan zûkere plaats afzetten, bi
j de voerlie- king.
den gebruikeli
jk. Ten einde zetten, een boek- A fzeenen. b. w,9 ik zoende af, heb afgedrukkers woord: llet blad is afgezet. Figuurl-, zoend. M et eenen zoen den twist bi
jleggel),den
m etgeweld berooven: struillroovers hebben hem vrede herstellen: zi
j hebben elkanderreedsafgeinhetboschafgezet. Afwi
jzen,latengaan :iemand zoend.

koel, onvriendeli
jk afzetten. Verkoopen: ik heb Afzonderen. (angels.asyndrlan,zweed.a.
fdiewaren vooreenenredelkkenpri
jsafgezet. Van sindra) b. w.t ik zonderde afy heb afgezonderd.
V
an
ande
re
dl
nge
n
af
s
chei
den
:
de
l
amm
e
r
en
va
n
de uiterl
i
jkewaardeberooventdatgeld isafgezet,
is nietm eer gangbaar. Eene opgedragene waar- de schapen afzonderen Hj leeft van alle mendigheid ontnem en eenen ambtenaar afzetten, schen afgezont
lerd. Zi
jzonderen zich vanallegeiemand van zi
jn ambt afzetten. Eenen priester, zelschappen af. Eene afgezonderde plaats. V an
D
a
ar
kri
jgsbevelhebber,enz.afzetten.
afzetten,in hier afzondering:in de afzondering (afkezonderd)
deze beteekenis, het denkbeeld der verwi
jdering leven.
bev
at
,zoo ligt A fzenderHlk. bi
Van eene verhevene plaats in zich
jv.n.en bi
jw-,afzonderli
jdaaritlook,deels,het denkbeeld van zekere waar- ker,afzonderli
jkst. Hetgeen afgezonderd kanwordigheid, deels, dat van wezenli
jk,of ondersteld den, en werkeli
jk afgezonderd is. Als bi
jv. n.;
pligtverzuim ;waardoor het zich van afdankeitaan- eigenjbi
jzonder: ditonderwerp vereischteene afmerkeli
jk onderseheidt. Doen afsteken,voorna- zollderli
jke behandeling. Eene afzonderli
jkekamer.
meli
jk bi
jde schildersin gebruik;deYakkeneener Als bi
jw.;alleell,'eenzaam : afzonderli
jk woneny
kamer groen afzetten,hetli
jstwerk groen schilde- slapen,eten,enz. Metiemand afzonderlijk spreken.
ren, terwi
jl het overige van eene andere ltleur is. A fzoem en , b. w., ik zoom de af,heb afgeM et verschillende kleuren de verschillende deelen zoomd. Geheel zoomeny ten einde zoomcn: de
eener zaak ophelderen)onderscheiden, en heteene lakenszk-n afgezoomd.
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A fzu :gen, b.w..ik zoog af,heb afgezogen. deri
lkamer,door Anorz:avAN BorRGoxnlë, in het
D oor zuigen afzonderen: datkind zuigtde moel530,te Vlissingen opgerigt,onderde spreuk:
der heel wat af. Door veelzuigen afmatten:het
geestondersoecketal. lliesti
jds schreefmen de
kind heeft de m inne gansch afgezogen.
bla
Lue
a
c
c
o
k
e
.
at.aqutlegiataquilia,hoogd.Akeley,fr.ancolie,
Afzu:pen, b.w.,ik zoop afsheb afgezopen.
D oor zuipen wegnemen:iets van boven afzuipen. ital.aquileia.

jv. n.en bi
jw.,auliger, akeligst.
Hi
J heeft mi
j al mi
jnen wi
jn afgezopen. Door Ake::g, bi
zuipen krachteloos nlaken: zlkh f?
./
z?
z?
#en. Dit Naar,verschrikk-elijk: een akelig gezigt, een akewoord, geli
lk ook het eenvoudige zuk
pen,behoort lig bosch. Ook voor treurig, onopgeruimd, onvermakel
kk:dit was een akelig gezelschap! Ook
totden laagsten schri
jf- en spreektrant.
Afzw e- - en. o.w., ik zwom af,ben af- als bi
jw.:hi
j zieter akelig uit. Dit woord werd
gezwomm en. Zwemmend zich van eelle plaats oudt.ackelick geschreven,geli
jk KILIAAN heeft,bi
j
verwi
jderen: van den oever afzwemmen. Hi
jis wien ook het werkw. ackelenb in den zin van
jnli
jk isonsakelig
van het land afgezwommen. Ook,somwi
jlen,a1s schromen,voorkomt. W aarschi
wederkeerig: zich c-/zwelnp?ez?,door lang zwemmen afkom stig van ekel;althans in beteekenis hebben
afm atten.
A fzw erenl b.en o.w.,ik zwoer af,heb en
ben afgezworen. B edr-,m et eeneneed verwerpen:
het gansche volk zwoer den dwingeland af. Onz.,
door eene zweer,of verzwering,afgezonderd wor-

deze woorden veelovereenkomst; en de verwisseling van e en a is gemeenzaarn. Van hier akeligheid.
A ker, m.,m eerv.akers. D e vruchtvan den

ring.

varken, waarvoor anders akerspek, akervarken.

eikenboom,bi
jKIL.ook aeckeb aecker,eeckel. In
jook:eikelyeikelspek,eikelden:mi
jn nagelisafgezworen. Van hier afzwe- dezen zin zeggen wi

Agaa*.,(oul.ook akaatt,m.
,meerv.agaten. Voor eik, eikenboom heeft KILIAAN ook eeckellk heb in dezen ring eenen agaat laten zetten. aeckerboom, welk laatste ook in den BIJBEL van
Voor de stof,in het gem een genomen,ishetonz.: 1477,op verscheideneplaatst'n,voorkomt: en si
j
hetkunstig geslepen agaat. lk heb ecnedoosvan groeuen die ghebeente van Saul en si
jne sonen
zcerfraaiagaatlaten maken. Van hierhet bi
jv. onder een aeckerboom . SVACHTER.heeft aeckern,
n.agaten,d.i., van agaat, hetwelk nietverbogen en teekent hierbi
j aan, dat dit woord doorde
wordt: een mes met een agaten hecht; een rot- Angelsaksen in N ederduitschland gebragtis: want
ting m et eenen agaten knop.
bi
j hen iscc,aec,een eikenboom;van daarkomt
rn, accorn, de vrucht van den eikenAgurkle,o.,meerv. agurkjes. Kleinekom- aecern, acceons
aker! etkel genoemd. D e Hoogkomm er.
zejgen Etchel(waarvan ons eikel) van
Ahorn,ahornboom,(bi
jKIL.ook aenhorn,lat.
een elkenboom, dat frankisch is. Bi
jde
acer,platanusj,m.
, meerv.ahornen,ahornboomen.
AosLrxo acllt den naam dezes booms,door Gothen beteekent akran allerleivrucht. Van hier
middel eener niet ongewone verwisseling van c aardaker. Om degeldkheid in uiterlkkegedaante

m et de vrucht van den eikenboom, draagt een
meth,van hetlat.acer afkomstig
A l, een tweeklankj voor welken de Ouden ei watervat,ofem mer om water te putten, ook den
gebruikten. ln de schriften vanH oor:r isdezelve naam van aker.
zeer gemeen,die dezespelli
ng,geli
jk HuvoscorlR A kk ex. m.,meerv.akkers. Een stuk bouwgist,van de Ifam er in î?>./'
#'bloeù'
endegeleerdhad, land: in wat saizoen men den ploeg door den
in welker Tweespraake, 1584, m en onder ande- akker moct dri
jven. Voxoss. Den akker beren leest:in ay is de a kort,zo ghy hoortin lay, zaai
jen,bepl
anten,bemesten. Ook,somwi
jlen,voor
hay,kay,blay,enz. H uvoscopxR gistverder,dat hetgeen op den akker wast: mi
jn gansche akker
ay voor ei3ofey,een tongvalis,den A msterdam- is door den hagelverwoest. ln het hoogd.,ishet

meren,voorheen,bi
jzondereigen;dewi
jlmendaar, woord Gottesacker,voorbegraafylaats)kerkhof,in
onderanderen,in eenen oudcn steen,nog scltrayers- algemeen gebruik;lADsLuxo keurtLeichenacker
jMooxsN, echter,komtGodsakker ook
houck leest. Voxollzschreeç nu en dan, ai
jeren, beter)bi
berkemai
jer;doch andersei
jeren,berkemei
jer,enz. reedsvoor:
Thans bezigt m en, genoegzaam algemeen,ei,in W atwroetgi
j dagh aan daghind'aardevanGods
,
plaats van aq en men schri
jft:lei,hei,kei,klei, En gunt uw klaghten, en gepeinzen nim merakker
rust?
ei,berkenlei
jer,enz. In sommigeoorden van ons
vaderland,heeftm en,tot hctverlengen derc,ook Akker,in hetgr.4yFùç.lat.ager,frank.akar,ccde igebruikt;en m en schreef: rait,dait,wainig, ccr;van daar in het basterdlat.ccrc,zeker afgeairde, enz.; doch in hetbegin van hetjaar 14b0 m eten deelgronds. In de oostersche talen, nawerd de ireeds nietm eer,dan voor de r gebe- meli
jk de hebreeuwsche,syrischeenarabischeyheeft
en tkkar, akoro en akaron, welke woorden niet
zfgd,als:air,airde,hair,waarvan a2'
1.en ltal
b.bi
j meene
n akker, een stuk gronds,maar iem and,die
scmmigen nog in gebruik zi
jn,hoe weinig gronds
de aarde omspiten bebouwt, -- eenen landman
daarvoor ook moog wezen,
aanduiden. De aqeiding dezes woords Van het
A ;, tusschenwerpsel. Zie ei.
A .fr, zie aar.
j
oostersche,en bi
jzonderli
jk arabische, 37R. hi
Alu:n,(bi
J
'KIL.ook oiuyn),m.,meerv.ajut. heeftgegraven,is, derhalve, nietvan allen grond
nt
a
n. Ook '
l
tùkn. Aardajnin,zeeajuin. Van hier ontbloot.

A Rkerbouw . m, Eigenli
jk,de bezigheid
hetbi
jv.n.en bi
jw.ajuinaehtig.
A R adem :e, v,m eerv.akademiën. Van het van het bebouwen van den akker. Verder, de
gr.c
lzqdzjptl, waarvoor wi
jhetwoord hoogeschool landbouw. in het algem een: zich op den akkerhebben. Lichten der keurpaltsische akadem iLn. bouw toeleggen;van den akkerbouw leven. W jders,de kunst, of wetenschap, van den akkerM ooxlx. Zie hoogeschool.
Anel
le:, v.
, meerv.akelei
jen. Eene bloem : bouw : den akkerbouw leeren. D e akkerbouw is
de blaauwe akelei;deze was het blazoen der

de nuttigstt onder alle wdenschappen.
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AKKEREN--AL.

Akkeren.(1)1
/ KIL1&Ax) b. w.y lk akkerde, A1s zelfst.naamwoord. Al, m.en o. M annel.,
heb geakkerd. Ei
genli
jk ploegen:dieossenacker- voor God,den schepper van hetal:
den. BIJBEL, 1477; in den STAT=N-BIJB. heet Dat hi
j noodwendig hierhet allerhoogste goed,

dit: de runderen waren ploegende. Van hier D enongesehapenAl,deGodheidkennenmoet.V oxo.
akkerland,land,dat bebouwd wordt, ofvoor den Onz.
,voor het heelal:
akkerbouw qeschiktis,bouwland,in tegenoverstel- D e ruim te van hetzigtbaar al. >>.Ds H AAs.
ling van welland,enz. Akkerman, akkerveld)ak- Ook voor den ganschen omvang eener zaak :
kerwerk.akkerwet.
zi
j iszi
jn troostj zk-n al;gi
j, dierbre wederhelft,

A kse.(aks),zie aakse.
mi
jn Ieven,ja mi
jna1!
A I. alle,alles,goth.alb alls; alemann. el en V oor alle dl'n.ge3?genomen, heeft al eenen veralt;angel
s.eal;eng.all;deen.al,ald;i
jsl.all; zam elenden zin,en duldt een werkw.in hetm eerv.
ier.ollt,iseen zeeroud woord,dat met het gr. bi
j zi
ch, wanneer het volgende zelfst. naamw.
ôknç veel overeenkomst heeft. Hetdrukt, in de meerv.is:alhetoverigezjn leugens.
m eeste gevallen,het denkbeeld van algem eenheid Al
leq o. Allemenschen:alles schi
jnt zich teuit, en wordtonder driederleigedaanten gebrtlikt. gen miJ te verzetten. Alle zaken:ik heb ditalles
Alsbi
jw. Reeds:hetisalgedaan;ikheb alge- reeds lang geweten. Daar hebtgi
j alles;datis
schreven. Alhoewel: al kwam hi
j niet, zouden alles, wat ik u te zeggen had. Ook in 'eenen
wkechtermetde zaak voortgaan. En al heb ic verzamelenden zin,meteen werkw.in het m eerv.,
al dit enz.Blassyu, 1477. Deze evenwel,alisze geli
jk al.dat alles zi
ln onschuldige dingen.
verkregen door oefening enz.HoorT. A lsof:al H et is notldig, dat de volgende aanmerkingen
waer hi
j verwacht, soo komt lli
j hierghaende. bi
jdereedsgemaaktenog gevoegdworden. SomREDERZJX.l56l.
wi
jlenworden zelfst.naamwoorden,in het enkelAlsbi
jv.naamw.jzondertrappen van vergroo- voud,even alshet boven staande alles. verzamelting. 1. Om eene veelheid,of algem eenheid van baargebruikt,zoodatbeteven zooveelis,alsofzi
j
getal aan te duiden,in opzigttot de verscheidene in het m eervoud uitgedrukt waren. In ditgeval
enkele dingen van eene zekere soort, die a1s za- bli
jft alle, voor woorden van allerlei geslachten

m engenomen voorgesteld m oeten worden;in welk geplaatst, onverbogen, b. v.: alle weg,alle kanq
gevalhet,metzi
jn zelfst. naamw.
, of persoonli
jk alle ramp, alle volk, alle ding, alle land, voor
voornaamm , alleen in het m eervoud staat:alle alle wegen: alle kanten, alle rampen,alle volkemenschen moeten sterven; de vcrgankeli
jkheid ren,alle dlngen, alle landen, of voor allerhande

aller dingen. Dat wenschen wi
jallen;wi
jallen, wegen,enz. Dieboosisin zi
jn land,isboosaan
alle kant. Hurgsxs. Deze gewoonte heerscht
die hierzi
jn,enz.
M en ziet uit deze voorbeelden, dat alle voor onder alle volk. M en hoort er thans alle dag

het zelfst. naamw-, en onmidclelli
jk na het voor- van,enz. Doch geli
jk de bi
jv.naamwoorden,voor
naamw.geplaatstwordt. Dan somwi
jlen staathet hetniet bepalende lidwoord staantle, niet verboeenigzins van het voorlaamw.verwi
jderd, b.v.: gen worden, a1s: hi
j deed zoo zwaar eenenarzj zullen allen komen:gi
jmoetniet allen geli
jk beid,hi
j beminde zoo schoon eene vrouw,zoo
wor
dt
al
voo
r
het
be
pal
ende lidwoord en de bespreken;wj hebben allen onzegebreken,enz.
0ok wordt alle, om zelteren nadruk te geven, zitteli
jke voornaamwoorden mede onverbogengebi
j eenige telwoorden gevoegd:alle beiden; zi
j plaatst:hi
j deedalden arbeid; alde menschen,
kwamen alle drie; ik heb metalle tien gespro- die daar waren; al hetvolk (hetgansche volk)
ken,enz.
za1juichen;aldewereld (de geheele werel
d). ln
Insgeli
jks komt alle zonder zelfst.naamw. en almi
jnen druk;dooraluwebekommeringen. Dit
persoonl.vooruaam w. voor,en welin het meerv-, is overeenkomstig m et den regel van Hoorl',in
terwi
jlde woorden menschen enz.daaronder ver- zi
jne waarnem. og de holl.taal: ,,at voorhet
stnnzn worden:allen zeqgen het; al
leroogen heb- artikel schi
jnt nlet gedeelineerd tc willen zi
jn-''
ben hetgezien;zi
jn hulsstaatvoorallen open. En dit wordt door B.H uYoEcolaln toegestemd,
2. Tn opzigt tot ieder deel, dat het geheel die er bi
jvoegt, dat het voornaamw. mbh enz.
mede uitmaakt,in het bi
jzonder; in welk geval hier dezelfde uitwerking heeft,a1s hetlidwoord.''
hetde beteekenis van elk,îk#6r) allerleiheeft, en Dan, daar B. HuYoEcorsa (geli
jk ook Z.H.
zoowel in het enkelvoud, als in het m eerv.ge- Alalw:x, in de werken van de maatschappi
j der
bruikeldk is:allebegin is moei
jeli
jk;hi
jheeftzich nederl. letterk.) deze onverbaigbaarheid van al
jkevoornaamaan allewellnst(iederesoortvan wellust)overge- slechtstotdelidwoorden cn bezitteli
geven; alle oogenblikken (ieder oogenblikg; alle woorden bepaalt, zoo mag men hieruitaEeiden,
weken;allc uren;in alle deelen;alle acht dagen dathi
j deverbuigbaarheid van hetzelve,in andere
jv.naam(na iederen zevenden dag);alledrie maanden (na gevallen, gesteld heeft, b.v.,voordebi
iedere tweede maand); alle vier jaren (naieder woorden; en dat men derhalve moetsehri
jven.
derd: jaar). Intusschen kan alle niet alti
jd de zij zochten allen vertlerfeli
jken omgang,enz.;waarplaats van ieder bekleeden: alle mensch heeft tegen echter de taalkundige A . KLUIT, op llet
voetspoor van vele voorgangeren,hetonverbogeue
zi
jne gebreken enz.wordtnietgezegd.
3. ln den zin van geheel: ik had reeds alle alle voorstaat;schoon hetzeker is, datde Ouden

lloop op herstelopgegeven;gtJverdooftallegevoel zich hierin nietalti
jd geli
jk bleven.
van deugd,en stoptdusdebron van allewelvaart. Alen alle,zoowel enkelv. a1s m eerv-, worden
4. Om den zin van het woord, waarbi
j het bi
j zelfkt. naamwoorden gevoegd, die daardoor
gevoegd is,te versterken: ik heb daartoe alle re- bdwoorden wordell, en hetbegri
p deralgemeenden gehad; ik zeg hetu in allen ernst;ik heb heid verkri
jgen,als;alti
jd,al
zins,ofallezins.
alle aehting voor haar. M oet het tegendeelvan Al
ler,de tweede naamval van het meerv.,bj
dit alle, in dezen zin, uitgedrukt worden, dan den overtreflknden trap der bjv. naamwoorden

wordt het woord buiten voor hetzelve geplaatst: gevoegd,iszoo veela1s van allen: de allerbeste,
buitenallentwi
jfel;hi
jgeraaktebuitenaleverdenkiug. allorgrootstt is)derhalve,de beste,de grootstevan

ALABASTER- ALLEEN.

47

allen, geli
jk KILIA&N het vertaalt door onlnl
km A lbet'
l:'.m.,meerv. albedillen. Temand die
optintlu, omnthm 'nczf?nt/d. Zoo ook in de, uit op alles aanmerklng maakt,alles bcdilt,ofberispt:

zulke bi
jv. naamwoorden gemaakte bkwoordcn, hi
j is een regte albedil. Schoon bedl
'
l onz.is,
allereerst, allernaast, ten allcrminste, ten aller- wordt albedl'lechter,voor eenen persoongenomen,

meeste, enz Daar de overtreFende trap rceds mannel. gebruikt. Voor albedth zegt men ook
het hoogste in zi
jne soortaanduidt,zoo dient deze bedilal.
zoogenoemde nadruk, eigenli
jk, nergens anders Al.
bedrl
lf. m.meerv.albedri
jven. Iemand,

toe, dan daj door de verlenging van het die allesbesehikt. Ditwoord ismannel.,(
)m (le-

woord, waarbi
l het gevoegd is,deopmerkzaam- zelfdereden,a1salbedtl. Vooralbedrz
a''
f,zegtmen
heid des toehoorders des te langer daarbi
jver- ook bedrt
jfal.
wi
jle. Verder moethieromtrentaangemerktwor- A lberelds, bi
jw.van ti
jd, beteek-enende a1deu,dat we1van twee personen, of zaken,een de reeds,reeds.
beste,grootste,eerste,hoogste,enz-,maarnietde Albesehlk.hetzelfdea1salbedrbf.
allerbeste, allergrootste, allereerste, allerhoogste, A ldaar.bi
jh
v.van plaats. Hi
Jhezocht zi
jnen
enz.kan wezen. W anneer wi
jallevbi
jden over- vriend,tlien hi
jaldaarhad. Ditwoort
lgeeft,somtrclenden trap gebruiken, b. v. allerbeste, dan wi
jlen,aan de uitdrukking meer sterkte, dan het
moeten vele personen,ofzaken (ten minste drie) enkelvoudigedaar; b.v.:ik zoehtmi
jnen vriend
voorhanden zi
jn,van welkeallen een de beste,en in Amsterdana, doch dewjl hi
j in Utrechtwas,
dusdeallerbeste,is.
kondeik ht'm aldaar onmogeli
jk vinden.
Aller wordt ook we1 bi
j zelfst.naamwoorden A ldus. bi
jw.van aallwi
jzing. Dlzsdanig,op
gevoegd,welke daardoorbi
jw.ofbi
jv.naamwoor- deze wi
js:debriefbegintaldus.
den worden,a1s:allerwegen,allerhande,allerlei.
Aidusdanlg, bi
jv.n.en bi
jw.
ybeteekenende
Al wordt ook, in zamenstelling met andere op deze wi
jze. Het enkelvoudige dusdanig is
woorden, a1s een voorvoegsel gebruikt, dat de meest in gebruilt. Oadti
jds schreefen sprak men
beteekenis sterker m aakt, schoon deze versterking aldustaen,aldustanicht wi hoerden aldustaene din-

dikwi
jlszeer onnoodi
g en onmerkbaar is:alhier, gen;aldustanichehuysraet. Blgs>iI,,l477.
aldaar, aldus, enz. Voor bi
jv.en zelfst. naam- Al.
eer, bi
jw.van ti
jd. Eer dat: aleer gi
J
woorden geplaatst,duidt het,deels,eenealgemcen- vertrekt,wensch ik u nog te spreken.
heitl,deels,eene inwendi
gevolkomenheid ensterk- Al.
gem een, bi
jv.n.,algemeencr,algemeenst.
te aan, a1s in;algemeen, algemeenheid, almagt, Allen, of den meesten, gemeen:eene algemeene
almagt,algoed, algoedheid, enz. Som migen leg- ziekte. Het gesprek werd weldra algemeen,alle
gen zich toe op het uitvinden van nieuwe en aanwezende personen nam en daaraan deel. Ook

dikwerf te ver gezochte zamenstellingen metdit wordtalgemeen a1sbi
jw.gebezigd, in de spreekal;van hieralbelevend,albegelul
tzaligend,enz. wkzen:ln hetalgemeen,overhetalgemeen. Dat

In al deze en verscheidene andere gevallen, is algem een bekend.
wordt alvoor aan hetwoord gevoegd; in overal, M en moet den overtreFenden trap algemeenste
veelal,enz.staat het achteraan. Het boven ge- m et den dooraller verlengden overtrelenden trap

noemdedenkbeeld van versterking is waarschi
jn- van gemeen, (gering, slecht) allergemeenste, niet
li
jk oorzaak, datmen ditalook bi
janderewoor- verwisselen,dewi
jlbeide eenezeer onderscheidene
den gevoegd heeft,b.v.,alwillens:Eenigen schri
j- beteeekenis hebben. Van hier algemeenheid.
ven alwillens duister; alraaakallende, enz.Voxo. AigenoegzaaR*., bi
jv. n., zonder trappen
Oadti
jdswasclmetalleook in gebruik,in den van vergrooting. Voor allen genoeg. Een bjv.
zin van ganscheli
jk, volstrekteljk. Het tegenge- llaamw.,waarmede men eeneeigenschap desgodsteldehiervan isnietmetC#G (in den gemeenen deli
jken W ezensuitdrukt,waardoorGodvoorzich
spreektant niemendall in den zin van nl
kts ge- en alle schepselen,op de volmaakste wi
jze, gebruikel
i
jk.
noeg,oftoereikend is. Van hier algenoegzaamALin cl te,voor bi
jv.naamwoorden,of bi
j- heid.
woorden gesteld, a1s: een alte dik boek; niet al A lgeed. bi
jv. n.
, zonder trappen van verteli
jmachtig spreken,enz.,heeftdebeteekenisvan grooting. Zeergoed,tenhoogstegoed Ilitwordt
veel, en vergroot het denkbeeld van teveelheid, alleenl
i
jk van God gebruikt;dealgoedeGod. (lok
hetwelk het enkele te in zich bevat:waarom het zelfstandig:de Algoede. V an hier algoedheid.

ook dikwerf met veel verwisseld wordt, en men

A 'hler. bi
jw. van plaats. Hier, aan deze

zoo wel veelte klein, als alte klein zegt. Oud- plaats.

ti
jdsbeteckende alte ook zeer,b.v.: doe sagen A 'hoew e',voegw. Almaakthierallccnli
jk
dievan Egipten datwi
jf, dat sial te schoen,d. eeneonnoodigeverlenging.
i.zeer schoon,was. BIJBEL, 1477.
A iie, bi
jv.n, Zie ab alle.
Alabas*er,(bi
jKILIAAN abast, alabast) o.; A.
'Aedaagseh, bi
jv.n,zondertrappen van
het meerv.alabasters is alleenli
jk in gebruik,wan- vergrooting. Eigenl'
tk, hetgeen alle dagen voorneer van verscheidene soorten gesproken wordt. komt,of geschiedt;doch allcenli
jk in de benaming
Eene soortvallsteen,di
e bi
jonsalabaster,alabast, van de alledaagsche koorts. In eene bepaaldere
albaster, of albast genoemd wordt. Van hetgr. beteekenis,hetqeen totde weekdagen,ofwerkdadàljllgt
w. Een stuk alabaster. Daarzekeresoort gen bchoort,ln tegenoverstelllng van defeestdavan dezen steen zecrschoon en witvankleuris, gen, of hoogti
jden: een alledaagsche rok,hoed,
bedient men zi
ch dikwerf van deszelfs naam,om enz. Oneigenli
jk,gewoon, gemeen, gering,slecht,
eenhelderenfraaiw ituittedrukken:handen zoo in tegenoverstelling van datgeen,betwelkzeldzaam,

witalsalabaster. In den dichterli
jken sti
ll, wor- ui
tgezocht, voortregeli
lk is: een alledaagsch geden de hals,boezem en handen eener vrouw met zigt;een alledaagsch dichter,enz.
dezen naam bestempeld:bedekt het poezelig a1- A 'Aeen? een bi
jwoord, dienende, om eene
bast. Voxollz. Van hierhetonverbuigb.bi
jv.n. zaak,metultsluiting van alle andere,aan teduialabasteren;zamenst.alabasterwit.

den,ofom iets van eene zaak,metuitsluiting van
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alleandere zaken?tebeweren: wi
ln.alleen drin-

A'l.
eulllaive.bi
jw.vanplaats,beteekenende

ken,niets dan wi
ln
- drinken.
overal, aan alle zd
'den: de booswichtis nergens
M en ziet hieruit, dat alleen,even als vele an- vri
j;hi
Jheeftallenthalvewetten tegen zich,diehi
j
dere bi
jwoorden, ook bi
j zelfst. naamwoorden moet vreezen. Ook is het in den zin van op a1kan staan,nam el.achter dezelve gevoegd. W an- lerhandewi
jze gebruikeli
jk.
neer hetgebezigd wordt,om de tegenwoordigheid, Van allenthalve hebben sommige godgeleerden
ofhetgezelschap van anderen uit te sluiten, dan het bi
jv.naamwoord allenthalvige gemaakt,voor
behoorthet alleen tot de werkwoorden:
in alles genoegzaam : de allenthalvige genade.
Doch dit is nietna te volgeu.
nen, slapen, eten, enz Laat mi
j alleen;
A ller. zie cl,alles.
nietgaarn alleen;een ongeluk komtzelden
Om den nadruk te versterken, wordt er
A H erh aud e.zie allerlei.
nog een woord bi
jgevoegd,b.v.:gansch, geheel A 'Rerhell.lgen , t1e naam van een feest in
alleen:hi
jleeftcenig en alleenvooranderen.En, de room sche kerk,hetwelk den eersten November
in den gemeenen spreektrant,zegtmen zelfs:m oe- gevierd wordt
,en waaronderhetwoonâfee'tmoet
der zielalleen. In eene engere beteekenis. dient verstaan worden:op allerheiligen zalik bi
j11kohet,om de hulp van anderen uit te sluiten: het men,d.i.op hetfeestvan alle heiligen. H etgekind kan nog niet alleen gaan. D ie zaak hebben bruik hechtdit bi
jv.naamw.aanhetzelfst.naamw.
va
t,es
en
tio
gt
ofsfe
t;wet
scho
n de
menuitlating Van hetwoord dag
wi
jgeheelalleen verrigt.
anders aller H eiligen,oflieDitwoord wordt,somwi
jlen,zecr verkeerd gegen dag offeest,even a1smenaller
plaatst,waaruiteene groote dubbelzinnigheid ont- ver atler H eili
staat, b.v.:
Zielendag schri
jft. Paus BoxzrAclus de vierde,
Nu heeftde vorstdes Taegs op ons hetoogal- zegtm en,heeftditfeest ingesteld, m et oogm erk,
leen. Voxn. Ditmoestzi
jn:hetoog op onsal- om daardoor te vergoeden hetgeen op het feest
leen.
van iederen enkelen Heiligen,gedurende datjaar,
Ook heeft men,. door dit woord, verscheidene uit onwetendheid verzuim d is geworden.

zamenstellingengemaakt,a1s;alleenhandel(mono- A llerhoogsk.bi
jv.n.,zk-ndedeovertreFende
trap van ltoog, m et het voorvoegsel aller. Het
polie)alleenheerscher,alleenspraak,enz.
ln het hoogd.wordt allelh zeer gemeenzaam a1s wordt van God gebruikt,om deszelfsverhevenheid
een voegwoord gebezigd,in den zin van maar; boven alwatbestaatuittedrukken:deallerhoog-

jks als een zel
fst. naamwoord:
en in deze beteekenis wordt alleen bi
j ons ook ste God. Insgeli
reeds gebruikt,schoon mcer in de spreektaalydan de Allerhoogste geleide u!
iu de schri
jftaal: hd wilde gaarn met mi
j gaan; Al.
Ieeiel!hetzelfdea1sallerlt
ande,zi
jnde onalleen hi
j kondeniet. Hi
jiseen braafman;a1- verbuigbare btjv. naamwoorden. Allerhande, a1leen in het tegenw-oordige gevalza1hem ditniet lerleimenschen;hi
jgafmi
jallerhande,allerleigeld
balen. ln de BIJBELVERT. komt alleen, hier en i
n betalinj. Allerhande straf, allerhande volken,
daar, ook in deze beteekenis voor;b.v.:Ende allerleibllken;allerleihanden. VOLLENIIOV.
ABRAUAM seyde;wantick dachte, alleen en is de Handeen leizi
jn uitgangen,diede hoeveelheid

vreese Godts in dese plaetse niet.
Nietalleen,maar ook behoorttotde zamenbindende voegwoorden.
Alleen is zamengesteld uit alen een. H etvoorzetsel clvermeerderthier de kracht der beteekenis van een. D itheeft mede plaats in het eng.
alone. Van hier alleenig,alleenli
jk.

in soorten aanduitlen,als: allerhande, allerlei, - .
eenerhande,eenerlei, - tweederhande, tweederlei
enz.

V olgens W AcHTsR., is hand in allerhande van

h
etangels.cè
nhange
gels
lacht,van cennan.telen,afkomstig. De Is
schen hebben kind voor ge-

slachten soort. Bi
jde Ouden vind men kund en
jpt ligteAl.
Aegaar, allegader, altegader,bi
jw. Van chulld,in dezelfdebeteekenis. Men begri
alen gader. Zie gaderen. A lles,of allen te
li
jk, hoe hiervan hand gekomen zi
j;dewi
jlniets

gemeener is,om van de verwisseling derzelfklinm en:ik kan hetthans allegaarniet geven.
Van dit altegaar heeft men het zelfst. naamw. keren niette spreken,dan dat de k in h vcrwanallegaartk gemaakt,om daarmede iets aan tedui- dele.
den,hetwelk uitverscheitlene zaken zamengesteld Lei in allerlei
', is van de celtische taalafkom-

is:datiseen allegaart
je;ofverscheidenedranken stig. Bi
j die van W ales isliw hetzelfde a1sbi
j
onder elkandergem engd, een mengeldrank; ook, ons kleur, zoodat allerlei eigenli
jk zoude dienen,
in betkaartspel,een spel,waaraan allen deelnem en. om de verscheidenheid van kleur aan te duiden;
A llegader. zie allegaar.
doch bi
joverdragtwordt dit woord ook in tleA'Rem aal. zie altemaal.
A 'Rem au. voornaamm ,beteekende allem enschen: nadatalleman door de zoetheid der ruste
bekoortwas. IloovT. Zam enstell.:allemanshoer,
allemansvrlend.
Alleman wordt, aan elkander gehecht, als ecn
eigenaam gebruikt,verbeeldende alle menschen a1s

zelfde beteekenis aIs ons geslacltt gebruikt, omdat
de geslachten der dingen,even als dekleuren,aan

elkandergeli
jk zi
jn,ofnict. Tsx Ka
k'
rs maaktde
a:eiding van lei(i
jsl.leyd),dat,oudti
jds,denqang,
het beloop en gelci,of de hoedanigheid derdlngen
beteekende.

All.
eel.
fefsl.bi
jv.n.cn bi
jw.,zi
jndedeovereenen enkelen persoon:alle bli
jft derhalve onver- treFendetrap van lifkmetllet voorvoegsel aller.
bogen: men hoortalleman zeggen,nietallen man. Ten hoogstegel
iefd. A1s bjv.naamw.:allerliefste
Ookplaatstmen erdikwi
jlsJanvoor,a1s de ge- vriendin;allerliefstkind. Mi
jn allerliefste. Als
meenste van allenamen:Jan alleman (iedcreen) bijw.:ik draag dezesoortvan hoeden het allerspreekt er over.
liefst. In hetgezelschappeljke leven wordt dit
Al.
ieugw, allengskens, bi
jw.y beteekenende woord ook voor zeer lievenswaardig, zeer aardig,
langzaam,bi
jtrappen:dekoortsnam allengskens rebezigd: een allerliefst nleisje. 0,datisalleraf. Die is van basterdwoortlen allengsgeschuimt. llefst!zi
jheeftdatlied allerliefstgezongen.
V oo .

A l.l.eem eepl, de overtreFende trap van
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meer, met het voorvoegsel aller. Dit allermeest hooge bergen; waarom de bewoners van zooda-

wordtook a1s een bi
lwoord,en we1 in de betee- nigebergen,bi
j de Ouden,den naam van Alpt
ni
kenisvan vooral,hoofdzakeljk,inzonderleid, ge- dragen. D eze benaming is, heden nog,aan die
bruikt: ik hoop spoedig een echtberigtvan de bergen eigen, welke Duitschland van Italië schei-

zaak te kri
jgen, allermeest, dewi
jl ik mi
j dan den:d'Alpeskosten zi
jnevlughtnietbelettenmet
daarnaar kan gedragen. Tn dezcn zelfden zin haer kruinen. V oxD.
komtallerumelstreedsbi
JKsRo,en alleromeistbi
j Sommigen leiden dit woord, welks hooge ouderdom algemeen erkend wordt,van hetlat.albus,
OTFRID.voor.
j onswit
,(in hetgr.uhgnztaf, omdat de topAll.
eenaasl,bi
jv.n.en bi
jw.
,zi
jndedeover- bi
treFende trap van nc.methetM'oorvoegsel aller. pen van zulke bergen steeds wit besneeuwd zi
jn.
A'Aeew egen,bi
jw.van plaats,beteekenende Intusschen bljftdezea:eiding slechts eenegissing,
allenthalve,overal,op alle wegen,aan alle plaat- welke op niets anders, dan op de overeenkomst
sen:m en hoortallerwegen van hem spreken.
van den klank der beide woorden rust.W ACHTER.
OT>aRIo. heeft alla fart voor allellthal
ve,dat toont, dat alp eene weide l*n eene bergachtige
hetzelfde a1s allerwegen is. D e Angelsaksen zei- plaats beteekent. D e bergbewoners kenden,waar-

den reedseallewaege,vooralti
jd.waarvan heten- schi
jnli
jk,ook geene weide,dan op hunne bergen.
En hiervan zoude,naar zi
jn gevoelen, deze benagelschealwatsafkomstig is.
A l.Aes. z1e al:alle.
ming afkomstig zi
jn. NoTxyzn.gebruiktditwoord
A iRez:xkl, bilm , beteekenende in alle opzig- nog als eetle algem eene benaming voor berg.

ten:hetisallezinsnoodzakeli
jk,datwi
jhem he-

A'eeede.alreeds,bdw.van ti
jd. Reeds,be-

den spreken.
reids:endeisook alreede debjle aan den worA 'm agl. v. De hoogste m agt, welke eigen- telder boom en geleght. BzaBslavltRT. Sommigen
li
jk God alleen toekomt:Gods almagt, In den bezigen hiervoor al3.ee: m en laatalree de steên
dichterljken sti
jl wordt dit woord gebezigd,om enz J.ol Dscx.
daarmede elke ongem een groote m agt aan te dui- A 1*. een voegwoord, dat in verscheidene beteekenissen voorkomt,en in eenige nog gebruikeden:dealmagthareraantrekkeli
jkheid.

A'- agllg,bi
jv.n.,zondertrappen van ver- li
jk is.

grooting. Metalmagtbegaafd:dealmagtigeGod. Ilet duidt, Arooreerst, eene rel
i
jkheid tusschen
personen en zaken aan,en kan,lndezebctrekking,
Ook a1s een zelfst.naamw.:de Almagtige.
Dit woord is oud. Reeds in de achtste eeuw bi
jna overal,met gelt
j'
k verwisseld worden: zoo
heet a1s vuuf;zoo goed a1s goud. In eenige gekenden deFranken hetwoord almahtlb.
het
z
el
f
s
t
.
naamwoo
rd
a1
vallen kan hetwoordjezooook weggelaten worVan almagt% komt
j spreekt a1s een engel;de een isa1sde
magtigheid,hetwelk gebruiktwordt,om de eigen- den1hi
schap, in het afgetrokkene, van de alm agt, of ander, d.i.zi
j zi
jn geli
jk;schoon a1sde Godin
hoogste magtzelve te onderscheiden.
der liefde. Zoo ook kan als somwi
jlen uitgelaten
A lm a nak . m , meerv. almanakken Ti
jwas,ringhi
jechter
jd- worden, b.v.: zoo ziek hi
te voet. In andere gevallen gaatd1tnogtansniet
wi
jzer:in den almanach. Hoorl'
.
W ACHTSR. vraagt: komt dit woord ook van aan, b.v.:hi
J mag een zoo zeldzaam vernuftbemanen (vermanen),waarschuwen,omdatwi
Jerdoor zitten a1shj wil.

jq/-gevoegd,ofvooralso
fgeFewaarschuwd worden, wegens iederen dag? Dit Ook wordtalsbi
jwaszoo gerust,alsofhi
jnietste vreels, zegthi
j,om meerdan eenereden,nietwaar- bezigd:hi
jkwamen,alsof,ook even alsoâ zi
J
schi
jnli
jk. Sommigen leiden hetl
tfvanhethebr. zen hadde;zi
ntana, dat tellen betcekent; anderen van het gr. geroepen waren. Zonder o
f in dezelfdebeteekep-èjv,of taljvn,#e maan, eene maand. Doch het is nis; doch in dit geval wil het gebruik,dathet
jk achteralsgeplaatstworde:als
aannemelfker,datditwoord geheel arabisch, en werkw.onmiddelli
metdesterrekunde,welke wi
j van de Arabîeren stond hem niets te vreezen. A ls ware het;waargekregen hebben, tot ons gekomen is,zamenge- voor men dikwerf,schoon verkeerdeli
jk,hoorten
steld zi
jniet,datikzoujnde uithet arabische lidwoord clen ma- leest1a1s'tware. AIswistetgi
nach, dat, volgens V lLscHlus en RELANDl eene de komen.
jfwgs
nieuwjaarsgift beteekent. En deze benamlng is Als wordt ook in de onderrigtendegcllri
tot de dagtafels overgebragt, omdat men die van gebezigd, wanneer men een voorbeeld bi
jbrengt,
of
e
nkel
e
de
el
e
n
van
ee
n
gehee
l
aa
nvoe
r
t
: de
ieder jaar aan de koningen van hetOosten ter
woorden, op heid t
litgaande,zi
jn van hetvrouwenieuwjaarsglftaanbood.
jl
tegeslacht,a1s:waarheid enz.
A'- ogend. bi
jv. n., zonder trappen van li
vergrooting. Hetzelfde als almagtlg. V an hier Om eene nadere bepaling van datgeen tegeverl,
waarvan ge:proken wordt,gebruiktmenalsop deze
almogendheid.
wi
jze ik moet dit als eenen pligtbesclouwen;
A'e- .(alomme)bi
jw.van plaats.Overal,aan het
kleed,hetwelk ik a1s bruidegom aanhad. M en
alle plaatsen:m en m aakte hetalom bekend. A 1s
Pls'rytus alom me doortrok. BIJBSLVERT.
kan hierbi
j aanl
nerken,dat,wanneeralstusschen
A lem legenw ooedlg. bi
jv. n., zonder naam woorden staat, dezelfde naam vallen voor en
trappen van vergrooting. Hetzelfde als overalte- achter hetzelveplaatshebben:hi
jspreektalseen
peatt
loord?k, aan alle plaatsentegeli
jk tegenwoor- geleerd man;ik behandelde hem ,a1sdenzoon van
dig; hetwelk van het hoogste W ezen alleen kan mi
jntn vriend. Bi
j wederkeerigewerkwoordenkan
gezegd worden. Van hiér alomtegenwoordigheid. Lct somwi
jlen twi
jfelachtîg schi
jnen,ofhetzelfst.
als voor zich heeft, in denzelfden
Aieud,bi
jv.n.,zondertragpen van vergroo- naamw. dat
ting. Zeer oud, van eene gri
lze, van de eerste naam val, a1s de werkende persoon,en dus in den
oudheid: de vorsten der aloude stamm en. L eersten naamvalm oete staan.dan of hetzelve het
Bwxs M en vindtin aloude boeken. Zie ccl. wederk voornaamw.behoore te volgen. M en beA ipen. v.,meerv.; hetenkelv.is niet in ge- hoeft @
ln ditgevalhet werkw.slechts te herhalen,
bruik. Eene der oudste benam ingen van alle ONX den waren naamval te kennen:hi
jgedraagt

7
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zich a1seen eerli
l
-k man,d.i.zoo,a1seen eerli
lk taardienaar,altaardoek,altaarkaars,altaarkleed,a1man zich gedraagt;derhalve nieta1s eenen eerli
j- taarstuk,enz.
ken man.
AA 1e. bi
jw., voor te veel,bj Hoor'
rvoorOm tweezaken,op eeneeenvoudigewi
jze,met kolltende. ln het gemeene leven zegt m en nog :
elkander te verbinden, wordtalsook bi
jzoo wel hetis alte,voor hetis te veel.

gevoegd: zoo we1 de kleine a1s ook de groote;

A llegader, zie allegaar.

hi
j bezitzooweldeugd alsArerstand.
Al.
le- aal. Lallemaal) bi
jw. Hetzelfde alg
Ook wordtalszeerdikwi
jlsin denzinvantoen, allegaar,voor alte zamen,geheel en op eens,bi
J
tcrwp-'/# wanneer en l-ndtkn3 gebczigd. T oen,ter- Ho()1aT voorkomende

wi
jl: ik meende juist te vertrekken,alsik uwen Al
lle'
m eé, bi
jw.van ti
jd,beteekenendesombrief ontving. '
W anneer, indien: gi
j zult mi
j wi
jlen, nu en dan;mcestalin den dageli
jkschen
gelooven, als ik u zeg enz.;als gi
j het goed- spreektrantgebruikeljk:indien gi
j eraltemetvan
vindt.
mogt hooren. Temet, zonder aq is evenzeer in
Eindeli
jk moetnog aangemerktworden,datals gellruik.
zeer dikwi
jls, ychoon verkeerdeli
jk,in de plaats A l.
thans. bi
jw. van ti
jd. Tegenwoordig:ik
van dan. achter den vergrootenden trap der bi
jv. heb althans niets m eer van die goederen. T ell
naamwoorden, geli
jk ook achter niet, plkfy, nie- minste:ik althans heb er nietvan gesproken.
mqnd, geen, anders, enz., gebruikt wordt. b-v.: AIZ:
Jd,bi
jw.van ti
jd. In alie ti
jden,zoo wel
zoeterals,voordan,honig;ik weet,datgi
Jlneer om daarmede eene onafgebrokene voortduring aan
doorzigt hebt als, voor dan ik;gi
j hebt het van te duiden,aI
som allevoorkomendqti
jden en geniemand als, voor dan van mi
j gchoord;ik geef legcnheden uitte drukken:menmoetalti
jddeugdniets meer als,voordan,enz. Deze misstelling, zaam zi
jn. Dit altq'
dwordtook voortenminste
waarvoor men zich zorgvuldigli
jk moetwachten, gebezigd, even als altltanstwieermoog geweest
is, onmiddelltjk na de komstvan den Hertog van zi
jn,ik alti
jd ben er niet geweest. Zie verdcr
ALVA (1568.),in gebruikgekomen;en,vKdrdien altoos.
ti
jd,zalmen bezwaarli
jk ecne enkeleplaatskun- Al.
éoes, bi
jwr. vall ti
jtl. Hetzelfde as altb'
d
nen aantoonen,waar als achterden vergrootenden Ook wordt het in den zin van ten minste gebetrap,en dus voordan gebezigd wordt. Ziever- zigd:benik nietri
jk,ik ben altooszondersehul(lerbi
jdan.
den. Nog is altoos, geli
jk ook aitt
j'
h bi
j eene
Al
lsdan,bi
jw.van ti
jd. Hetheeftaltooszi
jne ontkenning gevoegd, in de beteek-enis van volbetrekking op eene voorafgegane uîtspraak:wan- ytrekteli
jk niet, in het minste niet,gebruikeli
jk:
neer gi
j uw woord gehouden hebt,alsdan za1ik ik zalhem gecn antwoord altoosgeven.
het mi
jne houden. Het enkelvoudige dan ismeest Sommigen beweren, dat altoos niet anders,dan
in gebruik.
in den zin van ten minste,nogtans.mag gebezigd
A l.se'm . m . Zeker bitter kruid;ook hetaf- wortlen,in onderscheiding van (lltq)
''d;doch zonder
,

trekseldaarvan:wittewi
jn metalsem. Overdragt. grond, dewi
jl toos ook fj'
d beteekende. L.W .
wordthetgebezigd,ten aanzien van eenen schri
j- vAx MslkltEx zipgt,hiermede overeenkomstig:
ver, die zich in bittere en bi
jtendebewoordi
ngen Devorstvormtdaardezeetotaltoosglinstrendi
jg.
uitlaat,in despreekwi
js:hi
jheeftzi
jne pen inga1 Reedsin hetjaar1484 wasditwoord,indezen
en alsem gedoopt Van hieralsemwi
jn.
zin,gebruikeli
jk:ende die genade Goods se1 in
A isnu, bi
jw.van tjd. Thans,tegenwoordig: mi syn, ende se1 altoes in mi bliven. GULD.
hi
jislang ziek geweest,doch alsnugeniethi
jeene Tnosx.
volkomene gezondheid. Het enkelvoudige nu is A l.u :x:,m .,m eerv.aluinen,wanneer van verm eestin gebruik.
scheidene soorten gesproken wordt. Zekere bergAlsof, zie a1s.
stof: ik gebruik daartoe den witten aluin. Het

A l.
laar, o. meerv.altaren. Eigenli
jk, eene woord is van hetlat.alumen,en ditvan hetgr.
verhevenheid boven den aardbodem,waarop vuur 4Ln,4Mp.N,afkomstig,dewi
jlPslxlcsdezebergstof
geplaatst en der Godheid geoFerd wordt, een uitdrukkeli
jk- salsuginem terrae noemt. Van hier
oferhaard. Ook cene steenen tafelin eene kerk, aluinaarfle,aluinwater.
voor welke het avondm aftluitgedeeld, en andere A 'ver- ogen,o. H etzelfdea1salmagt. Ook

godsdienstige handelingen verrigt worden; en,in voor het Opperwezen zelf:hetgunstri
jke Alvereene ruimere beteekenis,elketotgodsdienstige ver- mogen schenke u enz.

rigtingen afkezonderde tafel: het altaar bedientn. A.lvexm ogend, bi
jv.n.,zondertrappenvan
A an 'taltaer des eenigen V erlossers. V oxo. Ook vergrooting l-letzelfde als alntogend,almaytig.
autaer en ollter:voor 'tautaerdesviers. Hoor'
r. Alvekeng, bdw. van ti
jd, en A'oegw. A1s
Gewi
jtvoor'tbloedig outer. Voxo.
bi
jw.:ik heb er hem alvorens over gesproken.
Ons woord altaar is hetzelfde a1s hetlat.altare, Als voegw.: alvorens ik er hem osrer gesproken
hetwelk met de christeli
jkegodsdiensttegeli
jkin heb.
Nederland ingevoerd gewordcn is. Men vindtbi
j Al.
w aar, bi
jw. van plaats. Hetzelfde a1s
de Gothen en Angelsaksen niets,datmetditwoord waar. dat m eest in gebruik is: ik heb hem de
eenige overeenkomst heeft. lntussehen is de la- plants genoemd,alwaar hi
j mi
j za1vlnden.
ti
jnsche benamingbi
jalemannischeschri
jversreeds Al.
w aardlg,bi
jv.n.
,zeerwaardig: alwaarzeer ond;en altarrekomtbi
jKERO,den oudsten dige Prinses. lloor'
r.
onder hen, en altar bi
j Isloou.voor. Dathct Al.
w eder,(alweer)bi
jw.van ti
jd. Hetzel
fde
lati
jnsche altare nietvan altusafktamt,maarvan a1sweder:hoeernstighi
Jook gewaarschuwdwierdr
een oud woord,alt (vuur), hetwelk nog in het deedhi
jhetechteralweder.
noordsche elt, en het angelsaksische eald (vuur), Alw elent
l.,bi
jv.n.,zondertrappen vanverbestaat,en van cr(een haard)zamengesteldis,en grooting. Alles wetend; die van alles de volderhalve,eigenli
jk,eenenvuurhaardbeteekent,heeft maaktste wetenschap heeft:niemandisalwetend,
Innx zeer waarschi
jnli
jk gemaakt. Van hieral- dan God. Ook a1s zelfst.naamw.,voorhetOp-
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perwezen zelf: de A lwetende zieten hoort alles. het ital. amandola, mandola, lat.amy.qdalunt; en
Van hier alwetendheid.
dit van het gr. dl
a.
:ylqk>. Van hier amandelA lzfend, bi
jv. n.,zonder trappen van ver- boom,amandelmelk-,amandelolie,am andeltaart.
grootillg. Hetgeen alles ziet: niets is verborgen A m arané. V.,m eerv.am aranten. De naam

voor zi
jne alziende ooget
).
van zekere plantmetfraai
jepurperklcurigebloe.
A izoo. bi
jw.van aanwi
jzing,en voegw. Als men, welke hare schoonheid, ook dan nog,wanbi
jw-,hetzelft
lealszoo,op diewi
jze)wanneerhet neer zij afgesnedcn worden,lang behouden.
alzoo gebeurde. M en bedient zich van dit ver- Amarantis van hetgr.dr
zaglvTng van pqgltvtt),
lengdebi
jwoord vooraldan,wanneerderedeeeni- ik verwelk, met de x privat,dewi
jlhare bloem
gen nadruk vol
'
dert,en derzelverrondheid bi
j het lang onverwelktblkft. De schri
jfwi
jsamaranth is
enkelvoudige zoo zoudeli
jden,b.v.:wasdituwe derhalve verkeerd,schoon de m eestc talen dezelve
waremeening?Sprak uw hartalzoo?Menbevond aangenomen hebben,vermoedeljk omdatmen dit
de zaak alzoo. Alsvoegw.,naardien,dewi
jl:al- woord a1s eene zamenstelling met 4&:ot,bloem,
zoo hti een man van groot vermogen is. Der- beschouwd heeft.
halve, bi
j gevolg:zi
j erfdede ganschebezitting, A m arll.m. Steen om tepoli
jsten.
en alzoo ook hetlandgoed.

A - azone, v.,m eerv.amazonen. D e naam

Alzoo(intwee woorden)wordtook voor bi
j- van zekere stri
jdbarevrouwen,vanwel
keverhaald
voegeljke naamwoorden gebruikt,b.v.: al zoo wordt,dat zi
j in Klein-Aziè,bi
jden vloed Thergroot,alzoo geleerd,enz.;en schoon men regel- modon, een eigen rt
jk gestichthebben,en geene
matig zoo groot als zegt, vordert al zoo groot mannen onder zich lieten wonen, enz..wiergeechter dan achter zich;dewi
jldit al eene ver- schiedenis,echter,vooreen verdichtselte houden
lneerdering aanduidt, en er dus eene ongeli
jkheid is. Ook wordtiedere moedige,heldhaftige vrouw
plaats heeft,en alzoo grooteigenl
i
jk a1sdever- eene Jplczone genoemd. Eindeli
jk wordtaan zegl'ootende trap kan beschouwd worden, waarop kere kleederdragtder vrouwen de naam van ama-

noodzakel
i
jk daltvolgt:dezeisalzoogroot,dan zone (amazonenkleed) gegeven,omdatzi
jaan de
die,d.i.
,ietsgrooter. Zoo ooknog alzoo,ruim manneli
jke kleeding geli
jk i:,en hetscboone gezoo - dan. W anneer men achter alzoo,als, in slachteen manneli
jk aanzien geeft.

plaats van dan vocgt,ondergaatde zin eene aan-

A m baehl, o.,meerv.ambachten. Oorspron-

merkeli
jke verandering,dewi
jlhetwoordjealdan keli
jkbeteekendehetwoordambacht,goth.andbahtsb
de beteekenisvan reedsbekomt,b.v.:deze isal eenen dienaar,ofbediende;eninheti
jsl.isantbaat
zoo groot, a1s de andere, d.i.,reeds zoo groot; eene dienstmaagd. V ervolgens werd het, in den
maarhi
jisalzoo geleerd,dan zi
jn meester,d.i.
, zin van dienst,bediening,gebezigd,en totamten
iets geleel'der.
ambtzamengetrokken,welk laatste,a1svanantbachtt
A 'zoedan:g. alzoodanige,bi
jv.n.en bi
jw., dewarespelingis.B'
jonskomthetwoordambacht
l
zollder tral,pen van vergrooting. H etzelfde als in verscheidene beteekenissen voor, 1.in die van
zoodanl
à':hi
jnam alzoodanigemaatregelen.
dienst, ofbediening: en dede dat ambacht der
A'zul.k,alzul
ke,bi
jv.n. Hetzelfde als zulk, heiligerlnissen. CLAR.SI>I>;GI
,L enz.In oudegezulke. lli
j is een liefhebber van alzul
keboeken. ti
jdeboeken is dat ambacht#0:,,,hetzelfde alsde
Zoo ook alzullcs.
A 'm , amm e,v.,meerv.am men. Eenemoeder,
die een vreemd kind, voor zeker loon, zoogt:
voedster, zoogvrouw, minne: bint deze am met

ntis doen,waarvoor ook enkeldienstdoen gebezigd
wordt. Dat ambacht der missen volbrenghen;
ende volbracht dat heylige ambacht. VADSRB.
D atambacht derA postelen,het predikambt.VsL-

boeienketen. Voxo.
DZN. 2. Gilde, bi
j KIL. collegg
'
?z??
l art/cunt. 3.
Dit woord,hetwel
k reedsbegintbuiten gebruik Hooge heerli
jkheid:gelegen in hethulsterambacht.
te geraken,is een deroudste,nietalleen in het 4. Handwerk:hi
j leert een goed ambacht. Van
nederduitsch.m aar zelfsin alleanderetalen. H et hier ambachtsbewaarder,ambachtsgezel,am bachtsis, even als abba, appa, ùcùc,pcpc,cf/c, tata, heer, ambachtsheerli
jkheid, alnbachtskamer. Zoo
manta; door de natuur zelve gevormd,naardien ook ambachtsman,werkman, die doorzi
jn handdeze woorden niets anders dan hetstam elen van werk anderen dient,in hetIneerv.ambachtslieden;

jonge kinderen zi
jn,die delettergrepen am,znc, ambachtsvrouw,vrouw eenerhoogeheerli
jkheit
l.
ap,wc,hetcersten gemakkeli
jkstvoortbrengen.
Hetwoord ambacht,lat.ambactus,hetwelk.geli
jk
Am, hoogd. Amme,deen.amme,zweed,amma, bovell gezegd is,oorspronkeli
jk,eenen dienaar,of
gr. 4ppc, hebr.& .X,
jk,eene amb
bediendebeteekende,Isceltisch,en afkomstigvan
. betcekenen,eigenli

,en van aht,acht,
, dat om,rondom beteekent
moeder,maar ook eene zoogvrouw. l)e Hebreeu- waarvan nog ons acht geven, onachtzaam, enz-;

wen hadden daarvan hetwerkw. amma, dat voe- zoodat ambacht, eigenli
jk, iemand is, die, in de
den, opkweeken beteekent; en bi
j onsisammen, dienst van anderen zi
jude,rondom weltoeziet,en
in denzelfden zin, voorheen,in gebruik geweest, op alles, wat den postbetreft,dien hi
jbekleedt,
zoo als uit KILIAAX bli
jkt,bi
j wien wi
jammen, naauwkeurigli
jk achtgeeft. Dan,ambachtis,voor
Pascekne,nutvire.alerevinden.
eenen qersoon genomen,verouderd,en voorlang
Dat am, oulings. ook van eenen man gebruikt reeds nlet anders, dan voor eene zaak gebezigd.
gebruikt werd, bli
jktinsgeli
jks uit KILIAAN, die In eene oorkonde van 1083,door IIALTAUS aanam, n?z/r/
kd
kd,praqfectus, domt
hus, patronus: qui gehaald,komt ditwoord reedsvoor:judiciariam
pascit et regg'fhceft;doch hetzelve, in dezen zin, potestatem in Alcmere quae ambacht vocatur.
verouderd noemt.
A m bassade. v.D e waardigheidenhetambt
A - an de'. m., m eerv.am andelen. D e eet- eens afgezants:in het drukste der bezigheden van
bare,ovaalronde,platte vruchtdesamandelbooms: staate en haare wichtige am bassade. Hoov'r.
kraakam andelen; zoete amandelen; bittere aman- A 'm bassadeu r. m., m eerv. ambassadeurs.

delen. Figuurli
jk voeren de keel
klieren, om de Een afgezantvan staat.
overeenkomst vau gedaante,ook dezen naam. Van

Dit woord is, tegeli
g'
k methetfr.ambassadeur,
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hetital.imbasct-atore,het spaan.embazador,en het amsterdamm er schuit; amsterdam mer schippers.
eng. ambassador, van het middeleeuwsche ambas- D itgebruik van er,achterdenamen vanlandeny
cg'
c/o?-afkomstig,datzi
jnen oorsprongin hetboven- steden,enz.gevoegd,om daarmedevolksnamenuit
genoemde ambacht, in de beteekenis van eenen te drukken,is bi
j de oudheid schaarsch tevinden;
zorgvuldig toezienden dienaar,vindt. Zoodatam- schoonmen in hettegenwoordige i
jsl.,voorDut
'
t-

'
skerschri
jft.
bassadeureigenl
i
jk iemand is,die,indienstvanden scher Tht
jv.n.Hetgeen totAmstaat, de zaken van hetland bi
j eene andere Mo- A- séerda- seh, bi

gendheid waarncemt. Ambassadeurlo'k wordtdoor sterdam behoort,ofvan Am sterdam afkom stig is:
Hool'
r gebezigd.
de amsterdamsche uitspraak.
A m b eeAd. zie aanbeeld.
Ander. de,het andere,bi
lv.n.,hetwelk geA - bel. zie aanbei.
meenli
jk dan gebezi
gd wordt,wanneermen alleen
A- bee,(bi
j KzL.amnter,emmer)m. Zekere van tweedingen spreekt,en ietstegeneenoversteltt
welriekende gom,ook barnsteen genoemd: indien om denanderendag. Hierzi
jntweevreemdelingen,
uw neus den amber verfoeit.HoorT.VONDSL be- deeene i
seen Duitscher,deandereeenSpanjaard.
zigt ditwoord,m eestal,in het onz.geslacht: het- Den eenen bevaltdit,den anderendat. Somwdlen
welk ook door D scxsa gevolgd wordt; doeh het worden beide, een en ander,weggelaten,terwjl
gebruik stelthetmallneli
jk,zoo a1sbli
jktuitHoop'
r, men,in plaats daarvan,hetzelfst.naamw.herhaalt:

J.CATS,J.DE HAss,enanderen;terwi
jlVoxoss hi
j.hoopt misdaad op misdaad,de eellemi
sdaad
zelf: hi
j brengtden glinsterenden amner(om het op deandere;- ik reisde van stad totstad,van
ri
jm,voor amber) schri
jft. Het is van hetarab. de eelle stad naar de andere. Ook duidtdit bi
jv.
ambar afkomstig. Van hierambergeur,ambergri
js. woord. izl vele gevallen, alleen datgeen aan,wat
A m borsllg, zie aantborstig.
in tegenoverstelling van ietsandersis:hi
jdoetale
A m bl. o., m eerv.ambten. Eene met voor- dagen een ander kleed aan. Het andere geslachty
deelengepaartlgaandebediening,welkeaan iemand, het vrouweli
jke, in tegenoverstelling van hetm andoor anderen, wordtopgedragen:hetampt(voor nel
i
jke. lnsgeli
lks wordt het als een voornaamw.

ambtjvervielaandentolpachter.HooE'
r.Zi
jnambt gebezigd:een allder heeft hetgezegd.Hj ontnam

welwaarnemen. Naar een am bt staan. Een eer- he$ den eenen en gafhetden anderen. ln dezen
ambt. Het predikambt. Ook is het woord ambt, zin wordt ook anders gebruikt:daarwas niemand

in sommige plaatsen, gebruikeli
jk, om de uitge- andersdan hj. Ook zonderlidwoord:datmoogt

strektheid van zeker geregtaan te duiden. Hetis gi
janderen wdsmaken. Hierbi
jmoetmenaanmerzamengetrokken van ambacbt. Van hierttm bteloos, ken, dat het meerv. andere van de ande''
e veel
alnbtenaar,ambtgeld,ambtgenoot,am btsm an,ambts- verschilt, beteekenende hetlaatste zoo veela1s de
bezigheid,ambtshalve,ambtsnaaln,ambtsverrigting, orerùetik heb dri
e van de tien gekocht,deanenz. H ooFT bezigt ambtelthg,voorambtenaar;zoo dere (de overi
ge)stonden mi
jnietaan.
ook amptqenootschap,voor vergaderillg,collegie.
M en kan dit woord van het veronderde cnd,
g
o
t
h
.
a
n
d
a
.
,
a
n
ge
l
s
.
an
d
.
,
g
r
.
8&Tt,a:tiden,dateene
A- bizeekee.m.,meerv.ambtzoekers,alnbtzoekeren,wordtdoor Hoor'
rnietonaardig gebezigd, tegenstelling beteekent, en in Ol1S antwoord nOg
voor candt'daat.
vool-handen is. V an hier anderdeels, anderenA - el. zie Ilamei
daagsch.
A - eu. veroud.werkw.,beteekenendenavolgen, A udeeh av ,anderhalve,telwoordjbeteekenellhetzelfde doen. W ACHTER.achthetafkomstig van deeenen een half:anderhalfpond,anderhalve maat.

het gr. ûl
.
zùl,geli
jk. Zamengesteld ishetbj ons

Auder- aa', bi
jm, van ander fanderde),

tweede, en maal. Voor de tweede maal: ik zal
A m en9een,doordeoverzettingvandelbi
jbel' het u andermaalzeggen; ik had hem eens en an-

nog overig in beamen.

uithetgr.4'
jyven hebr.IDR,tot ons overge- dermaal(bijherhaling,dikwerf)gewaarschuwd.

komcn woord,waarm ede ieder gebed pleegtgeslo- A nderg. bi
jw.en voegwoord. Alsbi
jw-,op
ten te worden, en het
jze:dathad ikalldersgedacht. Gj
welk zooveel alswaarll
jk, eeneandere wi
datditwaar z.?
jdenkt. Andersgezind,van
),beteekent.OnderdeOuden,komt spreektanders,dangi

Jisthans
hetalleen bi
j ULIaIIII,ASvoor. KEIZO vertaalthct eeneanderegezindheid,ofgeneigdheid:hi
door sosi,het zi
jzoo. Daarop zeg ik amen,dat geheelanders gezind. Hetis niet anders,eene in
bcvestig,bewillig ik,en het is zoo waar a1samen, den gezelsehappeli
jken omgang gewone wjs van
zjn spreekwi
jzen,die in hetdageli
jksche levenge- toestemming.
ktls voegw.l indi
bruiktworden.
en gi
jandersnog voornemens
A'
m eri
l, th een c?n:rl' bi
jw.van ti
jd,betee- zijt,oln deze zaak ten einde tebrengen. Hijmoet
kenende il1 een oogenblik. FR. HALMA zegt,dat zich,in ditgeval,naarden raadvanzi
jnenvriend
hct,eigenli
jk,geen duitqch woord is,en voorave gedragen,wanneer hij anders verstandig is.
jw.Hetzelfdea1sandermaal:
Jfcrj' of lqfaria,genomen wordt. Iletzegtder- A ndeew ee .bi
halvezooveelal
s:den ti
l
-d ofin den ti
jd,datmen ik vervoegdemi
janderwerfbi
jhaar. llooETheeft
een aveA.fcrp-ckanuitspreken,di.,in een oogenblik. hiervan hetbi
jv.n.anderwedbchgevormd.
+ - e11st, fn.jm eerv.ametisten. Een edelge- Anderz:x:s, bi
jw. en voegw. AIsbi
jw., in
steente: dat tlen am etist doet seheiden. Voxo. eenen anderen zin, op eene andere wi
jze:deze
Va
n het gr.41
:.
:4
)'
aloç;dewi
jlmen beweerd heeft, woorden moeten anderzins opgevat worden. A1s
dat deze steen de drqnkenschap tegengaat. Van voegw.,behalve dat:anderzinswashi
jeen eerli
jk

m an. Tn een ander geval: andersins soo soude
hier ametiststeen.
A m m lraal,zie admt-raal.
ick hetu geseght hebben. BlgsEsvsal'.
A m slerdatnm er. m.,meerv. A msterdam- Andqv:e, v. Zeker gewas: de audjvie is
pyjers. Te Amsterdam geboren, ook voor aldaar reeds opgebonden,om geelte worden.
woonachtig:men kan wclhooren,dathi
jeenAm- A n deeen . m. Eene plant, waarvan drie
sterdalnm er is, O()k wordt amsterdammer als een soorten zi
jn, witte,zwarte en waterandoren:hi
j
onveranderli
jk bi
jv. naamw. gebezigd : eene Pooter den andoren. YoND.
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A Re. Veroud. Voorz., Waarvoor thans aan ge- hetwoord angstvanhetvrouweli
jkegeslacht,doch
bezigd wordt:sietuwen staet ane. CL.SP.1569. doorverloop in hetmanneljke overgegaan. Men
A neO een. V.y meerv. anemonen. Eene zeideoudti
jdsnameli
jk ook dencngdf,den inhet
bloem,ook klanperroos geheeten. Van het gr, lidwoord niet als kenm erk van geslachten naam4&Ep-()ç,wind; nlet,omdat de wind haren wasdom val,m aar eenvoudig, a1s eene toegevoegde hulpmeest bevordert, maar dewi
jlzi
j,uithoofde harer letter gebruikende, om de sm elting van twee opteederheid, door den geringsten wind bewogen eenvolgende vokalen voor te kom en. H etzelfde
wordt.
heeftbj hetwoord oorlog plaats.
A ng. bi
jv. n. Hetzelfde a1s eng. Eigenli
jk Het naaste stamwoord is,ongetwi
jfeld,hetbonaauwq doch hiervoor gebruikt m en doorgaans ven staande verouderde angen, d. i. drukken,
kr
e
nke
n,
ver
o
ut
ru
s
t
e
n,
he
t
wel
k
me
t
het
lat.angere
e'?#. M . S'
roxs bezi
gtdespreek-wi
js:hetwordt,

of is,hem enp voorhi
j wordt,ofis,bang,be- en gr. dyxetv, verwant is. Men vindt het bj
r heefthetnog
naauwd, dewi
jl dengenen, die benaauwd is,alles flTralo. en NoTxslt.; ell Hool'
te eng,of te naauw is. Thans zegt men m eestal, dikwerfgebezigd. Angen wordtvan ang,enp afbang, d. i., beang, benaauwd. Hiervan onver- geleid,zoo dathet,eigenl
i
jk,in deengtedri
jven,
schillig (zegt lluvolcopsa),hetishem bang.of en angsteene verenging, beklemm ing. ofbenaauhi
J*is bang. En, dewi
jl ang, eigenli
jk naauw is, wing der borst,zoude aanduiden. V an hier angzegtmen verkeerdeli
jk hi
jisang, maar zeer wel steli
jk,angstig.anstigli
jk.
het is, of wordt hem ang. H oovT bezigt het A ngs4valllg. bi
jv. n., angstvalliger, angstwerkw.angen, bi
J Kls.angustum,creftfonjveddere, valligst. Vreesachtig, bekom merd; een angstvalin den overdragteli
jken zin van benaauwen,be- 1ig mensch, iemand, die, bi
j alle dingen,ongekommeren: eenigen angde 'tgevaar.
gronde vrees en bekommerinp voedt. Akellg:
A n ge',m.,meerv.angels. Eenescherpe spits, angstvallige gedachten. M en vlndt ditwoord ook
waarmedemen steektgalsdeangelder bi
jen:de W voorwerpengebruikt,diegeschiktzi
jn,om angst
bi
jstak mi
j metharen angel. Vischangel
, zi
jnde te verwekken; om niet te duchten in d'angstvaljnen. N.VERSTEEG. Yan hier angeteen haak met eenen weerhaak:met zi
jnen be- ligewoesti
driegeli
jken angel. V oxo. W erptden angeluit. vall
igheid,angstvalligljk.
BJJBSLV.
An1
Js,m. Zekergewas,ook anq'
sboom,cn#.
>
Angel is, volgens de vlaamsche en zeeuwsche kruid genoemd. Ook een bekende sterke drank:
uitypraak,hangeb waarvan nog ons hengel,visch- ik hadani
jsredronken. Van hetgr.Cvtxv.Lat.
hengel,hengelstok,hengelen, hengelaar, enz. 1p- anisum,fr.ants. Van hierani
jsbeschuit,ani
jszaad,
gevolge hiervan,leidtmen angeb d.i.da'
n hangeb enZ.
van hangen af,zoo we1om het afhangen van den A nk ee. o,metrv.ankers. Zekere maat van
haak aan het snoer, a1s om hetvasthechten en vloeibaredingen:eenankerwi
jn,drieankersjenever.
doen hangen van hetgeen menwilophalen. D an, A nker,hoogd.Anker, zweed.ankare,deen.dnhetschi
jnt,datangeb in zi
jne twee verschillerlde ker. H et oudfr. anche en ancere, en het latere
beteekenissen,ook eenen dubbelen oorsprongheeft, lat.anceria,komen in dezelfde beteekenis voor.

uitwelken,enkelbj toeval,eenenhetzelfdewoord Ankee!o.
, meerv.ankers. Een bekend i
jzeontstaan is. Angel schi
jnt, door middelvan den ren werktulg, waardoor een schip tegengehouden
uitgang eb van hetwortelwoord ang gevormd te wordt: boeganker, plechtanker, stopanker,tuianzi
jn,waarvan nog sporen bi
jdeOudenvoorkomen. ker,vertuianker,werpanker;hetanker werpen,of
De oudste Franken hadden ecne soort van spiet- laten vallen, het aan zjne eigene zwaarte oversen metweerhaken,welke angones genoem d wer- laten, opdat het in den grond der zee zinke.
den. Hetdenkbeeldvan kromteschi
jllthier,geli
jk Voorankerliggen,ookiguurljk,voor,op zekere
ook in angel,hetheerschende,en onszelfst.naam- plaats stilliggen,en op iets wachten. Ten anker
woord methetgr.4yxuàng, krom, en het lat.un- komen, het anker uitwerpen. H et anker ligten,
et
/s, verwant te zi
jn. Angeh in de eerstebetee- het weder in de hoogte winden. Het anker kap-

kenis, of die van eene scherpe spits,schi
jnttot
het lat.aculeus,acns, te behooren. M en bedenke
hierbi
j,datden,voorde keelletters,niet zelden
ingesehoven wordt.
Van hier ook voetangel, en de spreekwi
js:daar

pen,hetankertouw afhouwen. Voor zi
ln anker
ri
jden,voor ankerliggende op en neer geslingerd
worden. Het anker slepen,voor allker dri
jven,
wordtgezegd,wanneer hetankerriet vast in den
grond hecht.en doorhetschipm edegesleeptwordt.

is een angelonder verborgcn, daar schuilt eenig Figuurli
jk wordt het woord anker genomep voor
kwaad achter. Zoo ook het verkleinend woord alles,watvastheid en zekerheid verschaft, en als
anpeltje:zj zdn welverzoendgeworden, doeh er een zinnebeeld van standvastigheid en gelatenheid,
is echter nog een angelt
je,een klein overblkfsel W anneer aan de Hoop een anker toegeschreven
wordt, zoo beteekent dit niets anders, dan dat
van haat,in hun hartbli
jven zitten.
A nge::ee. m ., m eerv. angelieren. Zekere deze gemoedsgestcldheid ons,in wederwaardighe-

bloem. Van angel,om deangelbaardjes,diedeze den, opbeurt en ondersteunt: hij is het anker
bloem heeft. Bt'Kzla,angtere. Bi
j deRederi
jkers: mi
jner hoop. Het ankeronzerhoop op een toede witte anghieren.
kolnend leven is in eenen vasten grond gehecht
Angen.(ook engen)veroud.w.,krellken,l)e- In de bouwkunstgebruikt m en hetwoord anker.
naauwell.zie angst.
om de overeenkomstin uiterli
jke gedaante, voor
A ngsl, m , meerv. angsten. De beklelzldheid een i
jzer,datin de muren gelegd wordt,om derder borst, als het uitwerk-sel der inwendige ge- zelvervastheid te bevorderen.
waarwt,rding van vrees en droefheid: Tn stadigen In gemeenzame verkeering isde spreekwi
ls geanxt. Hoor'
r. Hi
jweetvan angstniet,waar hj bruikeli
jk:hi
j is zoo vetals een ankerstok,ook
bli
jven zal. In doodsangst. Oudtjdswtrd angst a1s een spaansch anker, d.i. zoo mager als een
ook voor vrees gebezigd:die anxtdes Heren;die hout.
anxtonses Gods. BIJBEIZ
,l477. Oorspronkeli
jkis Gemeenltjk achtmen den naam van dit,in de
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scheepvaart, zoo onontbeerli
jk,werktuig van het anderen, op zekere ti
jden,doorz4n geschreeuw,
gr. en lat. 4y::Fl en ancora afkomstig;doch L. zamenroept.
Tlx KATE leidt dit woord van hetoude attken A penl.fefde. v. Eene blinde,onverstandige
af, dat in de beteekenis van in den grond slaan, liefde, vooral van ouderen omtrenthunne kinde-

vast hechten,gebruikeli
jk geweestis;schoon hi
j ren,even alsdieder apen jegens hunne jongen,
het tevens twi
jfelachtig stelt,of hetlat. ancora die dezelve somwjlen,uitaltegroote teederheid,
niet wel de moeder van ons anlcer, of datook dood drukken.
ditm ethetonze van eenen zelfden stam afkom - A pensp e', o.?meerv.apenspelen. Eene be-

stig zi
j.

A nker heeft verscheidene zam enstellingen, a1s
ankerarm,ankerhand,ankerkruis,ankeroog,ankerring,ankerschltcht,ankerschoen,ankersteel,ankerstok,ankertalie.ankertouw,enz.
A nk eren , o.w.,ik ankerde, heb geankerd.
H et anker werpen, laten vallen; ten anker ko-

lagclleli
jke nabootsing van anderen,op de wi
jze
der apen, ook niets beduidcnde, nuttelooze verrigtingen, aperi
j, apenwerk: zi
jne houding en al
zi
jllegebarenzi
jn een volnlaaktapenspel.
-*#erl
J. v., meerv. aperi
jen. Hetzelfde als

apenspet.
A p:n. v., meerv. apinnen. Het WiJ-fJ-e van
eenel) aap.
men:wi
jzullen voorde haven ankeren.
Hoov'
r bezigtditwoord in eenen overdragteli
j- A peslei, m .,m eerv.apostelen. Een, nit de

ken zin: zi
jn besluitank-eren,d.i.nemen,vesti- gr.taalovergenomen,bekend bi
jbelwoord,beteegen. Om de vlotte gel
noederen op harezi
jde te kenende eenen Godsgezant. Inzonderheid dragen
doen ankeretl,over te halen,op hare zi
jde te de Leerlingea van CHalsTus dezennaam,diedoor
kri
jgen.
hem tër verkondiging zi
jner leer uitgezonden werA nk eegeid, o.,m eerv. ankergelden. Het den:de handelingen der A postelen,een boek in
geld,hetwelk voor devri
jheid,om in eenehaven, het N. T ., hetwelk de daden en lotgevallen der
of op eene reede, voorallker t: liggen,betaald,
en ook ankerregt, anlcertol genoemd wordt. In
het fr.ancrage,basterdlat.ancoragthm.
A nk ergron d,m.,m eerv.anltergronden.Een

A postelen bevat. Te Geneve,en in verscheidene

* nk erpiaats, v., m eerv. aukerplaatsen.
Eene plaats,geschikt om te ankeren :eenegoede,
slechte ank-erplaats. Ook de plaats, waar een
schip voor anker ligt: de haven van Helvoet zal

de LEG. van M . M AGD. 1478,wordt dit woord
ni
z
n hetvrouwel..
elin.
izd
Vet onaardi
*-' i
' apo
œ st
# zebez
*-'
u'
r ;
ende m aectese der Apostelen Apostelinne. 5an
hier apostelam bt,aposteldom ,apostelschap.

anderc plaatsen van Zwitserland,worden jollge,
nog onberoepene kerkleeraars ook apostelen genoemd. Hi
jis een ruige apostel,gemeenespreekjs,voor,hi
jis een onbeschaafd,ruw mensch.
grond,geschiktom teankeren)in dezu zee zj
in wi
vele goede ankergronden.
Apostel,gr.cnocr
kksç,iseigenli
jk eenbode. In

onzeankerplaatszi
jn.
Ankersm :d, m.
,meerv. anl
tersmeden (van
hetoude smeh nl
zsmidt. Eensmid,die zich bi
jzonderli
jk op het emeden en vervaardigen van
ankers toelegt. Deszelfs werkplaats draagt den
naam van ankersmederi
jy ook ankersmids. Zie

A potheek, apoteek,(bi
j KIIa.ook apteke),

v., meerv.apothcken. Van het gr.dasêxjzrj
, en

hct lat. apotheca. Eene plaats, waar eenvoudige

en gelnengde artseni
jen bereid en verkochtworden;een artsenjwinkel:dehoogduitscheapotheek.
Eeneverzamelingvan verscheideneartsenjen,wel
ke
smid.
toteenzekerbi
jzondergebruik bestemd zi
jn:cene
Anslov:s,(drielettergrepig),v.,meerv.ansjo- huisapotheek,een voorraad van zulkeartsenijenj
vissel). Zel
tervischje,datgezoutengegetenwordt; welken men totgebruik van zijn huisgezin noodig
bergsche ansjovis. In het fr.anchot'
s. Van hier heeft;eene reisapotheek,welke geschiktis,om op
reis m edegevoerd te worden.
ans
jovissals.
A n tw oord. o., meerv. antwoorden. Eene Oudti
jds werd dit woord ook in den zin van
rede,welke door eene andere rede, en bi
jzonder- voorraad, schat, gebezigd, L. v,in den BIJBHL,
jswasioas,
li
jk door eene andere vraag,veroorzaaktwordt; 1477: mer ouer die aptekelldesoli
iem and op iets antwoord geven. Figuurl.
(1eplaatsvan een antwoord beklcedt:een
lach was hetantwoord.
A n lw oerden , b. en o.w.,ik antwoordde,

waarvoor in de statenoverzetting gelezen wordt;
maer JtàAs was overde schatten der olie. Van

Antwoold is zamengcsteld van ant,gr.4&Tt,dat
tegcn, weder beteekent. Het is derhalve zooveel
a1s tegenwoord,wederwoord; en antmoorden zooveel a1s tegenwoorden,wederwoortlen.

zam e verkeering,voor,zich toteeneonaangenam e
zaak bepalen. De boom draagtvoor zich zelven
j worden voor ons zelven alleen
geene appelen,wi
niet geboren; spreekw. Om de ronde gedaante
wortlen ook andere voortbrengsels van hetplan-

hier apotheker,anders artseni
jbereideryapothekersgczel.apothekersjongen,apothekerskneeht,tnz.
lleb geantwoord. Antwoord geven. Bedri
jv.:wat A ppel., m., m eerv. appelen. Zekere boomjdien apgel? Hoo>nT. Zure,zoete
hebtgi
jhem geantwoord?Onzi
jd.:ikhebhem op vrueht: zietgi
jnappel, enz.;
al zi
jne vragen geantwoord. Ook fguurl. zi
jnq appel; aagjesappel, oranleappel, wi
oogmerken bealltwoorddeu aan harewenschen.Van appelen plukken, appelen van de boomen schudhier antwoorder.
den. In eenen zuren appelbjten,in de gemeen-

Apenbakhu:s,zieapengezt
jt.

A penbek , zie apengezwf
'.
tenri
jk appelen genoemd, waartoe de aardappel,
A pengez:gl. o.,m eerv.apengezigten. Ilet haagappel, enz. behooren. Ook dragen andere
r
onde
ligeham en dezen naam,b.v.: de appelvan
gezigt van eenen aap. Ook voor iemand,die een

jdgeweer:a1shi
jtotden appelvan het gemismaak
-t,belagcheli
jk gezi
gtheeft,geli
jk aan dat een zi
vest in zi
jnen degen viel. Voxo. Ri
jksappel,
van eenen aap:hi
j is een regtapengezigt.
A p en ken:ng.m .,meerv.apenltoningen. D e twist- tweedragts-appel,oogappel;zoo ook adamskoning onder de apen; eene waardigheid,welke appel, zjnde zekere uitwendige di
kte aan den
jken ligchaams,van welke
men den braziliaanschen apen, aquhut
'genoemd, voorhals des menscheli
toekent,onderwelkezich eenzou bevinden,die de hctbi
ggeloofwil? dat zi
j dooz-hq$stuk van dtn
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verboden appelveroorzaaktis,hetwelk in ADAMS eertl
jdg,voor ellende,smart,verdriet, enz.gebrui-

keelisbljven zitten.

Het woord appel heeft zeer vele zamcnstellingen,a1s:appelbeet,appelbloegem,appelboom ,appeldrank, appel:aauwte, appelgraauw,appelgroen,
appelman, appellnand, appelmarkt,appelmelk,appelmoes, appelschel, appelschip,appelsteel,appel.
taart, appelteef, appelton, appeltuin,appelvrouw,

keli
jk geweest, dewt)
-1 smart a1seen gedurige arbeid is, door welken de vermogens van ligchaam
en geestgekrenktworden9 waarom VlRGllalce de

rampen en onl
zeilen,welke deTrojanen troFen,
t
'
liacos labores noemde. Bi
j OT>>RZp.komtcrc/
)c?'
/,
meerm alen, in dezen zin, voor. Ook vindtmen
hetdusin deBIJBELVI9RT.gebezigd:gi
jhebtmi
j

appelwi
jr appelzolder,enz. Eenige dezer zullen arbeyt gemaeckt metuwe sonden. En nog zegt
hier aangevoerd worden.
men van eene barende vrouw :in arbeitl gaan,
De naam dezer vruchtis zeer oud, en deszelfs in arbeid zitten, enz. Ook wordt arbeid alleen,
afkomst onzeker. W ACHT>ZR. leidt hetwoord af somwjlen,voorhetôcrd/genomen:hebtgi
jwaer-

van de ronde gedaante van den appel,en meent genomen den arbeydt der hinden? BlJssLv.
,bi
j

den oorsprong van deszelfs benaming inhetwoord KIL.laborrttr/t/rlpf?k?zl;in welken zin TwTlwxcs
bolte vinden.
dit woord reeds gebezigd heeft. Zoo heeft ook
A rpel.
bl.oesem . m ., m eerv.appelbloesem s. deBIJBEL,1477,in arbeidesyn en gaen van kinde.
D e bloesem van den appelboom. Ook wordtdit ln de andere beteekenis, ofvoor datgeen,wat

woord a1s een bi
jvoegel.naamw.gebezigd,voor door de aanwending onzer ligehaams- en zielsiets,hetwelk dekleurvan den bloesem desappel- krachten voortgebragtwordt: datiszi
jnerhanden
boomsheeft:een appelbloesem kleed. Somwi
jlen arbeid,datheefthi
j vervaardigd.
ook alsbi
jwoord:ik hebmi
jne kamer appelbloe- Om de voetmaat in verzen te vinden,hebben
sem laten verwen.
de Dichters dit woord, somwi
jl
en, verlengd en
A pp el.dean k. m..m eerv.appeldranken.Een arrebeè'd geschreven, b.v.V o>D.:
drank,van uitgeperste appelen gemaakt,in Franlt- En moede van den lastdes arrebeyts te draegen.

ri
jk, Engeland en Zwitserl
and hetmeest bekend, Doch ditis nietna te vol
gen.
welkeookappelwbh en ct'
dergenoemd wordt.
Arbeid is,waarschi
jnli
jk,van ons,oudtk-dsalgeAppeilaauw ée.v. Schertsend,voorbe- meen. doch thang alleenli
jk in den Bommelerzwi
jmi
ng,onmagt:zi
j vielin eene appel
:aauwte. waard,enin deBetuwe,nog gebruikeli
jke eeren,
A pp ell'm a n, m ., m eerv.appelmannen. Ap- voor ploe.qen, gr. 4(:u&, lat. arare,goth. arjan,
pelkooper. Deappelman(hetappelmannetje)komt angels.ertanti
jsl.el.
ia,afkolnstig,welke alle hunom zi
jn geld; spreekw., hetwelk tegen diegenen nen grond vlnden in laetverouderde zelfst.naamw.
pleegtgebezigd te worden, die zich, door te veel cr,ofer,voor aarde, en de moei
jeldke bezigheid
vruchten teeten,ziek maken.
van ploeg-en landwerk voornameli
jkschi
jnen aan
A ppeAs:na.v.,meerv.appelsina's. I)evrucht te duiden;waarom onsarbeih oorspronkeli
jk, ten
van den appelsinaboom. D e benam ing dezer aanzien van den landbotzw plagtgebezigd teworvruchtis naar hetfr.pommede Sine gevormd, en den,naardien der menschen eerste arbeid, zeker-

geeft te kennen,datmen dezelve het eerstuit li
jk, in hetomspitten en bewerken van deaarde
St
na (China) gekregen heeft. 001
: sinasappel, bestond,terwi
jlhet,vervolgens,totdeoverigebelat.malusaurantl
a.
sk'
z?t
yz?.
:k'
.
:,hoogd.Apfelsine.
zigheden des menscheljken levensovergebragtis.
A #:
r;;. m. D e vierde m aand van het
welke dertig dagen heeft: den derden

Van hier
A rb efden, o.w., ik arbeidde,heb gearbeid.

van April,d.i.dèn derden dag dervierdemaand. Zi
jnekrachteninspannen!gebruik van zi
jnekrachDikwerf wordt de naam dezer maand van het ten maken: Vljtig arbelden. Om loon arbeiden.
lati
jnsche apert
re, dat openen beteekent,afgeleid, Terverli
chting en verbetering van anderen werkomdatde Lente alles opent;doch aannemeli
jker zaam zi
jn:erkentdegenen, dieonderu arbeiden.
isdeaqeiding van hetgr.4:Fog,eenen naam der BIJBELVERT. Figl
lurli
jk.in eene hevigebeweging
godin Vsxcs,aan welkedezemaand,weleer,toe- zi
jn:dewi
jn,hetbierarbeidt,gist.
geheiligd was. KARSL ran GRool's gaf aan deze

In den B'.
1BEL, l177, wordt het voor moede

maand den naam ostarmanoth. Bi
j.onswordtzi
j worden gebezi
gd:Si sullen loopen endenietarook grasmaand genoemd; schoon de van het lat. beiden; waarvoor in (
1e Bzas'
sLvsnT.: zi
j zullen
ontleende naam Aprl'l nog het meest in gebruik loopen en nietm oede worden.
ig.
Als bedri
jvend werltw., en derhalve met den
Arabfe (vierlettergrepig), o. De naam van vierden naamval,komthet,in despreekwi
jsarbeid
een beken'
d land in Azië. Van hier Arabier, arbeiden, bi
j de BIJBELVERTALSRS voor:van al
iemand uit ditland. Zoo ook hetbi
jv.naamw. si
jnen arbeyt,dien hi
jarbeydetonderdesonne.
arabisch, uit Arabië afkomstig, tot dit land be- Oorspronkeli
jk bepaalde arbel
'
den zich,even a1s
hoorende.
arbelh totden landbouw, het akkers
verk; inttlsA rb eld, m,,in den arbeid. H ooF'r.
Het woord arbeid wordt gebruikt, zoowelom
daarmede de aanwending der ligchaams- en zielskrachten, a1s ook datgeen, wat door deze aanwending voortgebragt wordt,aan te duiden. Ten
aanzien van de eerste beteekenis, zegt m en, in

schen komthetechter,reeds zeer vroeg,voor arbeiden,werken,in hetalgemeen voor, V an hier
arbeider,arbeidster,arbeidsman,arbeidsvolk, enz.,
arbeidgloon,arbeidzaam,arbeidzaamheid;arbeidza1/,ç,voorri
jk in goeden arbeid,bi
jHoox'
T.
A reha ngel.,zie Aartsengel.

eellen eigenl
jken zin: een zware,zare,ligte ar- Arduân, arduinsteen) (bi
j Klr
a. orduyn). o.
beil. Zi
jnen arbeid verrigten. Figuurli
jk,voorde cn m., meerv.arduinen. Voor de stof onzjd-,
inwendige beweging van levenlooze ligchalnen, voor den steen mannel. Zie op doek. dr#tfz'z?,

bi
jzonderli
jk die, welke door gi
sting veroorzaakt van hetlat.arduus.
wordt: de wi
jn, het bier isin den arbeid,is aan Arend, m.
,meerv.arenden. Een roofvogel:
hetgisten. Ook voor m oeite, last, bezwaar: dat meteenen arent.Hooy'T. Ook hetafbeeldselvan
heeftmi
jveelarbeid gekost. lnsgeljks is arbeih eenen arend in cen wapen:depruissischearend;
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en, in den verhevenen schri
jftrant, hetri
jk zelf, A ek. v.,m eerv.arken:door mlddelvan deze
hetwelk zulk eenen arend in zi
jn wapen voert,in- ark. Voxo. D e arkedesverbonds. BlansLvER'r.
zollderheid hetroomscheri
jk, welks voornaamste Het vaartuig van NoAcH :maak u eenc arke van
kri
jgsteeken, reeds in deoudsteti
jden,een areud gopherhout. BIJBELVERT.
Ark, is naar het lat. crcc gevormd,ofkomt,
was. Eindeli
jk ecn gesternteaan den hemel.
Om de vurigheid der oogen van dezen vogel, mogeli
jk,met hetzelve uit eene en dezelveveel
worden scherpe, glinsterende oogen arendsoogen oudere,doch thans onbekende, bron voort. Aosgenoemd. En hiervan isde spreekwi
jsafkomstig: yucxg m erktaan,dat de ouderdom van dit woord
m et arendsoogen rondzien. Z1e adelaar.
Om de snelle vlugt van den arend,wordtde
schieli
jke voortgang eener zaak dikwerf verbeeld,
Ja1s op arendsvleugelen te geschieden, vooralbi
de Dichters: de ti
jd vliegt op arendsvleugelen
voorbil-. W AcllTsn.leidt ditwoord van het oude
eren,d.i.vangen,rooven,af,omdat de arend de
voornaamste ouder (1e roofvogelen is.

endeszelfsbeteekenis uit den naam van hetgriek-

sche schip &Fynç bli
jkt, waarnaar de Argonauten
genoemd zi
jn geworden, en welks overeenkomst
metonsark,zekerli
jk,niettoevallig is.
A x'
m . bi
jv.n.en bi
jw. armer, armst. In
eenen eigenli
jken zin;van tiideli
jk vermogen beroofd,behoeftig:een arm mensch;arm zi
jn, arm
worden;ieman'
larm maken. Hi
jisnietarm,die
nig heeft.maarhi
j,dieveelbegeert.
A eg,erg,bi
jv.n.en bi
jw.!arger,erger,argst, wei
ergst. Il1de m eeste beteekenlssen, het tegendeel A rmen, het meerv. van arm, kom t, in eenlge
van datgeen,watgoed is. Alsbi
jv.naamw.
,voor gemeenzame spreekwi
jzen, voor het armenbestuur
hevig,gevaarljk: eat is eene arge ziekte. A1s voor:hi
j isaan de armen,wordtdoorhetarmenj trekt,- hi
J
bi
jm, voor slecht: de wond zieterzeerarg uit. bestuur bedeeld; - zoo ook: hi
j heefttien duizend gulZedeli
jk kwaad, ons en anderen nadeelaanbren- leeftvan de arlnen. Hi
gende:arge gedachten van iemand hebben;iets dens aan de armen,aan het armenbestuurztotonten argste duiden. Scherp:gestreng:hi
j had nog derhoud der armen,gemaakt.
In eenen overdragteli
jken zin;vaniedereandere
we1een argerverwi
jtverdlend. Groot, gewigtig: zaak
Leroofd, met het voorzetsel van:arm van
gi
jmaaktallesargerrdan heti,. Ook wordtarg
a1s een zelfst. naamw. gebezigd,voor snoodheid2 vrienden, arm van troost. Arm van kri
jgoversten
bedrog)ik heb hetzonderarg oflistgedaan;hk enz. Hoor'r. Eene arme taal,welke gebrek aau

heeft er geen arg in. Arg denken,d.i.kwaad, woorden heeft. Ongelukkig, beklagenswaardig :
of bedrog vermoeden. V an hier argeloos, zonder diearme man!datarmemeisje!

jlen eene
arg,of erg. Het verkleinwoord argje komt bi
j De Dichters veroorloven zich somwi
verlenging van ditwoord,en schri
jven crrem,b.v.
H oorT voor.
Voorcrp,in aldeboven opgegevene beteeke- Poo'
r:mi
j arrem schepsel enz. Even zoo rekt
nissen,gebruikt men thans,meestaly erg; doeh in men ook, naar willekeur, verqcheidene andere
arglist, arglistig, arglistigheid en argwaan,wordt woorden uit, om de maat te vinden, b.v.:storargutus, remwind,vollek,ollem,berreg,sterrefdag,burreghet behouden. V olgens KII,., die arq,
-

heeft, is de grondbeteekenis van ditwoord loos. wal,pallemtak,wollef,enz. Doch bi
j de tegenMaar omdat deze gaafveelti
ldsmisbruiktwordt, woordigeDichtersvan naam wordtditnietnagezoo bezigde m en arg ook in eenen kwaden zin, volgd.
ieergeren
drz
a,bi
jKsuo aram,komtmeteen hebr.woord
-*rgeren, z
ArgerAllk.zieergerlbk.
overeen,hetwelk naaktbeteeltent. Hetgr.lFN!
Anç,
Aegernlg,zieergernls.
woestten hetIat.aerumnaezi
jn,vermoedeli
jk ook
Aegilsl,v.
,meerv.arglisten. De,totnadcel niet ver daarvan verwi
jderd. Arm beteekende
van anderen aangewende, list, welke,of bedekte reeds bi
j UIYHILAS ellendig. Van hier armbeongeoorloofde oogmerkcn heeft, of regtmatige zorger,armbus.armeli
jk,armgeld,armhuis,armhuisoogmerken,doorbedekte ongeoorloofde middelen, jongen,armkas,armkind,armmeester,armschool.
trachtte bereiken:hi
jisvo1arqlist. Hetbedrogh A*- , m.
, meerv. armen. Verkleinw.armpje.
en d'arghelisten. HoorT. Argltstkomtreeds bi
j Eigenli
jk,hetgedeeltedesmenseheli
jkenligchaams,
NoTxslt.voor. Listwerd,eerti
jds, ook in eenen van den schouder tot de vuist: de armen naar
goeden zin,voor schranderheid,loosheid.gebruikt, iemand uitstrekken; een kind op den arm nem en,
en derhalve was arg,om hettegenwoordige denk- dragen. Arm in arm ,waarvoor ook,in de dage-

beeld uit te drukken, onontbeerli
jk. Van hier li
jksche verkeering, gearmd;zi
j.gingen gearmd,
arglistig.arglislighei
d,arglistigli
jk.
zi
jnde het verled.deelwoord van het ongewonc
A rgu soeg, o., m eerv., argusoogen. V an werkw.armçn,welk deelwoord ook nog in hetzaARGus (uitde gr.fabelleer) en oog. Een seherp. mengestelde langgearmd, kortgearmd, met lange,
argwanig oog: hi
jheeftargusoogen;zi
jkeekmi
j korte armen voorzien,overig is. Hetveelvuldige
metargusoogen na.
gebruik,hetwelk men van dit1id des menscheli
jA rgw aan. m . H etnadeelige, onzekere ge- ken ligchaams maakt,heefttot verscheidene overvoelen van iemands gezindheden, inzonderheid, dragteli
jke spreekwi
jzen aanleiding gegeven. Zoo
voor zoover ditgevoelen ongegrond is, waardoor wordt daardoor. b. v., sterkte, m agt, aangeduid,
het zieh van verdenkl
hg onderscheidt: argwaan bi
jzondcrli
jkindenbi
jbelschenschri
jftrant:iemands
omtrent iemand hebben; eenen argwaan tegen arm versterken, verbreken,enz. lnsgeljks.waniemand opvatten.
A rgw anen.

neer van Gods arm gesprokenwordt:m etden arm
ik argwaande, heb ge- nwer sterkte; een arm metm agt. BIJBELVERT.

argwaand.
De arm des wereldli
lken Regters,ook de wereldArgw an:g. bi
jv. n. en bi
jw.
, argwaniger, li
jke arm, de Overheid. Koningen hebben lange
argwalligst. Argwaan hebbend, lggt argwaan op- armen. lemand in dearmen vallen,zichvri
jwillig
vattcnd. A1sbi
jv.n.:hi
Jiseen argwanigmensch. aan hem onderwerpen.ook zi
jnetoevlugttothem
A1s bi
jw.: htj gedroeg zich zeer argwanig om- nemen. Magt,heerschappi
j, met teederheid vertrentmj.
bonden:oliefdt en vriendschap!nietszalmi
l,in
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het toekomstîge, uituwe armcn scheuren. Htllp, kelen des geloofs; de vredesartlkelen.

Ook

bi
jgtand:iemand in den arm nemen.in let dage- wordt, bi
J de kooplieden, eene enkele soortvan
li
jkscheleven. 0m eenigeovereenkomstin deui- koopwaren,een artp'/ce!genoemd: ik heb dltartikel
terli
jke gedaallte,wordtdatgedeeltc der zee,het- nog niet verkocht; in het artikelvan den tabak
welk diep in een land lflopt,een Jr3zlder zee ge- gaatthansnietveelom. Eindeli
jk worden,in de
noemd. Om dezelfde reden dragen de zi
jdelings taalkunde, de, Jef, een, (1001* sommigen,artikelnn

nitstekende deelen eener kerkkroon, waarop da
lichten geplaatst worden,den llaam van arnèen.
Het woord heeft m et llet gr.dprzflcen lat.armus
te veel overeenkomt,om dezelve niettebcmerken.
Van hier armader.arm band,armstoel.

genoemd: al voorhetartikelschi
l-ntniet gedeelineerd te willen zil-n. H oor'
r. D och hlervoor gee

bruiken wi
jlidwoord.

A rllk eibrlef,m .,m eerv.artikelbrieven.Een
in artlkelen afgedeeld voorsehriftvan gedrag,lnet

A rm ges- llde, o., meerv. armgesmi
jden. bilgevocgde strafren,op de overtreding van hetzelve

Allerhande goudcn en zilveren sieraden, welke gesteld,voorde zeekri
jgsmagt.
m en, weleer, aan de armen plagtte dragen: en Arllslek. v.,meerv.artisjokken. Zekere uit
hetarmgcsmi
jde,dataen si
jnenarm was. BI.
zBSIa- een ander lantl totons overgebragte plant,wclker
vER'r.
naam daarom ook vreemd is.

occo* en carciocco#span.artl
kho
fa en
Arm itarélg, bi
jv.n.yarmhartiger,armhar- ltal*articl
verdrageli
jk,voor glecht,gering: hi
jisecn arm- ertskocka,deen.Arteskok,pool.karcî
o
f.
hartig schri
jver. Van hicrarmhartigheid,armhar- Ar1*, m.,meerv.artsen. Geneesmeester:li
lftigli*i@k.
arts, wolhdarts. D e H oogduitschtlrs bezigen ook
Aexnoede. v. Gebrek aan elgendom en ti
j- tantlarts (Zclncrzf), breukarts LBrucharzt) enz.g
deli
jk vernlogen:in bittere armoede. Voxp. Ar- waarvoorwi
jtaudmeesterybreukmeestergebrui
ken.
moede van iets,voor gebrek aan iefs:armoê van svaarscli
jnl
i
jk is het woflrd arts van hetlat.
eetwaren. Hoov'
r. Oln de armoede der crvaren- artista afkflmstig ;en van ditarts heeftm en het,
heid te boeten. lloor'
r. W 4 verteerden ons gelt
l nu verouderde, werkw. artsen,l'i
JKlf
a,artsenent
:j
11)
4
,@2,'
1
,-genezen,gevorm d.
1
daar in armoede,wi
j werden voor ons geld slecht ,1
tîgst. Arm , d.i.bekrom pen,van hart. Ook on- alcal.cbofa, fr. artl
chaut, eng. articàoke, zweed.

onthaald. Het verkleinwoord van armoede is cr-

A etseh. zie aarts.

moedje, in den gemeenen spreek-trant,voorgering Arésenll,(oul
.arstedj
lj,v@jmeerv.artsenil-en.
vermogen, gebruikeli
jk:ik heb mi
jn geheelear- Een middelyom de gezondlleid te behotlden,ofte
moedje daaraan besteed. Van hierarmoedig,ar- herstellen; geneesmiddel: nlet geene artsenij t:
nloe.lirheitl.arlnoedigli
jk.
helpen. Voxo. Eene artseni
j bereiden,ingeven,
l
-kunde,artseni
jwinkel.
Arm ozlln.o. Zekcrestof waarvoorHoorr nemen. Van hierartseni
A s, v.,meerv.assen. Eigenli
jk,hetdwarshout,
armozt
ibezizt.
waar
op
het
bovens
t
e
ge
deel
t
e
,
of
de
bak,
van eenen
*r*npl
Jp, v., mcerv. armpi
jpen. llet hol
le
.

beell vttllden arm,hetwelk van den schouder tot wagen, eene kar,of ander ril-tuig,rust,en om lletaan den elleboog loopt.
welk de wielcn zich bewegen: eene as aan den
Arm tlng, 111.,meerv.armringen. Een ring, wagen maken;de voorste a:,ofvooras,deachterwelke, eerti
jds,totsieraad aan den al'
nlgedragen ste aS,of achterag. leder rond ligcllaam,oltllletwcrd.
l ee
betwee
gt:
ln,
ldas
enz,
welk zicl
inndeander
Wiskuns
,iede
reeene
regtewi
liJ*
We
lke

A e- zallg.bi
jv.n.en bi
l-w.,armzaliger.arm- Insgeli
jks,

zaligst. D it zalig. achter een antler woortl ge- door het middel
punt van eenig ding loopj ofal,
voegd, geeftaallhetzelve de bcteekenisvan veel- zoot
lanig gedacllt wordt; ook in t1e aart
lrl
jks-en
heid, of overvloed, zoowel in eencn ltwaden,als sterrekunde: de wereldassen; ollder de kille noorgoetlen zin. Armzah-g beteek-entdan tloor groote deras. Voor ovcral,de gelleele werelfl door,zegt
enaanlloudendearnloedeellcndig.Alsbi
jv.nl
lalnw-: ANTONIDUStvan d-eene aen d'andere as.
een armzalig m ensch;een armzaligleven.Figutlr- llet woord schi
jnt afktlmstig te zi
l
-tl van het

'
s,ofgr.4tœv, hetwelk van 4y:w afstamt,
.
li
jk,voorslecht,gering.nietswaardi
g:een armza- lat.cz?
lize troost; ecn arlnzalig dorp. A1s bi
jw.: wi
j omdatde as hetrad met zieh ofllvoert.

leefden daar armzalig, ellendig; dat is armzalig A gelx. v. Het overgelllevene deel van ecn
gesclll.even. V an hier armzaligheid. Zic zalig. verllralld ligchaam,inzonderheid van houten turf:
A ru, v. Eene rivier in ltalië:dieoverdeArn met heete asch. H oor'
r. Iets tot asch verlpranstrekt. Hoor'
r. Oudti
jdswerd ool
teen stroom in dell. Steden,dorpellin dc asch leggen, verbranTvalclleren de A rne genoenltl,waarvan nog A rne- den;in de asch liggen,verbrand zi
jn Figl
lttrli
jk:
mul-den: hevet belegllen M iddelborch ende over- dl
lar li
gt nu almi
lne hoop in de asch, is vert
lwenel
l
.
Zoo
ot
l
k
:
he
t
vuur
der
l
i
ef
de
hat
l
r
ee
d,
sleghen die A rne. M.SToxs.
Arre, vcrolld.bi
jv.naamw-,voorgram,toor- lang,iI1 mi-l-l) hart, onder de ascllgesmculd. 1)e
nig:elltle nye en sach m enstlhe M arien arre. '1'A- li
jbelsche sprcekwi
js: in zak el
1asch boetedoen,
es!-B. ln arren mocde. J.oyiM anuls.
ziet ()p hetgebruik der Joden,die zieh,in groote
A rren, zie narren.
droefheid, met asch bestrooiden. Het overbli
jfsel
A rgezxaai, o. m eerv. arsenalen. Ttlighuis, van een gestorven menscheli
jk ligchaam : totasch
waldellhtlis; eelle plaats!waar wapenen en andere worden;zi
jne asch rust in ditgraf. Ook voor

jk: zi
l- bestelkri
jgsbehoeften vervaardlgd en bewaard worden:bi
J. een gestorven ligchaam zelf, een li
hetarsenaal. H oor'r. Van llctital.arsenale,spaan. den zi
jne asch ter aarde. Voxo. Dcze spreekarzenal.
wi
jsiswaarschi
jnli
jk van de gewoontedicr volkcArllke',(onduitsch van oorsprong)o.,meerv. ren ontlecnd, tlie hunlle dooden plagtellte verartikelen. Van het lat. articulus, een lid. F-en branden. In den dicllterli
jken schri
jftrallt, fguurdeeleener rede, ofeellsgeschrifts,of eene in bi
j- liJ'k,voorhet aandellken aan eenen gestorvelle: i!t
zondere afsneden verdeelde oorkonde: het dertle zal dankbare tranen aan uweasch wi
jden. Van
artikel van htttwtede hoofdstuk ;de twaalfarti- hier haardasch,potasch,ena

8
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ASCUDAG-- AVOND.

Hetwoordkomtmethetgr.8(q,hetwelkH sso zestlendeeeuw,lngevoerd heeft,diezi
ln aardri
lkscnlus doorxnvtt,d.i.sto
f verklaart,waarvan het ktlndig zamenstel,heteerst,zijncn atlan noemde.
lat.cl%?:,d.i.asch, overeen; dewi
jl asch, eigen- Ook draagtzekere berg,in Afrika, dezen naam :
li
jk,hetstofvalleenig verbrand li
gchaam is. Van van den hemelhoogen A tlas. Voxo. Van den

bier aschachtig, aschbak,aschbezem ,aschbus,aschgat,aschgraanw,aschhok, aschhoop,aschkar,aschketel, ascllkruik, aschman, ascllpot, aschschop,
aschvarken.ilscllschuit.
A geltdag, m., meerv. aschdagen. D e eerste
woenstlag iu (le vasten,wallneer men,in deroolnsche kerk, de vasten daarlnede begillt,datm en,

bovengenoemden koning A'rraAs hceft ook de atlantist.he zce haren naam bekomen.
A tl.ag, o., m eerv. atlassen, wanneer van verscheitlene soorten gesproken wortlt. Zekere bekende stof. voor de kleederdragt, welke, in de
perzische taal,denzelfden naam draagt.

-*u,e
entwceklank. Ziumi
jncNederd.Spraakk.
D.1.j ll.
A ggehepoesler. v., meerv.asschepoesters. ahu , veroutl., voorzetsel, in zamenstelling,voor
1.i. zollder,van
In den gemeenen spreek-trant, een mei
sje. dat aue. of ave, beteekenende a-f, (
altoos in de asch wroet,en er vuil, besmnld llit- geli
jkekraeht,a1sonsthansgebruikeli
jk otf. Oudziet: gi
j zi
jt eene regte asschepoester. Hetver- ti
jds schreef men,b. v., auwaartl, auwi
js, cnz-,
kleinwtlord isasscàepoester#e.
waarvoortllans onwaard,onwi
ls,enz.
Alpeksle. (drielettergrepgg. Bi
J KIL. sper- Au,tusschenwerpsel,zi
jnde denatuurli
jke uitplel, spatnghel). v., m eerv. aspersies. D e uit de drukkill
g van lgchameli
jke smart:au,ismi
jdat
aartle groei
jende vruchtvan zekere bekendeplant; brantlen!
aspersies steken. V an het 1at asparagus, of het Augustus, de achtste maand in hetJaar,
spaan.asparagos. V ooraspersie zegt m en, in de welke dezen naam.bi
j de Romeinen,ter eere van

in de kerk,metgewi
jde asch bestrooid wordt.

gemeenzam e verkeering, ook sperst'e. Van hier keizer Acousl'cs gekregen heeft. KAREL ox
aspersieplant.
Gltoo'l'E gaf hsar den naam van aranmaaoth,
Alperglebed. o., meerv. aspersiebetlden. overeenkomende metons,in den dertigen schl
'
i
jf-

Een tuinbed, waarop aspersies groei
jen. Dewtjl en spreekstk'l
, gebruikeli
jke woord oogstmaand.
de aspersieplant eenige jaren moet gestaan heb- Zie lletzelve.
ben,eer zj eetbare vruchtgeeft. zoo zegtmen A utaar,z1e clfccr.
van iemantl, die ergens eenen post bek-leedt,en A vegaar, (bi
J
' KlL. ook aveger,eveger;bi
j
waarschi
jnljk niet ligt naareene hoogerestand- PLANT. e##e?
'). m.
, meerv. avegaars, avegaren.
plaatszalgeroepen worden:hi
jheeftaspersiebed- Zekere groote boor.
den aangelegd.
Averegll. bd&
v. Van ave,d.i.qâ en regts.
Alpunt. o,, meerv. aspunten. Het uiterste Verkeerd:hi
j doetalles averegts. De wereld mag
di
t
ave
re
gt
s
be
l
oo
ne
n. VoLlasxH. V an hicr
einfle eener as,inzonderheid in deaardrpks-el1
sterrektlnde:het noorder ztlider aspllnt. Over- Averegtseh, bi
jv. n., averegtscher,zeer,
dragteli
jk: zi
j zi
jn de aspullten, waarop alles meest averegtsch. Verkeerd:de averegtsche zijde
draait.(le mannen,op welke alles aankomt.
van een kleed. Overdragt.: averegtsehc oogmerA kerl.lng, m.en v.,m eerv.atel'lingen. Bas- kcn;averegtsche zaclltzinnigheid. VOLLFNH. Ook
taarll, basterd, onecht kind: een aterling en ko- van terzi
jf
le:een averegtscheslag.

ningsllastert. MooxEx. Van hier ook het bjg. Averl
l,zie havern
-'
.
naamw. atevlingsch. Insgel
tjks is het woord c/cr- A vend.(bi
J-Klfa.avend),m.,meerv,avonden.
h-nq
n 'ae
k voor duisterling.
Het einde van den dag,ofde tkd tlsscllen dag en
*F i
*-'' brui
W aarschil-lllil-k- is aterll.
ng eene zam entrekking nacht:het treurspeleindigt metden avond.Voxo.
van achterling,d.i.,in deeerstebeteekenis,iemand. Het wordt avond; de avond overvielons; tegen
die heimel
i
jk terwereld gekomen isj en den ech- flen avond; dezen avond, ook van avontl, zalik

ten kinderenachtergesteld wordtjen,indeandere bi
ju kllmen;desavoltls. Goeclenavond1de gebeteekenis,icmand,die anderen,ln het duister,in wone avolldgroet. Overdragteli
jk.en in den dichhetgeheim,llelaagt.
terli
jken schri
jfsti
jl, voor hetelndedeslevens,of
A:ltenen.o. Denaam derbloei
jendstestad den oudertlom ;mjn avond nadertreeds;(lewi
jlde
ln hetvoflrlllalige Griekenland.
avond mi
jllslevensnabi
jis. Van hierookgisterenStlmmigen schri
jven Atàene, even a1s Rome. avond,eergisterenavond,schemeravond,winteravond,
f/c/JJ,enz..zonder n) doch daar ditwoord,in het enz.
gr. meervoudig is, en niet Aû/jM'
j,maar Aùsvat, Avond beteek-ende,oulings,ook den dag,welke
cest votlrgaat,volgells KIL.ook àeillgqvond
geschreven wordt, dewi
jldiestad uitverscheidene eenig f'
afdeelingen bestond,aIs: de eigenli
jke stad, de genoemd. B'7i
jhebben hiervan nog overbli
jfselsin
voorstad,de burg,enz.. zoo is,m isschien,om de- vastenavond, de dag, of tllans liever, de avond,

zelfdereden,bk ons,Athenen,met de n, a1seen voor den eersten dag in de vasten;nieuwjaars.
avond,kersavond,enz.
Hetwoord wordtgemeenljk,a1s hettleelw-.van
hetoude werkw.aven,(bj KIL.abiretdehkere)d.
i. vertrekken c./h6???6?, besclol
lwd; zoodat avond,
cigenltk,zoo veelzou beteekenen,als hetafllemen

teeken van het meerv.yte verkiezen.
Voor de hiervan afgeleide woorden atheniè-nser
en atàenlk-nsl'sch,zou men korter en beter athener
en atheensch kunnen zeggen. V oor hetlaatste is,
'
in vele gevallen,attl'sch geschikter, van het lan(Ischap Attika,welks hoofdstad Athenen was.
A l:al,m .,meerv.atlassen. Een woord,waartoe de verdichte geschiedenis van den ouden kr)ning ATLAS,in Afrika,aanleiding gegeven heeft,

van den dag, of het vertrekken, het ondergaan
van de zon. V an hier avondbezoek,avondtlauw,
avondLten, avonclgebed, avondgezang, avondkost,
avontllied,avondlucht,avondlnaal,avondmaalganger,

en hetwel
k tegenwoordig nog,in de aardri
jksbe- avondmaaltjd,avontlœuzi
jk,avondoFer,avondregen,
schrjving,vooreene verzameling van landkaarten avondschemering,avondschool,avondschuit,avondgebruikt wordt; eene benaming, welke GSRH. spel,avondsgi
js,avondster,avondstond,avonduur,
MeacA'
ron, een bekende aardrkksbeschri
jver der avondwandellnp avondwind.

AVONTUREN--BAAL
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Avonluren, b.w.Van avontuur:lk avon- syn , d. i. bet m1Wdel:/e, dewl
ll Klein-z
hzië,in
tuurfle,lleb geavontuurd. svagen:ik zaldateens z
eker opzigt, tussehen Europa en Afrika gvlegen
avonturen. D it woord is in den gemeenzamcn @1S. W AclzTsR.leidthetvan ?,af,hetwelk l
)j de
spreektrant all
een nog gebruikeli
jk.
Ouden, God beteekende; omdat men het alshet
ge
boo
r
t
e
l
a
nd
der
Gode
n
m
a
g
aanm
e
r
k
en.
akvontuur. (lli
j Klfz. avenduret. o..
avonttlren.Een toeval,eene uitkom st,waaraan
Azl
aen.(ook edik).m.,meerv.azi
jnen.wanneer
geluk meer deel lleeft, dan het flverleg:iets op van verselleitlenc soorten gesproken wordt. Azi
l-n
avontuur ondernem en. ()p -t wankele avontuur maken. Zoo zulr als azi
jn. Bi
erazi
l-n,wi
jnazi
jn,
Voxo. Op avtlntuur uitgaan.Lot, lotgeval:ik zal kunstazi
jn,enz. letsin azi
jn leggen.

u mjne avontllren verhalen. Een zeldzaam, won- Bi
jOTFRIo.,NOTKSR.en TaTzz
kx.ezzich,nngels.
t, pool. oeet, hong.eczete,htlogd.
derlaar voorval: ik heb op mtjnc reis een zecr ecet, goth. akelaartli
g avolltuurgehad. Stoutbeqtaan,hagcheli
jke Essè
g.i
jsl.edtk,deen.Adikke,zweed.aettika,ital.
ontlerneming1 en quam dat avolltuur dan avrechts aceto,Iat.acetum,gr.byt. Van lliernzi
jnachtig,
te bestaan. Voxo.
azi
jllqescl
a,azi
jnkan,azi
jnmaker,azi
jlmakeri
j.azi
jnI)e oorsprong van dit woord heeftdenTaalkun- Pl
aats, azi
jnstel, azi
jnton, azi
l
-nvat, azi
jnverkoodigen aanleitling tot all
erlei gissingen gegeven, Per.
waarvan de voorllaamste door IHRS aangevoerd Azl
lnen.b.w.,ikazi
jnde,hebgeazi
jnd.Azi
ju

zi
jll. Het natunrli
jkste is intusschen,datmen het overietsgielen1 de salade is geazi
jnd.
A'allhet lat.adeentus,ofliever enenturus, d.i.het- Azuren!onverbuigbaarbi
jv.n.,zondcrtrappen

//::4 zal geschieden, afleide, hetwelk,door middel van vergrootlng. Van azuur; even als gouden.d.
van het fr.avanture, tot olls gekomen is,en waar- i.van goud;houten,d.i.van hout)enz.1 een doog
van adventura2 eventura, cdz'en/ptrcrftfç,eventurare, meteen azuren deksel.
enz,in hetmlddeleuuwsehelatjn,voorkomen.Van A zuu r,azuursteen,m.,m eerv.azuren.Denaam
hieravontuurli
jk.
van zekeren schoonen,hoogblaauwen steen,die,in
A zenq b. w., ik aasde,heb geaasd. Aas.of het gelneene leven, gewoonljk,lazuur genoeînd

spi
js, in den mond stcken,ell,bi
jgevolg,voeden, wordt;van waardespreekwi
js:zooblaauw alseen
zoo van m enschen, a1s dieren: ende heeft ons laznllr. Zie lazktur.
geaest,doewi
jnochnietvluggheenwaren.ALDEG. Azuur. bi
jv.n.
, zonder trappen van A-ergrooDel'
i
jkezuivelmarkt,dieNederlantkan azen
ling. Azuurverwig,hemelsblaauw:
M etvoedzaem disellbanketvan vetteetlanlm erkazen. Thans daaltde Heilatlt uitdfazurestargewelven.

AyT()x1o.Ook cten:alsvan eenti
jgerdiergeaasd. llooGvL. SommigeDichtersschri
jven azulen,volV oxo. D eze beteekenis vindt m en ook in zich gensden regel,datallestoFeli
jkebi
jvoegel.naamverazen,d i.zich verëten.ofte veeleten.
woorden in en uitgaan; doch het, is klaar, dat
zlzea komt van ccd. Thans wordtllet,gcmcen- hier niet de sto
f maar wel de kleur bedoeld
lpk, van de vogelen gebruikt,die gewoon zi
jll, wordt;welk onderscheid de Ouden in achtnanlen,
spi
js in den bek tcnemen,om erhunnejongen schri
jvende,b.v.:een purperen cleet, en integen-.
mt'de te voeden.

deel:dye zee metpurpere verwe verciert. H lsT.

Axla.x4z?
k,(drielettcrgrepig)o. Hetoosteljke vAx Alasx. Hierlnede overeenkomstig, bezigde
deeldes aartlbols. Ook voor een gedeelte van dit Hoogve
Ll>lT altoosdezoogenoemde stofresjke bi
j-

werelddeell Klein-A zië.V an hierhetzelfst.naamw. voegl.naamwoorden,met en3a1s:zilveren,gouden.
Aziaat, Aziaten, een persoon uitA zië; ook het enz.,t
loch daarentegen:azuur.azure, voor azunr-

bi
jv. naamw. aziatisch, hetgeen dat tot Azië be- verwig, hemelslhlaauw; terwi
jl het Genootschap
hoort,uitA zië afkomstig is,of eenige hetrekking L.D.S.P.,in depsalmberdming,ecbter,uitzi
jn
op datwerelddeelheeft.
azuren zalen schrkft.

De afkomstvan ditwoordisduister.Sommigell
rnecnen, dat zekere AsIA, dochter van OcsAxus
en Tf.
TETlas,en huisvrouw van PltoM>rTl.lEvs; anderen,dat A slrs,zoon van CoTlls,de oorsprong
van tlezen naanl is. BOCHART is van gevoelen,
dat (lit werelddeelAziè'genoemd is,van hethebr.

Azuur wordt ook a1s zelfstandig, voor aznurverw,gebezigd,hetazuur. D aardeblaauwekleur
eene voornam e eigellschap van den azuursteen iw
ztlo is het blaauweazuur,datdoor sommige 1)ic11ters gebruikt wordt, eene overtolligheid. V an
lzlerazuursteen.

B.
> . volgens de gewone rangschik-king der letteren, de tweede letter van lletnetlerduitsche ABE,
en de eerste der lzledeklillkeren,welke nletde lippen uitgesprtlken, en, even als de overige lilllet-

de zeelieden is heL hiervan afgeleide verklei
nw.
baait
legebruikeli
jk,A'O()r een,van btlai,of alldere
grove stof, gem aakt kort wam bnis. 1)) den gemeenzam en spreektrant wordthetwoord baai ook

ters,heteerstengemakkeli
jkstvoortgebragtwordt. voor wi
jn gebczigd,b.v.roode baai;en ditbaai

1)e B behoort tot de zachte m edek-linkers, en, is, volgens BoxllonN,van der Sehi
l-ten bach,d.i.
schoon allders de lettergrepen m et scherpe mede- Svi
jn,afktlmstig.
jen. Inham:kleine zeeklillkers gesltlten worden, wordt zi
j echter, ook e aal. v., mecrv.baai
aan het einde van een woord,ofeenc lettergreep boezem, zeearm : in de baai van Glbraltar. In
hcl
i
t
al
.
i
s
b
ada,
b
ado,
ee
ne
vertoeving.
gebruikt. aIs: rib, ribben, schub,schubben;babH icrtoe kan m en OnS baaivanger betrekken,
belen,kibbelen,enz.

M aal, v., meerv. baai
jen, wanneer van ver- oorspronkeli
jk ontleend van diegroenlandsvaarders,

sclleidelle soorten gesprokellwordt. Zekere wollen die allereerst d: stoutlleid gehad hebben,om, nlet
stof; witte, zwarte, gestreepte baai enz. Onder hunne schepen, in de baajen te visscl
zen,dewdl
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BAAIJIN- BAAR.

aldaar d: m eeste walvisschen gevonden worden.

Baan wordt,in de gemeenzame verkeering,ook

Bj overdragt,iemand.die vlug en zwi
erig o? voor lq-'nbaan genomen:in de baan werken. Van
j;baanspinner,baandraai
jer,
schaatsen ri
jdt. En hiervan hetonz.werkw.baaz- hierbaander,bnanderi
rc#?@ç#)?.
iemand diehetradin de li
jnbaan draait.
eaallen. onverbuigb.bpv.n.,van 6aal
.
,ze- Ook wordt het woord baan bk ons voorde
kere stof, beteekelldehetwoord eigenldk zooveel breedte der stof gebezigd,waaruit som mige vrouwenkleederen bestaan: een rok van zes banen
a1svan baai:een baai
jen rok.
R aalvanger. zie 5cc?'
.
enz.
eaakp (ook baken),v.,meerv.baken. Een A aan deeh eer, m ., meerv.baanderheeren.
teeken voor de zeelieden, bestaaude in eene op W ACHTER.en HUYDEc. nemen baanderheer voor
het waterdrdvendeton,ofin palen,om voorde iemand,die oudtddsde banier van zdn gewest
ondiepten, ofgevaarli
jke plaatsen te waarschuwen. droeg,in tlen gemeenen optogttegen den vjand;
j hen is derlalvqbaanderheer(ookbaîldel'
heer,
Ook een vuurtoren,zi
jnde eene verhevene plaats, enxbi
waarop,des naehts eene brandende lantaarn ge- banerheer,en,in den gem eenen spreektrant. ban.

steld wordt,om dehaven aan te wjzen. Datde jerheertzoo veela1sbanierheer. KILIAAN leidthet
koning bestevent en bezeilt hecft eene andere van bande, lat. banda, d. i. eene menigte van
baake. Hooe'
r. Baken zetten;de baken verzet- krjzsvolk,ook een kri
jgsteeken,af.
ten;iguurli
jk:debaken zi
jn verzet,dezakenzjn e aange:d,zie baan.
veranderd,-- a1s hettk verloopt,verzetnlen de e aanveger,ziebaan.
baken,(spreekw.)d.i.wanneerde omstàndigheden Maar. een, il dezamenstelling,gebruikeli
jk
vt'
randeren,dan neemtmen ook anf
leremaatrege- woord,datbj verscheitlene llaam- en werkwoorltn. I)ebaken komen uit,vertoonenzich,- het den gevoegd wordt,endaarvanbi
jvoegeli
jkenaamgeheim komt aan den dag, in den gemeenen woorden maakt.
sl,
reektrant. Bi
j overdragt,wordt baak gebezigt
l Acllterzelfst.naamwoorden,eene ontberingvan
voor iemand, die anderen ten voorbeeld strekt: datgeen aanduidende,waarbi
jlletgevoegd is.evelt
voor W lzaHlMs dappren zoon, die lleldre helden- als loos. Hiertoe behoort het nog ln sommig:
baeck. Voxo. Van hiervraanbaak. lloorTheeft oorden vallonsVaderland gebruikeljkemondbaar,
ècclùeîcccrJer, voor baakwachter, of bewaarder (andtrs mombaar, ntomber,cz
loz
llioprl ielllantl,die
val,eenen vuurtoren.
geenen mond,d.i.voogd hceft,zie momber.
R aal, v.,meerv.balen. Een hoop in matten, Achter zelfst. naamwoordcn, in de beteekenis
lillntn enz.zamengepakte waren,in tegenoverstel- van dragen,voortbrengenrb.v.vruchtllaar, dallk.

lillg van diewaren,welke in vaten, kisten,enz baar,eerbaar,dienstbaar, nutbaar (datnut aangedaan worden:eenebaalkofijboonen,ook eene brengt)ruehtbaar(datgeruchten geroepverwekt)
koffjbaalleenewolbaalenz.
kostbaar(datkosten veroorzaakt), cnz. Ook het
Gemeenldk leidt men ditwoord,om derond- beziteenerzaak aanduidende,als:eene gangbare
heid derzaak, welke daardoor aangeduid wordt, munt,diegang,(koers)heeft;eengangbart weg,
van ons bal af. W xcuTEu. vindt deszelfs oor- die een bekwaam gaanpad heeft.
sprong in hetgr.ctlkeu),ik druk zc?nen. Het eng. Achter werkwoorden, en wel achter derzelver

bailen %ale,ital.li
alla,deen.Ball,hoogd.Ballen, onbepaalt
le wks,metwegwerping van den uitgang
pool.bela,enlat.bala en balla worden,insgeli
jks, 6zi,dan een vermogen om te doen, dan een vervooreen pak,ofeenen zamengepakten hoop wa- mogen om te lkden, of iets dat gedaan kan
ren.gebrllikt..

worden,aanduidende. Een vermogen om te doen,

e aan.v.,meerv.ballen. Eene eflknevlakte; of in eenen bedrdvenden zin:feil
baar en oneen betreden gangbare weg:buiten de baan des feilbaar,datfeilen kan,ofnietfeilen kan;brandkrtjgs. Hoor'
r. Van dit woord zi
jn vele ge- baar, dat branden kan. Manbaar is huwbaar,
meenzamespreekwi
jztn ontleend,a1s:op de baan van het verouderde mannen, d. i. eenen man
komen;op de baan (ook terbaall)brengen;de nemen: een manbaar meisje, een meis
je, dat
baan klaarmaken;ietsop dc lange baan sehui- eenen man nemen,ofin hetlluweljk treden kan.
ven,enz. lnzonderheid wordtdedoorsneeuw ge- Zie manbaar.. In eenen li
jdenden zin:tctbaar,
maakte weg eene baan genoemd: de baan warm drinkbaar, hoorbaar, enz-, dat gegeten, gedronhouden,zonder tusschenpoozen over de sneeuw,of ken, enz. kan worden,m etderzelver tegenstellin-

hcti
js,gli
jden; overdragtel
i
jk,zonder'ophouden, gen, oneetbaar, enz. Ook duidtditbaarnachter
in dezelfde bezigheid volharden. Van hiergli
j- werkwoorden geplaatst, mede in eenen 1jdenden
baan, sullebaan ; ook baanveger, die de sneeuw zin,datverdientgedaan te worden: een achtbaar
van het i
js afveegt;baangeld, hetwelk voorhet rnan, die te achten is; eene strafbare daad,die
gebruik daarvan betaald wordt. Eene efren ge- gestraftmoetworden.
maakte plaats, waar allerlei oefeningen verrigt D itbaar stamt van het oude baren,ôeren,d. i.
woT-den;van hier kaatsbaan,kegelbaan, kolfbaan, dragen,brengen,af.

ljnbaan, loopbaan, maliebaan, renbaan, ri
jbaan, Reedsin deoudstetalen vindt men eene eindenz. Zie deze woorden. HooFT heeft baanwl
p, lettergreep,welkemetons baar,zoowelin klank,
voor kundig van den weg. Figuurli
jk drukthet alsin beteekcnisovereenkomt;b v.yin het hebr.

woord baat
t,dikwerf,dermenschen zedeli
jl
te han- nD, alwaar n7yJ een schatmeester is. Bi
j t1e

del
ingen uit: voermi
j op deregtebaan;debaan I
*:.
der deugd.
Perzen is bev iemand,die iets draagt, of brengt;
Hetverkleinwoord is baantk. In dengemeenen en eenen profeetnoemen zi
jbeigamber,datiszoospreektrant,wordtditùccp#'
eten aanzienvandeze veelalseen nieuwsaanbrenger;eenebk'zonderheid,

ofgelle betliening gebezigd,o1n daarmede aan te welke den hoogen tuderdom van het werkw. baduiden datdezelve voordeelig is: hetis eengoed ven,ôerezk,d.i.dragen,brengen,alleen zoude be-

baantje. Zoo zegt men ook, in de zeedienst: wjzen,wanuqerdtzelve andersnietreedsbljkbaar
vooreen baant
jedienstnemtn.
ware.

BAAR-- BABBELXN.
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e aar.bi
lv.n. Elgenljk naakt,vanalleui
ter- en oesterg; de baardcn (stekels) der korenaren,
li
jk bekleedeelontbloot,b.v.:m et baren sweerde enz.
enz. Doch in deze beteekenis is dit woord,bi
j Irl zamenstelling, wordt baard ook voor eenell
ons,niet meer gebruikeli
jk,dan alleen in het za- persoon gebezigd,als:melkbaard,vlasbaard,zjnde
mengestelde barvoets, waarvoor K lra. ook baar- schimpwoordcn,om daarlnede ienland aan te duivoets,sccrdcâerôeea,heeft. Figul
zrldk,open,bloot. den,dienog geen man isen een kinderli
jk voor-

geheel. Zoo zegt men:bare zec,d.i.enkel zee, komen heeft. Zoo ook graauwbaard,roodbaard,
eene zee,waaraau geen strand gezien wordt;bare, enz.
thans barre:barre hei,barre klip,barrt rotsyenz., W ACHTER. beschouwt het oude bar,d.i.mann
niet anders dan hei,klip en rots,zonder boofllof als het stamwoord van baard, omdat de baard

struik (in hetIat.nuda r?
/p:,
.
:), Baargeldisbloot den mannen eigen is. Van hierbaardeloos,bjv.
geld,niet anders dan geld,eigenli
jk geld,in tegen- n.zonder baard;baardig,meteenen baard vooroverstelling van aldatgeen,waarin andersiemands zie-p,ookovcrdr.voorsterk;baardmannet
je,zekere
btzitting mag bestaan:iemand in baargeld beta- vogel,ook een geldstuk;baardscheerder,m etverlen,waarvoormen thansgemeenli
jkingereedgeld achting baardschrapper.
zegt. HooFT bezigtbaarschop,voorgereed geld. Raar::
lk. bkv. 11.
, van baar, d. i. openy
Behalve het boven genoemlle,nog gebrt
likeli
jke bloot;duidcldk,klaarbli
jkeldk:baarlkkgebleeken.
barvoets,d.i.blootsvoets,haddenwjvoorheenook lloor'
r. Hi
J raasdea1sde baarli
jkcduivel,inden
het zal
nengestelde barltoo
fds,nu blootshoofds,en gemeenen spreektrant.
baarschuldig,datzoo vcelals overtuigd vanschuld
R a ar*noeder.v.,m eerv.baarmoeders. D e
(bi
jKllzlzkax manz
festereC,vpis.
holligheid in Iletligchaam eenervrouw,waarinde
Ten aanzien van de woorden openbaar en open- vrucht ontvangen en tot de geboorte gedragen
baren, moet ik nog aanmerken, dat in dezelve wordt; ook lkf
'mneder, en enkel de moeder geeeneovertolli
gheid Lpleonasmus)pltatsheeft,zi
jnde noemd. (lverdragt., oorzaak,bron,teelster:deze
eene vereeniging vfïn twee wofl
rden.welke,ieder zi
jne geaardheid is de baarmoeder van degrootste
op.zîch zelf,zoo veelzeggen,als beide te zamen, onlusten geweest.
dewklbaar open,en openbaar,derhalve,tweemaal e aarl. m.,meerv.baarzen. Zekere bekende
hetzell'de is. De Ouden gcbruikten ook hctenkele riviervisch. Den baars vergllllen, de gal, onder
baaren baren,om dezclft
lebegrippenuittedruk- hetscloonmaken,breken. Figuurli
jk:htiza1den
kell, waartoe wtj, thans,openbaar en openbaren baars vergallen,d.i.hi
J wilzjlle kunsttnonen,
bezigen,welke woorden,echter,zoo algemeen in doeh hi
J za1dezaak bedervcn. In heteng.wordt
gellrllik zjn,datmen,doot
-dezelve tothunneoor- deze visch perch genoemd, in het ital. e)1 1at
spronkelkke eeuvoudigheid terug te brengen,on- percc, in het gr. cejzN, regxtg, misschien,van
verstaanbaar zou worden.
ceFzbç,zwart,a1s met zwarte vlekken geteekend.
Ook ditbaar,ôcr,hoogd.ôtzr,.
vindtzi
jnenoor- TsN KATI steltden oorsprong dezerbenaming,
sprong in ons oude baren,dat voortbrengen,teleu, om de vruchtbaarheid van dezen visch,in baar,
beteekent. Hetzegt,nameli
jkyzoo veelalsnaakt, hetworteldeelvan baren. Ookishetwoordbaars,
onbedekt, gel
i
jk men eerstter wereld komt en vooreenebreedekuipersbi
jlgebruikeli
jk.
voor het lichtgebragtwordt.
M aarvAfel.o.,m eerv.baarvliezen. Hetvlies,
e aar, vr-, meerv. baren. Een werktnig om waarin de'vrucht zich tot de geboorte bevindt.
te dragen: de beeldeu werden voor de baar ge- R aag? m.,meerv.bazel). sverkrneester,hand-

dragen. lloov'
r. Eene li
jkbaar, 6aar genoemd: werker,d1e knechtsin hetwerk heeft. Een timgeellstaatsie volgtde baar. V oxo. D aar de be- m ermans,m etselaars baas. De voornaamste, die

teekenisvan dragen in baarzelveopgeslotcn ligt, gezag voert;ik za1zorgen, dat ik baas in mdn
zooishetzelfst.woord draagbaar,eigenli
jk,eene ht
zis bli
jve. Van hier: den baas spelun. Ook
overtolligheid.
vooriemand,die in eenige zaak uitmunt en ande'
R aar.v.)meerv.baren. Golf'
,waterbaarkde ren overtreft: hk is een baasin hetzîngen;hi
j
barellder zee. Overdragteli
jk, voor de scheep- ishem debaas. DeSikambrennoemden hunnen
vaart,of de zeedienst:ik zalop debaren mi
jn Koning basan; en bi
j de Turken isnog bashat
geluk zoeken. Ook worden de balken,ofstrepen, bassa,zoo veelalshoofdman,stedehouder.W IARDA

in dewapens,baren genoemd.

Lalt.//8
1.wörterb.
)vindtdeszelfsoorsprong inhet

R aar. vr., meerv. baren. Staaf; eene baar oude bet, ôcf, bas, goetl, beter;en dan is baas

zilver. Van hierhetzamcngestelde baarzilver. iemand,diezk-n werk goed verstaat.
eaarbl.:
lke::lk. bjv. n.
, baarbli
jkeli
lker, e aal, vr. Nut, voordeel; door inzicht van
baarbli
jkeli
jkst. Volkomell bli
jl
tbaar, oogenschtjn- cenige baat. Hoor'
r. Hulp,geuezing: hj vindt
li
J'k,duideli
jk:eene baarbli
jkel
i
jke waarheid. Van geene baatbi
jdat geneesmiddel. Die de natuur
hierbaarbli
jkeljkheid.
te baat heeft. Voxo. Van bat,bet (bi
j KlL.
)
R a ard. m , m eerv. baarden. Het haar aan d.i.bbter. V an hierbaatzucht,waarvoor H oor'r

dekin:dewi
jlg'
(op mi
jnenlangenbaardschimpte. baatgieri
gLeit en baatzoekelbkheit gebruikt;baatVoxo. Htj heeftnog gecnen baard,isnogjong. zuchtig.
kan nog onder de m annen nietgerekend worden. R aau 'w en, o. w., ik baauwde, heb geOm des Keizers baard spelen, om iets spelen, baatlwd. llit woord wordt noch bi
j KILIAAX,
waarop men geen regtheeft. Van llier het onz. noch bi
j Tsx KATE,gevonden. Mogeljk ishet
werkw,baarden,eenen baard kri
jgen. Overdr.en een klankl
labootsend woord. Meestal wordt het
in den gemeenzamell spreektrant, in den baard gebruiktvan hetnasnappen derecho. Nabaauwen
varen, vliegen, zich tegen iemand verzetteu,hem is meestin gebruik.

onbeschoftbejegenen. In den baard wri
jven, onvriendeli
jkonder hetoog brengen, verwi
jten. Ook

R abbelaar.ziebabbelen.
e abbel.
en. b. en o. w,,ik babbelde, heb

worden aan somm ige visschen en gewass-n baar- gebabbeld.V eelpraten,snappcn. Voortdur.werkw.
d6n toegeschreven,als:de baarden derwalvisschen van het verouderde babbenpbeuzelen. Fr.babdler.
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BABIU - BAKSTM N.

Ook wordt het voor kaauwen zonder tanden ge- bakslageri
l. Ook wordt het voor hetganscheaanbezigd. Vsn hier babbelaar, babbelaarster, bab- gezigt gebezigd, a1s in bullebak. Ook is het
woord bak in de beteekenis van ru.9gebrl
belari
j.
zikelkk
eablla, (bobi
jn) v.,meerv.babi
lnen. Eene geweest. Zie achterbaks.
garellklos. Van hier het werkw.?
pol?
#?:n, garen M akb eesl. o.,mcerv.bakbeesten. Een groot,

op eene klos windenj waarvan bobi
jner,bobi
jn- grof, otlgeschikt beest. W aarschk'llli
jk van het
ster.
oude bak,ùc/
cen,voorspek,ofcen zwi
jn,datbi
j
e abok. m., m eerv. ballokken, een ruw,onbeschtpf'
t m enscht in 'tbestooten van dcn babok
HooFer.
e ad, o, meerv. baden. Eigenlkk,de vloeistof,waarin m en zich baadt:een warm.koud bad;
de badcn gebrlliken. V oor het gebl'uik van het
bad:de arts raadde hem hetbad aan. Ook voor
badhuis:naar het bad gaan. Hetbad derwedcr-

gcboorte beteekent, in den bi
jbelsl'
hen schri
jfsti
jl,
den doop. ln het woord bloedbad heefs6ad alleellli
jk betrekkilg op de meuigte des vergoten
bloeds. Zam enstell.: badgast, badgeld, badhuis,
badklcefl,badknecht,badlnantel,badstoof,enz.
R aden. b.w.,ik baadfle,heb gebaad. Van

Kls. voorkomt, zoo dat bakbeestzoo veel is,a1s
een zwaar, log, vet beest:een bakbeest valleen
menseh. Ook van levenlooze zaken :ecnbakbeest
van een scllip ellz.
e ak boord. O.: m eerv. bakboorden. V an
het outle 6akt VOOr vug, en boord. D e linkerzi
jde vallhetschip;ortltlat de stutlrman,het roer
aan de regterlsand hebbende, den rtlg naRr de
Iinkerzi
jde van hetschip gekeerd heeft. l/akboord
s vugboord. Zie achterbaks.
is dan zoo veel a1
e a kelaar, v., uleerv. bakelaars. Zekere
kern of bezie,bi
j KlL. lauwerbesk,bacca lauri
Zoo bitter aIs bakelaar. H ooel,.
e aken. o.,zie baalt.
e akenen , o.m , ik bakende,heb gebakend.
Tollllen op llet water leggen. ofandere teekens

bad. Eigellllk,hetganscheligchaam,ofeengroot
Zlch baden. Figuurli
jk: zieh in het bloed der gebruiken,om deondiepten aan te wi
jzen.
vdanden baden, veel bloed vergieten;zich in dc A aker, vr., meerv. bakers. Van het volgcdeelte van hetzelve,in eene vloeistof wasschen.

weelde, in de wellust baden,zich daaraan geheel gellde bakeren.
akeren. b.w.,ik bakerde,heb gebakerd.
ove''
gt
àven;zich intranen baden,bitterli
jk weenen. nedockel
l elI windselen docn: cen kind bakeren.
Raeen, (bassen) o.w.,ik bafte,heb gebaft. I
Vall de htlnden. Bst
fen, ook bassen,bootsthet Ook voor koesteren: zich in de zon bakeren.
geluid nay hetwelk de honden mllken, en komt Heetgebakerd zdn,spreel
tw-,voor drifti
gr oploo-

end zi
jn. Zanlenstellingen zi
jn: bakerpenlling,
da
arin met het gr. jnletv en het lat.baubare p
bakerschelling,bakerstoel, enz. Ook bakernàand,
Overeen.
e ag. (bagge) V.. meerv. baggen. Een in bakermat, eene m and,waarin voorheen de baker
eenen rlng gezet.ofaan eenen ringhangend,edel- het killd zat te bakeren. Bi
j overdragt,noemt
gcsteente. Van hetstamwoord btkgen,bul-gen. D e men de plaats, waar iemand geboren enopgevoed

oudste beteekenisisdie van eenen ring;en dewi
jl is,zijne wieg en bakermat.

paarlen en gesteenten aan ringen gedragen wer-

e akeem al. zie bakeren.

e akltu :s. o.,m eerv.bakhuizen. ln den geden.zi
jn deze daarvan baggen genoer/ld.
e agaadle. v.
,allesjwatmen op reis,ofin meenen spreektrant (ook bakkesl'voorden mond
n het aangezi
gt: mtt een i
jseli
jk bakhuis; op
den oorlog,medvneemt. Bi
j KIs.bagagl
h van het e
'tbakkes kleefteen korst. Voxp. Ziebak,bakke.
fr.baqage.
Bakhuis, voor de plaats waar men bakt)zie bake aggerp v. Modder;W aarvall
e aggeren. b. w., ik baggerde,heb gebag- kerq
j.
m ., m eerv. bakkebaartlen.
gerd. Den modder,met een baggernet, uit de e ak kebaard.
c/ce,wang,en baard. D e haren,die
sloten of grachten halen. Ook ln hetveen ge- Van bak, ôc/

jen,wanneerzi
jlliet afgenobrui
keli
jk,voorhetophalen derveenaarde,tothet aan de wangen groei
maken van turf Van hier baggerboery bagger- nlen worden. Verkeerdeli
jk zegt men hiervoor
man,baglernet,baggerschuit,euz.

bokkebaard.

A akken.b.en o.w.,ik bakte,(oul.bt
kk en
A agl
lnqziebegt
jh.
jv.:brood,viseh,enz.
M alett, bei
jert, m. Verwarde, vormlooze boek) lleb gebakken. Bedri
bakken. Overdragteli
jk wordt dit woord,in den
klomp:zi
j noemden de eerste stof den bajert. ge
meenen spreektrant, ook voor doen,verrigten,
Voxo. Zieook bel
jert.
j heeftmi
l betlrogen:
Malennet. v., meerv. bajonetten. Geweer- uitvoeren,enz.gebezigd,hi
dolk. 1)e naam is ontleend van B ayonne,waar m aar ik zalhet heln weer bakken;ik zaldatwe1
bakken. Iemand eene pots bakken, eencn trek
zi
J in de zeventiende eeuw,uitgevondenis.
e ak . m., m eerv. bakken. Een houten bak. ypelen,spreekw. Onzi
jd.hetbrood baktreeds.
ltom aan den bak, in den gemeenzalllen spreek- Volgens W AcHTEa., hebben wi
J in dit woord
trant,voor aan de tafel,olltleend vandegewoonte
op de schepen, waar eenige m atrozen uiteellen
bak etcn. llit woord hefft verscheidene zamenstellingen,a1s:aschbllk,regenbak,enz. Ook wordt
het in verschillende beteekenissen gebezigd,als:de
bak van een schip, de votlrplecht; de bak van
eenen wggen;de bak van eene folltein;de bak in
dtn schouwburg. Het vcrhevene getleelte van het

een overbli
lfscl van het frigische jdxzbi. Van

llicr bakker,bak-kerin,bakster; ook bakovvn,bakPan,baks
el,baktrog,bakvisch.
-

akkeru.v.,nlecrv.bakkeri
jen. Allts,wat
de bakkcri
j gaattegenwollrdig slecht. Een huis,
waar m en brood bakt en verkoopt: ik heb eenô
bakkeri
jgekocht. Deplaats,waarhetbrtlodtoeereid en gebakken wordt:hj isin de bakkerj-,
aangezigt, onder de ooaen,aan beide zi
jden van b
den neus, draagt insgeli
jks den naam van bak, ook bakhuis genoem d.
ik bakste, heb gebakst.
bakie: ronde, ingevallene, opgeblaxene bakken. R aklen . b. w., hands
paken verschuiven.
tot het bakkellyinzonderheid van brood, behoort:

Zeew.,het geschut met
V allhier baktand,groote tand,kies.
e ak lteen . m,, meerv.baksteenen. GebakBak,nu bek,is nog voorhanden in bakhuis en

BAKWAGXN- BALSK RIR.
ken, of gebrande steen, in tegenoverstelling van
gegraven.of in de lucht gedroogde steen.
e akw ageu, m.,meerv.bakwagens. Zekere
waeen meteenell bak.
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schen de regters en pleltbezorgers: ik ben met
heln voor de balie geweeyt. De Grieken noemtlen
recds eene soort van hotztcn vatell ctkkl. Zamenst.:bltlielnand.

Ral.ln.,meerv.ball
en. lederrond ligchaam, R aAluw . (baal
juw, bailjuw), m., meerv.
en hetgeen daaraan geli
jk is: kaatsbal,kolfbal, bal
juws,bal
juwen. Hoofdschout,drost. Sommigen
snceuwbal, zeepbal; bal van den voet, van de vitlden den oorsprong van dit woord,in het fr.
hand, van het oog, enz. Ba1 slaan, zekerspel
. 6aîlllT Doch natuurli
jker is (1e aqeiding van ons
Figuurljk: hi
j za1 dien balwelkeeren,dien te- oude baal, bail,d.i.hoofd,opperhooftl.waarvan
gellstantlwelafwenden. Iloop'
r. Die kaatstmoet ditbaluw (baaluw)geli
jk ook hetfr.baèllt,ùt
zll/?
/j
den bal verwachten,een aanvaller moet verwach- door mitldelvan hetlat.balivus,zeer ligt kan geten, dat hi
j ook aangevallen za1 worden; den komen zi
ln. Van hierbaljuwschap,hetambt van
ba1 misslaan, zich vergissen;een balletjeopwer- eelen bal
juw.
pen,opgooi
jen,van ietsbegirlnen tespreken. Van R alk, m.,meerv.balken: beelden,die cenen
hier balzak,balzakbreuk,enz.
balk onderstutten. Voxo. Een balk in een waIn zoover het eenen speelbal, b.%-.kaatsbal, pen,in de muzi
jk,enz. M enleidtditwoord van
kolfbal,enz. beteekent,kan nten hetgevoegeli
jk hethebr.balt
bq(I
li
jheeftvcrsterkt),af,omdat de

van hetgr.jqk/to,ofrqkàto,aoeit
len. DcTAAL- balki
'n de vastiglleid van eengebouw maken.

sx ozcurx. BIJDRAGSN zeggen, ten aanzicn van e al.ken , o.w.,ik bttlkte,heb gebalkt. Eell
den wortelbal,ô:!.iol,onderanderen,datdezelve onaangenaam geluid maken, even als de ezels:

in zich besluit het denkbeeltlvan eene opgezwol- hi
j balkt,a1s een ezel.

lenheifl, die eene zaak in eene volle ronde ge- e aARagl. m. D e onderste lastin een schip,
daa,lte uitzet en a1s oplllaast.
welke hetzelve in evenwigt houllt,doch voor het

n a', (
).
, meerv. bals. Eene verzameling van overige geen nuttigheid heeft,bestaalldegemeenli
jk

dansers en danseressen. Een ba1geven,op eigene uit zand of steencn. Vall het veroudertle 6al
kosten aanrigten. Naar het bal gaan. Hetbal d.i.kgeaad,en last. Bj overllragtzegtmen: hd!
openen,den eersten dans doen.
is een ballast, een onnutm ensch,een uuttelooze

Wi
J hebben dlt woord van de Italianen en last.voorde aarde. Van hier

Franschen ontleend,die hlln ballo en bal van het

R all.aslez:,b.w.,ik ballastte,heb geballast.

gr
.jlklvtew,dansen,hebben. MEYER teltheton- Metballastladetl:een schip ballasten.
der de basterdwoorden, en verklaart het door R al.l.lng, m. en v., meerv. ballingen. Zie
huppel-v el.
over het geheele geslacht van (lit woortl,.1ankoe alanl, v., m eerv. balansen, M'eegschaal, meling. llet is zam engetrokken van bannelthg.

evellwi
gt;ook voor deberekenilg van ontvallgst Gebatl
nene: hi
j moet alseen ballillg omzwerven.
en uitgaaf: zi
jnebalalls(lpl
zlaken. Van hierba- ll1 hetgebruikeli
jke 6alling 's!c?,(& hecfeetle uitlansenfnakcr. Bi
j KzL. balattce, lat. bilant, fr. lating plaats, en het wordt gesteldvoorballt
'
hg,
balance.
f1.i.ballnelillg,ofgebannen, buiten degrenzen dea
R a:dadlg. bi
jv.n, baltladiger, baldadigst. lands. Van hierballingschap.
Van het verouderde bal. d.i.kwaad,en dak
lig. (
RaAeorlg, bi
jv. n., balooriger, baloorigst.
Baldadig is derhalve eigenlkk, boos-of kwaad- Eigellljk, afgelnat tloor vcel te hooren.verdoofd
dadiœ. Van hierbaldadigheid,baldat
ligli
jk.
door eellig geraas, zoodat nlen nietlueerondern aiddadlg, bkv. n.
, balddadliaer, baldda- scheidenli
jk hooren kan':iemand baloorig maken.
digst. Van het veroud. bald,eigellli
jk boud,(Iat Van het verouderde &al,d.i.kwaad,en oorlg,
is stout, e)1 dadig. Balddad''
g is derhalve zoo van oor. Van hier baloorighcid.

veel als stout,ondernemend,roekeloos. ltILIAAX e aïsem , m., meerv. (wanneer van ver.
en I'
IuvoscopEl
t maken ditouderseheid tusscllen scheitlelle soorten gesproken wordt) balsems.
baldqdiq en balddadù.
Eigelltjk,dewelrickendehars van den al
-abischen

e a:deren. kook bulderen) o.w., ik bal- llalsemboom : balseln van Gilead,van Mekka enz.
derde, heb gebalderd. Een grootgeraasmaken, Verder,alle welriekcnde zalf. Figunrljk, alles,
inzollllerheid van geweer ofgeschut: het balderen wat eenen aangenamell geur heeft, en zulk een
van Ilet kanon.
aangellame geurzelf:de bloemen wasemen balsem
e alelu, wanneer het voorde stofzelve ge- uit. Troost en opbetlrillg voor het gemoed, in

nomen wortlt, o.; in de beteekellis van het be- eenell verhevenel sti
jl: welk eell balsetn hebben
werkte uit t
1e sto: v., meerv.baleillen van ver- uwe redenen in mi
jllhartgegoten! die il)haar
schillende soorten. q'alvischbeen. Van hier het zielen gootden balsem van zjn leer. Voxo.
onverbui
gb.bi
jv.n.balet
nen,van balein gemaakt: llit balsem, door IVILIAAN onderde basterdeen baleinen hoepelrok.
woorden geplaatst,is bi
j Usl
aHlsxs balsan,eng.

nalg,m.
, meerv.balgen. Eigenljk,deafge- balsam,ôc//?
k,fr.baume,lat.balsat
ttum,gr.jqàlœ-

stroopte huid van eenig dier,zonderdatdezelve r
zbv, van balessan, balsan, zi
jnf
le de arabische

aan den buik geopend is. Verder,hetgeen van naam van den waren balsemboom. Van hier
het veleens tliers gemaaktîvordt,a1s:balg,blaas- balsenlachtig,balsemboom ,balsemgeur,balsemolie,

balg, blaasbalk W jdel
-s, de buik,doch metver- enz.

achting: den balg vullen.
e aAsem en. b.w., ik balsemde, heb gebal.
Ilitwoord .is zeer oud. FEsTus verzekert, dat semd. Met balsem, of andere welriekende harg

bulga.reeds bi
J de oude Galliërs,eenen lederen bestri
jken,ofopvullen: een li
jk balsemen. Van
zak beteekende.

hier balseming.

n al.
le,v.,meerv.baliên. Eene scheepstobbe, e aAslurlg, bjv.n.
, balstnriger,balsturigst.
eenedoorgczaagtle ton. Ook t1e lening van eene Van het outle bab d. i. kwaad, en xur?
#,van
stoep,van eene brug,enz.:hi
jlag overde balie. sturen. NYederspannig, hardnekkig. Balsturig
W'jdtrs ten heky ofafschutsul,inzonderheid tus- noodlot.
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BAMBOES--BAKEN.

e a- boel. o., meerv. bam boezen. Zeker bi
jw.: bang worden;ik ben bang,en hetismi
j
oostil'
ldisch rietm et vele gelederen, waarvan men bang;iemand bang maken. Figuurli
jk, voor datrottingen m aakt. Van hierbamboesriet.
geen, hetwelk eene sm art veroorzakende vrees
e an,m. Een,weleerzeergebruikeli
jkwoord aanbrengt;in welke beteekenis dit woord alleenvan eene uitgestrekte bcteekenis, hetwelk al dat- li
lk als een bi
jv. n.gebezigd wordt; de bange
geen aant
ltlidde, waardoor de vrje handelingen eenzaamheid.
van den m ensch bepaald worden, deze bepaling B ang is voor beang, benaauwd, van ang,ezl#,

zelve, en eindeli
jk de daardoor bepaalde zaak. dewi
jlde bangheid werkeli
jk met eene beënging,
Aldeze beteekenissen, welke bi
j KIL.voorkomen, ofbeklelnm ing der borst gepaard gaat. Zie ang.
zi
ln genoegzaam reeds verouderd, en hetwoord V an hicr tlok bangheid,ballgigheid.
wordt thans m eest gebezigd, oln de uitslulting R anler. v.:meerv. banierell. Een veldteevan de godsdienstige gemeellschap aan te dtliden, ken: m en zwaalt de banier. Voxo. Van ban,
welke de ban,ofkerkeban.genoemd wordt; en in d. i. grensscheiding, bewind. Bat
èîkr beteekent

den zin van geregteli
jke verwi
jdering van zekere tlerhalvezoodanig iets,dataanwi
jst, onder wiens
plaats,of den wereldli
jken ban. Met eeuwi
gell, bewind iedere kri
lgstraep behoort.
of ti
jdeli
jken ban. Hoor'
r. In den ban doen. R anlerheer,zie baanderheer.
Regtsgebied.geregtsban: die de wateren van de R ank, v., mecrv. banken. Eene zitplaats,
laeghte seheidde cn slootze binnen hunnen ban. gemeenli
jk van houtgelnaakt:op debank.Hooem.
Voxo. Van hierbanbliksetn,fgl
lurli
jk voor den Van hierdespreekwi
jzell lnenbehoefthetontler
geene stoelen,ofbanken,te steken, te verbergen,
te verhelen;iets achter de bank werpen, verwerpen. Door de ôca/c.zonder onderscheid,het eene
zoo wela1s hetandere,goed el1 kwaad door elEen i
jzeren band om het wiel van den wagen. kantler:iets door de bank verkoopen. AosLcxo
Een breukband. De band sran eene broek. D e m erkt aan, dat de oorsprong dezer uitdrukking
band van een boek. D e banden,waarmede een nog duister is. TUINMAN ketlrt dezelve geheelaf,
misdadige plagtgebonden en gepi
jlligd teworden. en neemt daarvoor door den iczld. Zie band.
Van hier:buiten pi
jnenbanden. Flgunrli
jkwordt Bi
joverdragtbeteekentditwoordalleverhevene

kerkeban.
e a nd, m.,m eerv.banden.Van binden,Alles,
watdient,om andere dingen te binden,ofteverbinden. Armband, halsband, kousenband, enz.

-t zi
jn, om op te zitten,te
hetwoord bandgebezigd,i
n(1espreekwi
js:iemand plaatsen, die geschik
in den band hollden, bedwingen. Zoo ook de liggen, of daarop iets te verrigten ln dezen zin
band der vriendschap, des huweli
jks,desvredes, heeft het woord bank ook verscheitlene zamenenz. Van hierooktIespreekwi
jsdoordenôcn#, stellingen, a1s: broodbank draaibank,hoekballk,
zi
Jzi
jn doorden band zoo,de eeneiszoo a1s de toonbank, viscllbank, enz. Eene tafel, waarop
audere;waarvoormen in dedageli
jksche verkee- men m etdobbelsteenen,ofkaarten,speelt, en het
ring,genoegzaam altoos, door de banlc hoortzeggen. hetwelk echter door TulxlïAx en anderen
afgekeurd wordt.
Het is een otzd woord.datin alle nlet de nederduitsche vcrwantschapte talcn aangetrofen
wordt. B anda, scn#eflttm, bandums bandus, en

anderc, komcn in het lati
jn der middclecuw-,in
ben van daar,waarsclli
jnli
jk, hun bandage, ?lcn#c,
velerlei beteekenissen, voor. D e Franschen heb-

tlaarop liggende geld, waarom gespeeld wordt;
ook de plaats,waar zulk eene tafel, ofbank, gehoutlell wordt,ital.banco,fr-banque. Eene openbare gemeene kas,welke,naar de verscheidellheid
harer inrigting. ook versclleidene nam en heeft,
a1s: beleenbatlk, bank van leening, wisselbank;
alle ook enkel bank genoem d. Van hier bankgeld,in fle wisselbank-, ballkhouder, anders bankier,enz. In de scheepvaartdragen de ondiepten
dellnaam van banken.
R ank aard, m.
, meerv. bankaarden. Bi
J

bandeau, bandelette, bl'nder, slndercct/, enz., om
vap gcene andere talen te spreken. ln hetperzische is behd een band, en banden binden;en inkrimping bankerd. Dit woord komt bi
j ltlTz.
eenegeli
lke beteekenishcefthethebr.D12.
voor,en is bil-de Gelderschen nog in gebruik,in
M a ndeller. zie draagband.
den zin van een onecht kind. M et deze benae anderlleer. zie baanderheeî..
ming wordt,waarschi
jnli
jk, op deplaatsgedoeld,
Y*andllt, (bantliet) ol
lc
l-,m.,meerv.bandi
l
-- waar zulk een kind llet aanwezen ontvallgt;en
tep. Van hetital.bandito, hetwelk van bandire, banlc wordthier, a1s tegcn hetechte bellovergcd.i.verbannen,afstamt. Eene gebannene,en we1 steld, gebezigd. B ankaa3'
d, zegt KIL., ,?0n in

bi
l
-zonderzul
k een, die zich,na zi
jne verbanning, lccto .
qep?
c!?, sed quovis sccmnofortuito,a wcfrc
ç. Ook schi
jnt het poolsehe belkart.een
jten CnZ. concep/?fq
op rooveri
j toelegt; de hcfïb der bandi
M .L.TvDw.
hoerekilld,metheti
jsl.becl
c,eene ballk, verwant

D andreke'! m., mcerv. baudrekels. Van te wezen. Bankaard is, volgells W ACHTER.,een
band en velcel.d.1.een hond. Een hond,dieaan onechtkind,welks vatler nietbeltend is.
eenen band,ofeen touw, vastgemaakt is Thans n ankb reuk , v., meerv.bankbrcuken. H et
is het, m eestal, a1s scheldwoord, in gebruik,om onvermogenz om zi
jneschultlen tebetalenyen de
een lui, vadzig mensch ann te dlliden;gi
j llgt openli
jke ultberstilg dezer omstalldigheid. Van
daar a1s een bandrekel.
hier hetbi
l-v.n.en bi
jw.banl
cbreukt
g,tot zulk een
M a nen .b w.,ik baande,hebgebaand.Egen, onvernlogcn gebragt. D och voor dit alles vergallgbaarm aken;eenen weg banen;een gebaallde kiesthetgebruik hetvan elders ontlecnde bankeweg. Figuurli
jk,hindernissen uitden weg ruimen: voet. Zie Iletzelvc.
de Ondellhebben ons den weg totdcwetenschap- e an ken. o.w.,ik banktc,heb gebankt. Eipen gebaand. V an baan.
genli
jk,aan de tafelzitten, eten en drinken, hetë'auekh eer, zie baattderlleer.
zelfde als talblen: hoe wilmer tavond blncken.
A ang.bi
jv.n.cn bi
jw. banger, bangst,hct- BREDERODE. Thans ig het, in den gelneenen
welk de gewaarwording eenersmartveroorzakende spreekt
ranj
gebruikeli
jk,voorzlch opllouflen,vervree: aanduidt: een bang kind enx. Als een toeven: hi
J zal daar niet lang banken;tn voor
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spelen?ofzi
jn geld, door zeker dobbelspel,wa- hebben hetvanhetlat.barbavusenhetgr.jar
ljqpnç
gen :lk heb tien tlukaten m etbanken verloren. ontleend.
e ankeroel. bankroet, bankerot, bankrot, M arbaarseh.bi
jv.n.enbi
jw-,barbaarscher,
o., meerv. bankeroeten. Bankbreuk : een banke- barbaarschst. Vreem d,uitheemseh:eene barbaarroet maken; het is een bankeroet van honderd sche taal;fguurli
jk,eenebarllaarsche,metdetaal-

duizend guldens. Ook wordt het a1s een bi
jw, regelen stri
jtlentle,woordvoeging, W ild,ruw,ongebezigd,in de spreekwi
jzen:bankeroetzi
jn,gaan, beschaafd: een barbaarsch volk. Tnsgeli
jkshard1
spelen, enz Van hier bankeroctier, een bank- wreed,onmenscheljk:een barbaarsche vader. Hi
J
breukige.
w-erd zeer barbaarsch behandeld. Hooe'r bezigde
Al deze wot
arden zi
jn uithetitaliaansche ban- hiervoor ook barbaarlqk. Van hier llarbaarsch
corotto ontleencl, hetwelk eigenli
jk eene gebroltene heid.
wisselbank beteek-ent,en,in die taal,in den boven e arbee', m., m eerv. barbeelen. Zekere
genoemden zin, gebruikt wordt. Naar het fr. riviervisch, dus genoemd van hetlat.barba,a1s

banqueroutesprecktmen ditwoord bi
jonsmeestal eenen baard hebbende. In het ital. barbo, fr.
bankeroetuit.
barbeau en bardon, eng. barb en barbel, deen.
'R ank el, o.,m eerv.banketten. V an het ital. Barbe,russ.barbera,lloogd.Barbe.

bancltetto. Een gastmaal, eene smulparti
j: onder (
Rarbfer. m.
, meerv. barbieren, barbiers,
'tkoningli
jk banket. Voxo. In dezen zin begint Baal
-dscheerder. Van hier barbiersknecht, bardit woord reeds te verouderen. Thans wordt het bierswinkel. In den gemeenen spreektrant, is het

gemeenli
jk alleen gebruikt, voor zeker suikerge- werkw.barbieren,voor den baard scheren, gebruibak. Van hiermeteenen basterdtzitgang,banket- keli
jk, Di
t woord is llit hetmiddeleeuwscllelateren:ExxAsen de trojaenscheJetzght bankette- ti
ln, barbart
us,lcrùcrkd, ontstaan,waarvan llet
ren van ossenharsten en den gewi
jden afval. ital.barbl
kre.hetfr.barbier,en hetzweed.6arbeVoND. Hiervoor werd. weleer, hetechte neder- rareontleend zi
jn- l)e Perzianen gebruikcn het
duitsche banken, zich meteten en drinken verma- woord berber.

ken. gebruikt. Zamenstellingen van banket zi
jn: e art'
l.
, m., mcerv. barden. Dus werden de
banketbak-ker,banketdeeg, banketl
zammet
je.eene zangers der oude Gallen genoelnd Derzelver
kleinelekkergebraden ham,banketwinkel,enz. naam isbi
jgriel
csche en lati
jnsche schri
jvers met
R ank eléeren. zie banket.
'

roem gemeld. Hunne zangen waren zoo veela1s

e ankgeld, o.,ziebaak.
e ankhouder.m,,ziebank.

jaarboeken. M en vindt dien naam nog in verscheidene woorden bi
j die van W allis,bi
jwelke

e ank ler, m.,zie bank.
e aun el:ng. zie balling.

Bardd dichter, profeet, bardas geschiedenis en
dichtkunst bcteekent. H et stam woord is onge-

'
n annen. b.w. Ditwoordheeftin hetlot twi
jfeldhctoudebaren,hetwelknietalleenschreeuvan het zelfl
st. naamw.ban gedeeld, en is,ten wen,brontmen,maarwaarschjnli
jk ook zingen beaanzien van zi
jne meeste beteekenissen,welke bi
j teekendheeft. Van hierbardenlied enz.
KlL. voorkomen, verouderd. Thansishetalleen Maren. (oul. ook beren, /)667
-6a), b.w,
,i
k
nog gebruik-eli
jk, in den zin van in ballingsehap baarde,heb gebaard. Terwereld brengen:eenen
verzentlen, uitbannen; in den gem eenen spreek- zoon baren. ln eene ruimere beteekenis, voor
trant,bi
jdek-aartspelers,voor aftroeven,meteene veroorzaken,voortbrengen hi
jheeftmi
j veelver-hoogere troef nemen; en eindeli
jk
- voor van zich drietgebaard. Natuur baart den dichter. Voxo.

verwi
jderen:de droefheid bannen enz. Van hier HooF'
r heeft geweld i
'tzrez?, voor geweldllmaook banning.
ken;
dapperàeid ôctren, voor aan den dag
e ar, (oul. baar)bi
jv. n. en bi
jw-, barder, leggen?
baren en ?
pk
zlt&r6z?, voor razen en
barst. Open, bloot, geheel: 'barre hei, rots, tieren.
enz., niets dan hei, rots, enz. K oud, schraal, Dit woord, dat zeer oud, en m et het alem .
onaangenaam bar sveer. Van hier barheid. Zie peran, gotll. bairan, zweed. baera, deen. böre,

baar.
angels,baeran,eng.tobear,lat-/crrc,engr.:eFst.
p,
Van bar, bloot, komt barrevoets, blootsvocts, eenerleiis,wordtbi
jons,tcgenwoordig, in geene
barrevoeter, een blootsvoets gaatlde monnik,ook andere,dan de genoemde beteek-enissen gebruikt,
barrevoetbroeder genoelnd.
schoon hetweleerook in den zin van toonel), of
R arak , x.. m eel'v. bltrakkcn. V eldlegerhut; vertoonen,gedragen,ofgebaar maken,geluid ge-

soldatenverbli
jf. Fr.baraque.
ven, of sehreeuwen. plagt gebezigt
l te wordell.
M arbaar, ln., meerv. barbaren. Eigenljk, Van hier baring;ook barelsllood.
een bt
litenlander, vreemdeling; iemand,tlie eene Darg, (berg), m ,meerv. bargen. Een geandere taal spreekt, cn andere zeden en gewoon- sneden zwi
jn. Tl
tx KATE achtditwoord van het
ten heeft, in welke beteekcnis dit woord bi
j de oude baren, ôcrcz?, afkomstig, als zill
spclende op
Grieken en Romeinen gebruikeli
jkgewecstis.Ilan, hetnog overigevan de teeldrift, 5VAcHTsa.bedaar alle oude volkeren, buiten de Grieltell en schouwt het als afstammende A'an een veroutlerd

Romeincn, desti
jds, ruw,woestwaren,zoo Mrordt werkw.bargelt,d.i.sni
jdel
).
dit woord ook in eenen fguurli
jken zin gebruik-t, (
R arg:e. zie barl
c.
om daarnlede niet alleen eenwild,woestsoylbe- e ark,(barke,berke)%'..meerv.barkcn.Eene
schaafd,maar ook, en hoofdzakeli
jk, een hard, soortvalschui
ten.
wreed mensch aan te duiden:hi
j iseenregte bar- Men leidt dit woord gevoegel
i
jk van onsverbaar. Van hier ook barbari
j, voor een door ouderde baren, beren af,als dienende,om te verwilde, onbeschaafde mcnschen bewoondland,ook voerell. Ook is het,bi
j ons,meteenen walschen
voor onwetendheid,onbeschaafdheid, en eindeli
jk basterdtlitgang in gebruik:barglk,ôf
grg?
e,bi
jKTI,.
vooriedereslecbte,onmenscheli
jkedaad.
barsl
k.
Volgens M ARTIN. is het van het chald.barat R arkh eu é, o, m eerv. barkhouten. Een
datbuiten,naar buiten,beteekent,afk-omstig.W i
J groothout,dienende tot vastiglleid van een schip,

9
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ook berkhout genoem d. V an bark,een vaartuig.
zckeren bastzwecmt. Zoo ook bastlg, d.i.
dik van bast. In den gem eanen spreektrantwordt
M aem . zie barmte.
Marm llartlg, bi
jv. n. en bi
jw.,barmharti- het voor den buik en het geheele ligchaanl geno-

ger,barlllhartigst.Medel
i
jdendjegenseenen ellen- lnen:lli
jvultzi
jnen bastmetgebraad;hi
Jvielmet
dige: hi
j is een barmharti
g mensch. Barmhartig- zi
jnen bast tegen de det
lr aan. Bast komtbj
heid vert
lienend,doch alleenli
jk,in eenevertrou- HooFT en anderen voor, in de beteekenis van
weli
jke verkeering en al scllertsende: hi
j iseen strop.tegenskling en kogelwaren zi
j,lliettegens
den bast opgewassen. Hooe'r. V an hier ook de
barmllartige ruiter;hi
jzieterbarlnllartig uit.
Barmhartig is eigellli
jk niets anders,dan eene scheldnallm hangbast,galgebrok.
letterli
jke overzetting van hetlati
jnsche misericors. M aséaard, basterd, m., m eerv.bastaarden.
jk kind.wel
ksvader
De neslerduitsche taal was, geli
jk alle andere,in Een oneeht killd;een natuurli
hare kindschheid,zeer arm ten aallzien van 5:-001-- echter bekend is. Figuurldk wordt lletgenolncn
den,welke zedeli
jke ontlerwerpen aanduiden. De vooralles,watvan zi
jnen gewonen aard afwi
jkt,
eerste christenlecraars zochten zich daarom met inzonderheid. wanneer hetslechterdan gewoonli
jk
jn, ellz. Ieletterli
jke overzettingen der lati
jnsche uitdrukl
tin- uitvalt:bastaardwindhond,bastaardwi
gen te helpen. H et woord barmhavtiq
s een der
mand bastaard maken, onterven. Van hierook
e#' i
.

menigvuldige uitdrukki
ngen hiervan. Dewi
jlmlser bastaardmaking,onterving,bastaardtj,de staatvan
arm beteek-ent, zoo maakten zi
jvan misereriar- buiten hethuweli
jk geteeldzi
jn;ook voor lllomp-

men. l3e latere Alemaunen plaatsen voor dit lleid en ol
lbeschaafdheid van taal. Bastaardsuiker,
crp?en het voorzetsel be, hetwelk naderhalld met bastaardwoord.
de c zam envloeide, zoodat uit ùctïrplca barmen, Bast
aard, (fr. bastaz.h ùt
lfcrd.ital. bastardo,

sprol
lke(erbarmen) en daarlitbarmhartiq ontstond. Van middeleeuwsch lat.bastardus)isgeen ool'
hier balllllartigheid, barmhartigli
jk.
li
jk llederduitsch wo(
)r(I,maar van de Franschen,
M arm le, v., m eerv, barlnten. Ook èfzr-, of ltalianen, tot ons gekomcn. De eerste helft
baarm. Een I1()op,ophotppsel. Barm hoois, voor van dit woord is ontwi
jfelbaarhetfr.bas,laag,
eenen hoop hooi, is bi
j de gelflerschen nog in nederig, hetwelk ook bast genoemd werd. ln
gebruik. HooF'
r bezig't het votll-eenen aardhoop.. fransche oorkonden van !377 en l378 leest m en
men zaaide voetangels op de barmte.
bastart, -#J
.
C de basbenAlledebast. De laatste
M arnen, (bernen) b. en o.w.,ik barnde, llelftis de llltgxlng aard,of erd.
heb gebarlltl. Hetzelftle a1s branden In eene fl- M aslaardl
l,zie bastaard.
gunrli
jkebeteekenis,b.v.van gevaren gesproken, M asterd . zle bastaard.
wordt meestal barnen gcbezigd: in 'tbarnen van M ataaf. m.,meerv.Bataven. Ook Batavler.
'tgtzvaar. Zie branden.
V an hier bataafbeh.
Marnlng. (berning) v., meerv. barningen. Van Batauwe,nu B etuwe,waarvan de RomeiHetzelfile als branding.welk laatste m eest in ge- nen Batavl-a gemaakt hebben; en hieruit is ons

brllik is.uitgezonderd in sommige overdragteli
jke Bataaf natullrli
jk ontstéan. Zie Betuwe.
(
R alavfer.zie Bataaf.
M aéen. o.w.,het baatte, heeft gebaat. D it
R arnnele'.(berllnél
tel)zie brandnetel.
e arnsleen. (bernsteell), m.,meerv. barn- werkw-, Iletsvelk van baat, en ditvan hct oude
steellen,wallneer van verschillendesoortengespro- bat.ôef,d.i.beter,afkomstig is,en helpen,voorken wordt. Van barnen dns genoem d, als ligt deelig zi
jl beteekent, hecft den dert
len llaalnval
vlam vattende. Zie amber. Van hier het Onver- bi
j zieh:het zalu niet baten;hct heeftden leerbuigb.lli
jv.n.barnsteenen,vanllarnsteellgemaal
tt: lillgen weillig gebaat. Hooy''r bezigt iem alld het
eel,rotting met eenen barnsteenen knop. Barn- leven btlten,voor doen behouden.
steenkracht.
e alseh,b.n.en bi
'
jw-,hetwelk reeds begint
e arom eter, m ., m eerv.barom eters. Ond. te verouderen,bi
j KIs. loos, bi
j CAMPH.stout,
beteekenissen:ziediebttrrening eenswoeden.Voxo.

woord,in algemeen gebruik!voorluchtweger:weer- trotsch:steekt,o!steekt den grootschen kop niet
zoo l'atsl'h ten llemelop.
glas.

e azlA,v.,meerv.bazinnen. Hetvrot
zweli
jke
R aron,m.,meerv.barons,baronncn.Vri
jheer, è
baanderl
teer.zekeretitel. Vanhierbarones,baroni
j naa'dlw van baas.
M
azu
l
n
,
v.
:
m
e
er
v.
baz
ui
nen.
Ze
ke
r
bl
a
ase arrevoeler. barrevoets. Zie bar.
'v.n.en biJ-w-, barscher. barschst. sp
e arse'.. lli-l
T
.eeltuig,eenigzlnsgeli
jk aan eenetrompet,uitgeVerlnetel,trotsch,stunrstth. Van hier barschheifl.
M akgle,zie bark.
e arst. bel-st2borst. Zie berst.
M arsten, zle bersten.
M ag, m., meerv.bansen. 1)e laagste toon in de

zonderd dat het langer is, en door beweegbare
deelen,welke,onder het blazen,op en neder geschoven worden,de hoogte en laagte der toonen
maakt:(1e bazuin steken;m et de heldere bazuin.
Voxo. V an hier bttzuillblazel',bazuingeschal. In

jnli
jk,
mnzi
jk,degrolldstem :den baszingen.Eenspeel- hetlat.is hetbuccina,waarvan het,waarschi
jlwi
jtoch onze meestespeeltuigen,en dns
fraai
jen basgekocllt. In beide dezebeteekenigsen is,dewi
tnig.waarop de bas gespeeld wordt:ik heb eenen onder eenige veranderingen,totons overgektyll'len

is dlt woord van het ital. basso ontleend. Ook ook derzelver benamillgen,van anderen gekregen
draagtzekergesehutden naam vanbas,ensclli
jnt. hebben.
zegt W lxscllooTEx, zi
jnen naam te hebben van (R azx.:x:en. o. en b. w., ik bazuinde,hcb
hetbassen der honden. Van hicr bassnaar, bas- gebazuind. Metde bazuin blazen. Onzi
jtl.;morspeler,basstem ;draaibas,enz.
gen zullen wi
j bazuinen. Bedri
jv-,doch in eenen

Magsen,zie bafdn.

fguurli
jken zin,voor metluide stem bekend ma-

M ast. n).,meerv.basten. De huid,deschors, ken:iemands hel,lendaden bazuinen;in welk gcschel,ofhetbekleedsel van boom en, planten en val,doorgaans,uitbazulhen gebezigd wordt.
gewassen:bastvan boomen!erwten,enz';uitden e e, een der onseheidbare voorzetselen, dat
dunnen bast.Voxo. Van hler bastachtig,hetgeen builen zamenstelling niet in gebruik is, en de
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werkwoorden,bi
j welke het gevoegd wordt, nim- li
jk waarop men kan antwoorden, en beantwoormerverlaat;terwi
jldiewerkwoorden het gewone delfkhcid.
R earbefden. b.w.,ik bearbeidde,heb bege, in den verletlenen ti
jd, niet aannemen,a1s: '
beminnen,bemind,bestri
jken,bestreken,enz.HooFT arbeid. Aan iets arbeiden, door arbeid volkfpm en
heeft dit voorzetsel voor zeer vele woorden ga- trachten te maken :eencn akker,- een wi
jsgeevoegd en tlaarmede zamengesteld; welke zam en- rig onderwerp bearbeiden. Van hier bearbeiding.
stellingen nietmeer in gebruik zi
jn,a1s:beaange- M easel:l. verled. deelw.van hetnietgebruinamen,beatl
jeuwen,beborstweeren, bedeunen, be- kelijke werkw.beasschen. Metasch bemorst.
dolen,bedringen,be:uiten,begangcn,behaavenen,

behecllten,behopmannen,bemo:blen, bemi
jmeren,

M eagein en . zie beademen.
M eblnden, b.w.,ik bebond,heb bebonden.

besehelden,bespooren,bestillen,betriomfeeren,be- Met een billdselbedek-ken:zi
jnaellsichtwasotc
voorhoofden,bevrouwen,bewaardighen,bewachtcn, bebonden m it enelldoeek Levsx J.C.
bewroeghen,bezwieren,enz.
M ebioed. zie bebloeden.
1)eonzi
jdigewerkwoorden nemtn,wanneer het e ebAeedex:. b. w., ik bebloedde. heb bevoorzetsel be voor dczelve geplaatstwordt,eene bloed. M et bloetl bevochtigen, bevlekken. Het
werkende beteekenis aan,aIs:lagchen,iemand be- verl.deelw.bebloed is het meestin gebruik: hi
j
lagcllen,slapell,beslapen,enz.
was geheelbellloed.
Door middelvan dit voorzetsel,wordensonlwi
j- (e eboelen, b.w., ik beboette,heb beboet.
len werkwoorden vannaamwoorden gevormd. V an Eene gelt
lbt
lete opleggen:hi
jisdaaroverbeboet.
zel
fst.naamwoorden,b.v.bloem,#(
)/c,enz.,bebloe- M ebelw erk en, b. w.,ik bebolwerkte,heb
men, bedi
jken,enz. Insgeli
jks van bi
jv. naam- bebolwerkt. M et bolwerken versterken: eene stad
woorden,a1s:groot,vochti
g,rrtl' enz., begrooten, bebolwerken. Overdragt-, en in den gemeenen
spreektrant: ik za1 dat wel bebolwerkel), doen,
bevochtigen,bevri
jen.
Wi
jdersdienthetvoorzetsel be,bi
j een werk- uitvoeren,klaar maken. Van hier bebolwerking.
woord geplaatst,om eene krachtige sti
jving van M ebou w en. b. w., ik bebouwde. heb bede bewerk-ing aan te duiden,en zegtzoo veel als bouwd. M etgebouwen bezetten,aanvulldn: eene
ten volle,ofvan alle zi
jden,a1s:bedenken, be- ledize plaats bebouwen. Van hier bebouwing.

lbed,
loopl'n;een stuk papierbesehri
jven;eenen akker Med. (bedde) o., meerv.bedden. lloot
veldbed, ziekbed, enz. llet bed maken; te bed,
bezaai
jen;metzoutbestrooi
jen,enz.
D it be maakt ook, even a1s de voorzetsels ge, naar bed gaan; te bed liggen; een killd te hed
onten rer,a'
chterhetzakeli
jke deelvaneenwerk- leggen. Om de gelijkheid met een bed,waarop
woord geplaatst,m et weglating van den staart, lnen slaapt,worden de afgeperkte plaatsen in de
dat worteldeeltoteen zelfst.naam w.van het on- tuinen, geschikt voor planten en gewassen, ook

Joverzi
jtligegeslacht,van geli
jkewaarde, als de ollbe- bedden gelloenld. Ook draagtde echt,bi
paalde wi
js van het werkw-, b.v.:beloop,be- dragt,somwi
jlen,den naam van bed:kinderen van
reik! enz.
heteerste,tweede bed.
Falndelil.k moetnog aangem erkt worden,dat dit Dit woord heeft verscheidene zamenstellingen,

voorzetselsomti
jdsdeeverliesten,tot eene let- a1s:beddcdeken,leddegoed,lledtlejak,bedt
lekleed,
tergreep,methetzakeli
jke deeldeswoordszamen- betldekwast, beddelaken, beddenkooper, lletl(1envloeit, a1s bli
jkt uit: bang, barmhartig, biecht, ltoopster, beddellm ttker, bedclenmaakster, bedtlenbli
*
i
en,ellz.
winkel,beflclepan, beddeplltnk, bedtlesprei. bedtle<v
e ea arden. l).w.,ik beaardde,heb beaard. stok, beddetafel, beddeti
jk, lïeddezak,ledgordi
jn,
M et a:srtle lledekken;begraven.
bedlegerig.bedsponde.bedstede,bedstrof4.enz.
M eallem en? beasemen,b.w.,ik bcademde, svaarsclli
jnli
jk is ons bed van beed.zi
jltde de
heb beatlemd. Zi
lllen adem over iets laten gaan, onvolmaakt verleden tjflvan hetverotlderdebo
-klen,
metzi
jllen adem bezwalken. CAMPH.gebruikthet nubeiden,d.i.vertoeven,afkomstig;beteekenende
overtlragt, voor vergezetlen: dat hem uwc gunst bed dan zoo veel als eene plaats, wahrop m en
beadem. Van hier beademing, beaseming. Zie rtlst en vertoeft. Door middel van het werkw.
adeîît.
beideît,is bed met het chald.en ar
ab.DlD en
@
M eam en, b.w , ik beaamde, heb beaam d.

Toestemlnen.Iletzelfde zeggen:hi
j heeftallesbe- n53@ overnachten, en het heb.DJ,woninn,of

aamtl. HooFT bezigtbeamelen.
oord, en D5*3
nut
'
s,vcrwant.
* j
R ea- ble, m ., m eerv. beambten. lemand,
die eell alllbt heeft, ambtenaar. Dit woord is Van ditbed ishetbi
jnareedsveroudcrdewerkw.
eigenli
jk het verled. deelwoord van hct werkw. bedden gevormd, in de beteekenis van het lletl
beambten,(iemand een ambtgeven)hetwelk niet maken,opsehudden,en in orde leggell:de dienstin gebruik is,waarval, echter, beanlbte schrbver, lnaagd moet nog bedden. Oolt voor te bcdde

ook beambtschrt
j'
ver, voorregtschri
jver,ofnotaris. leggen: bedtlede ik mij in de hel. BYBELVERT.
H et deelw. wordt hier a1s een zelf'
st.naamw.ge- Is 'took liefll',datmen 'tkind beddetin dedoorbezigd,even a1s in verscheidene antlere woorden, nen? Coonxllslz'
r.
b.v geli'erde enz-,plaats heeft.
e edaagd,bi
jv.n.,bedaagder,bedaagst,zi
jnde
D eangsl, bi
jv.n.en bi
jw.,zi
jnde hetverled. het verled. tleelw.van hetverlorene werkw. beda-

deelw.vallhetnietgebruikeli
jke werkw.beangsten. .r
/c?,vooroutlworden. Oud,in jaren gevortlerd,
Bevreesd,benaauwd. V an hier beangstheid, ook doch alleenltjk van den ouderdom eens mcnschen

beanzstigen,lleallgstiging.
gesproken: een bedaagd man, eene bedaagtle
M eanéw oorden , b. w., ik beantwoordde, maagd. ABRAHAM nu endeSARA waren oudtent
le
heb bealllwoortl. Antwoord op iets geven: eene wellletiaagt BYBSLV. Van hier bedaagdheid.
vraag, eenen brief beantwoorden. Voldoen: de M edaard. zie bedaren.
uitkolïlst heeft aan mi
jne verwachting niet beant- M etlaeltt, zie bedenken.
woord. V an hier beantwoortling; beantwoorde- M edaeltlzaam . bi
jv.n.)bedachtzamtr,be-
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dachtzaamst. M et overleg handelende, voorzggtig. Reeds bi
j UIZ
PHILAS komt het woord btdalar
Van hierbedachtzaamheid.
voor. Bi
j OTFRID. is het betalor, bj NoTasR.
M edam m en. b.w., ik bedam tle,heb be- betelar, in het zweed. bedlare. Tulxsrwx merkt
damd. M eteenen dam omzetten,ofafzetten. Van aan,datons woord bedelaar,bi
j de Ouden,in het
hier bedamming.
gemeen,voor eenen bidder genomen werd.
e edam pen . l). :4-., ik bedamptc, heb be- eedel.
arq,v.
,meerv.bedelartjen. Eigenljk
dampt. Ilamp over iets verspreiden,bezwalken. hetbedelen, de lcvenswjs der bedelaren,zonder
V an hier bedampipg.
meerv.:zich aan de bedelari
j overgeven. OnbeD eda nken , b. w., ik bedankte, heb be- schaamd en lastig vragen en bidden: ik ben uwe
bedankt. Dankzeggen: ik bedank-te hem voor bedelari
j moede.

zi
jne gedane diensten. Beleefdeli
jk afslaan: hi
j eedelar- .bi
jv.n.en l)
tjw.
,zondertrappen
bood mi
jzi
jne medewerking aan,maarikbedankte van vergrooting. Zcer arm , zoo dat men m oet

hem. Ook in de beteekeni: van afdanlten, uit de bedelen.
dienstontslaan:hi
j heeftdricvan zi
jne dienstbo- M edeRbr:eT. m.,meerv. bedelbrievell. Een
den lledankt. Van hierbedanking.
schrifteli
jk verl
of om te bedelen. Ook een brief,
R edareu, o.en b.w.,ik betlaarde, ben en waarin m en om iets bidt.
heb bedaard. Onz.,stilITorden, tot zich zelven
M edel.breod. o. H et brood, of voedsel.
komen: eindeli
jk bcgon hi
J te bedaren; hct datm en zich door bedelell verschaft: bedelbrood
wederisbedaard. H et vcrled.deelw.Ledaard,als eten.

een bi
jv.naalnw. gebezigd, heeft doorgaans de '
e ede:ex:,b.en o.werkw-,zi
jndellet voortbeteekenis van eene stille levcnswi
js en zachte ge- durende werkwoord van bidden,oul.beden;ik bemoedsgesteldheid: hi
j is een bedaard man,een delde, heb gebedeld. Dikwerf e11 bi
J herhalillg
bedaard jongeling. Men kan,bi
jzulkeaanti
jgill- bidden, verzoeken:om een ambt bedelen. Om
gen,naalweli
jksbetlatlrd bli
jven. Bedri
jv.stillen, eene giftvragen, tot levensonderhoud: aalnloezell
doen bedaren: niets kan hun angstbedaren. N. bedelen;gtlan bedelen. V an hier bedelachtig, op
VSRSTEEG. (Hi
j) betlaart haar toorn. Hooovlz
. de wijze der bedelaren;bedelorde.
Van hier bedaardeli
jk; bedaardheid, VOOr eene M edei- ennlk .m ., meerv. bedelmonniken.
Een monnik, die tot eene der bedelordetl behoort.
dauwtt. M et dauw bcvochtigen,in welkc beteeke- r edeq
lofte. v.,m eerv.bedeloften. Een door
nis het verl.deelw.bedauwd meest in gebruik is: I-looFT,V oxoltzen anderen gebezigd, doch nabedauwde velden;hetland is nal bcdauwd. Fi- derhand geheelin onbruik geraakt woorfl, waar-

stiell
e,
zacltellg'emoedsgesteldlleid.
edauw en, b. w., ik bedauwdct, heb be-

guurli
jk.illzonderheid bi
j de Dicllters:metzegen voorwi
jtllansgelo
ftezeggen.
bedauwen.
''eddln g, v., m eerv.beddingen. Eene zoldel'ing,waal'op hetgeschutstaat.
D ede. v.,meerv.beden. Hetbidden;verzoek,
begeel'te,ook f1e woorden, waarmede het verlan-

gen voorgedragellwordt: het is op zi
jne bede geschied. THEsEus spilt de leste bede. Voxo.Van
llier bededng,biddag,bedestond,biduur.
R edeelen, b.w.,ik bedeelde, heb bedeeld.

Ten deellaten wordell:ik heb hem van hetmi
jne
ri
jkelkk bedeeld. ln eeneruinlcrebeteekenis zegt

M edel.ven . b. w.j ik bedolf,heb bedolven.
M et aarde bedekken, begraven. H et verleden
deelm bedolven is meestin gebruik,en wel overdragt.:in eenen diepen slaap bedolven liggeu;de
wereld ligtbedolven in onwetendheid.
R edelzak. m.,meerv.bedelzakken. Een zak,
waarin de bedelaars het gebedelde met zich voeren. Overdragt.de uiterste arm oede:iemand aan
den bedelzak helpen; tot den bedelzak- gebragtzi
J*n.

W edenheRllek.bi
J's'
.n.en bi
J
'W.,bedenkeli
j-

m en bedeeld '
lnor#f?p,voor Ilit de arlnellkas onder- ker,bedenkeli
jkst. W atbedachtofuitgedachtkall
houden worden. V an hierbedeelaar,bedeeler,be- wOrden;ik heb alle bedenkeli
jkemiddelen daal.
toe
deelipg;doch doorgaans alleen il1 t1e laatste be- aangewend. W at bedenken,nadenken,of overleg
teekenis, b. v. iemands bedeelillg verm eerderen, vordert:datiseenebedenkeli
jkezaak. lnsgeli
jks.
inhfllltlen.enz.
verdacht,gevaarli
jk: die Onderneming komt lni
j
(e edeeld. lli
'v. l1. en bi
jw., lï
edeesder, be- bedenkeli
jk voor. Vnn hier bedenkeli
jk
-heid.
xJ
deesdgt. Verschrikt,ontsteltl:cen bcdeesd mensch. D edenken , b. w., Onregelm.; ik bedacht,
A1s lli.jw.:lltizag erbedeesduit; bcdeesd ml
tken. heb bedacht. Ove!
*ietsnadenken:ikhebdiezaak

Van hier bedeesdheid.
ernstigli
jk betlacht. Zich te billnen brengen, uitW edehull, o.
y meerv.bedehuizen. Tederter denken: hi
j bedacht een heilzaam middel. Met
godsdiellstotfelling afgezonderd gebouw. I1ldezen voorzorg aan iets denken :OP de rustzi
jns levens
zinkf
pmthetwoordbetahus,reedsbi
jOTFRID.voor. bedacht zi
jn. lleze zorg dadeli
jk bewi
jzen: hi
j
(
Xedekken,b.w.,ik bedel
tte,heb bedekt. za1mi
jin zi
jnen uitersten wil(testament)nog wel
Geheeldekken:het aangezigtbedekken;dcsneeuw bedenkell, Ook als een wet
lerkeerig werkw.; Li
j
bepeltde aarde. De dalen zi
jn bedektmetkoorn. zi
ch lladenkell:ik bedenk mi
j nog,ofik hetdoen
BIJBELV. s'el
*bol'
gen,aan het gezigt Onttrekkcn: wil. Zi
jn besluit veranderen : ik heb lni
j weder
debedekteweg,il1denAeestingbouw. Zi
7
ineoverige bedacht. Zich beraden:bedenk u.we
l
,
e
e
r
gi
jde
.
goede eigellschappen bedekken dezen m lsslag.V an zaak onderneemt. V an hier bedellkel, betjuukstey..

hier bedekkilg,bedeksel,bedekteli
jk.
M edenken, o.,eigenli
jk,de onbepttalde wi
js
èe edel.aar. m ,, nleerv.betlelaars,bedelltl.en. van het bovenstaande w., zollder meerT--:iets in
Van bedelen. lemand,dieotn eeneaalmoesbic
it, zi
jn bedenken nemen. Buitell bedenken,zonder
ofvraagt. Tn eene ruimere beteekenis,tt
ellzeer twi
jfel. Bedenken hebben, achterdocht hebben:
arm m ensch:ielnalltl tOt eenen bedelaar m aken, bedenken hebben op de garnisoenell. H . D11

van alhetzi
jneberooven; een bcdelaar worden, GnooT.
alhetzi
jneVerliezen. Van hier betlelaarster, bc- R edenk:ng. v., meerv. bedenltingen. Bedelarts.

raad, overleg: ik za1 die zaak in bedenking nem
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men. Aanmerking:ik zal u mi
jne bedenki
ngen hetverouderde dt-llen. Beschikken, besturen: zj
op die verhandeling mededeelen.

wil alles in huis bedillen. Berispen: al wat ik

e edenk:lld.m..wanneer zekere bepaalde zeg wordtdoor u bedild. V an hier bediller, beti
jdenmoeten uitgedruktworden,meerv.bedenktj- dilster,bedilling.
den. De noodige ti
jd,om eene zaak tebedenken, e edlng. o., nleerv.bedillgen. V oorwaarde,
te overleggen: iemalld ecni
ge dagen bedellkti
jd verdrag:nlet dit beding.V oxo. llet beding nagevell.

e ederf. o. Van bederven. Ondcl'gallg, on-

komen. Onder beding,dat enz.
R edln gen, b.w.,ik bedollg,heb bedongen.

geluk; hi
j loopt i1 zjn bederf Bederving :let Bi
j verdrag besprcken:ik hcbdathuis voor mi
j
bederfderzeden. Voxo. Verlies van zi
jne na- bedongen. Een verdrag wegens den pri
js eener
tnur en waarde!verrotting:er is reeds bederfaan zaak makelt:iets naauw bedillgeu. Zie dingen.
het vleesch; d1e goederen zi
jn aan geen bederf e edlssel.en ,b.w.,ik betlisselde,heb bedisonderhcvig. Van hier bederfeli
jk,bederfeli
jkheid. seld. Eigenli
jk, met den dissel (zeker blokmaD ederven, b.en o.w.,ik bedierf, lleb l)e- kers kuipers
of timmermans gereedsehap)
dorven. Bedr-, beschadigen, onbruikbaar maken: bewerken:onbedisseld holzt. J. OUDAAN. Overhi
jheeftnli
jnepen bedorven. Verleiden:zi
j be- drngt.bereiden,bj voorraad gereed makel): eene
derven elkander. Onz.
,methethulpw.zt
jh; be- zaak bedisselen;ik zaldatwe1bedisselen.
schadigd,onbruikbaar worden:hetvleesch bederft M edAegeelg.bi
jv.n,en bi
jw. Zoo ziek,of
ligteli
jk in den zomer. Van hier bederver, be- zwak,datmen te bed moetliggen.Van hierbedderving.
legerigheid.
M edevaarl, v., m cerv. bedevaartcn. Vall M edodden . zie bedotten.

hctoude varen,goth.en angels.faran,d.i.gaan, eedeen.wederk. w., onrcgelm.;ik tledeed
relzen. Eenereisnaareene afgelegtt
lleplaats,om mi
j,heb mi
j bedaan. ln den gemeenen spreekaldaar te bidden: op uwe bedevaart. Van hier
bedevaartganger
M edgenee*,m .el1v.,meerv. bedgenooten.
Een mall,die hetzelfze bed metde vrlluw,ofeene
vrollw.die hetzelfde bed metden man geniet.
A edleden, b.w. Van hetoude dtkden, d.
i.te kennen geven:ik bediedde,heb bedied. Be-

trattt:zicllbedoen,zich bevuilen.
e etl.e'm pk, verleden deelw. vau het verouderde bedottlpett,m et damp, of uitwaseming, vervullen. Bedom pter, bedornptst. M et damp, of
uitwaseming,vervuld:eene bedompte kamer. Ook
wordt het, om tle, door damp, ofuitwaseming,
veroorzaakte belemmering voor hetgezigt,in den

teekenen:watbedietdat i
jsscli
jck getoet?Voxo. zin van duistergebezigd. Van hier bedomptheid.
Van hier bedl
kdselvwbeteekènis:dewi
jl dat bedied- e edendeken, b. w.
, ik bedonderde, heb
seInietwisseli
jk te bevroeden is.Hooya'
r. Ook is bedonderd. Eigellli
jk, door den donder treFen;
bedied,voor beduidenis,beteekenis,in gebruik ge- doch ditwoord is alleen gebruikeltjk, in den zill
weest. H.DIIGRooT bezigthetin den zi
n van van door verbazing verstommen en verbi
jsteren:
ondevrigttnqtdoorGABRISLSbedied.
ik laatmi
j nietligtbedonderen;hj stond bedon(R edfende. m., meerv. bedienden. Iem alld, dertl.
dieallderen dient,zoo wel ten aanzien van het (
e edollen, tbi
l Klr
a.en Hoor'
rbedodden)b.
.
doenvan huiseli
jke diensten: vele bedienden heb- w.van hetverout
lerderde dottelt.ikbedottede,leb
ben,in welke beteekenis ook het vrouweltjke be- betlot. Bedriegen,misleiden: ik zal u nietbedotdiende, voor eene dienstm aagtl, gebruikt wordt, tell. lloo.
baT gebruikt het deelw. bedodt, van be-

alsin opzigttotiemand, die eenig ambt,eenige dodden,in den zin van bedremmeld:hi
j,alhoewel
bedienirlg heeft:een postbediende enz.
van veele bedenk-ingen tetrens bedodt. Van llier
Bediende,afgeleid van het verledene deelwoord bedotter.bcdotster,bedottillg.

bediend,van bedienen,iseigenl
i
jkiemand,dievan

l
e edoven,verl.deelw.
,hetzelfde a1s gedont-

anderen bedieud wordt,of is;doch daar de ver- peld'zie dompelen.

ledelle deelwoorden zoo weleene bedri
jvende,als (
R edraal
len, b. w., ik betlraaide,heb beli
jdende beteekenis hebben, zoo worden zi
j, ais draaid. Ilwikkelen,verwarren: laat toeh werels
bi
jvoegeli
jk-e naamwoorden, (en derllalve ook t1e sorgh olls'sinnen niet bedraai
jen. km.v.Dortr.
daaruitgevormdezelfst.naamwoorden) somwi
jlen, 1n,ofmetietsbedraaid zi
jn,of zitten, il) verlein eellen bedri
jvenden zin gebezigd.
genheid zi
jn. Van hier bedraaidheid.
R ed:en en, b.w.,ik bediende,heb bediend. (R edrag, o. Vall het volgende bedragen,
Eigenli
jk,dienst doen,ter dieust staan:iemand doch tegenwot
lrdig,alleell in de beteekenisvall
aan de tafel bedienen. svaarnemen, bekleeden: lletbeloop eener son):het bedrag eenerrckening;
een antbt bedienen. Zil.
h van ?cf,
sbed?'
ez?e/?,gebrnik hetbedrag zi
jner inkomsten is niet groot.
van iets maken. Omtrent zekere voorwerpel) het le edragen , o.w..ik bedroeg,hebbedragen.
noodige verrigten,doch slechts in eenige gevallen, Eene zekere som uitmakelt,beloopen :de gallsche
b. v.: (1e kanonnen werden welbediend. Van som bedraagt honderd guldells.

hicr bedienaar: eell bedienaar des goddeli
jken Oul.werd ditwoord ook als bedri
jvend gebewoords;bediening.
zigd,voor beschuldigen; in welke beteekenis h'
et
e ed:len,(oul.bedqj'
den)ook bedù'
gen,J?e#().
:?, nog bi
jHooy''
r en SswsL voorkomt.
o.w.,van dtjkn,(oul.worden)toenemen,zieh uit- R edreigen, b. w.,ik bedreigtle, Ileb bczetten:ik bedi
jde,heb beili
jd. Ook vrueht doell: dreigd. l'
ellland dreigen: ik leb l1elllmcteene
onregtvaardig goed gedi
jt niet. Haar dartelheid zwarestrafbedrei
gd. Ilisgez
'
i
jks flguurli
jk:wattrbedi
jt,bi
j'sarmen bloed en tranen.Voxo.
mede wilt gi
j den storm afwenden, tlie ollsbee edlaeken. b.w., ik bedi
jkte, heb bedtjkt. dreigt?Van hierbedreiging. Ziedreigel
t.
Aleteellen di
jk omzetten:een meerbedi
jken; be- (
Redre*u*nel
ld. verl.deelw.van bedl
'cludi
jktelanden. Van hier bedi
jking.
melen.
M ed:Aa', zie albedil.
e edrem - eien, b. w., van drelnmelen,
e edlH en, b.w., ik bedilde,heb bedild,van prangen;ik bedremmelde,heb bedrqmmeld.Vreqs
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bedremmeltuwen geest.Hoos''
r. Hi
Jstond geheel bedroppeld. Droppelsgewi
jzenatmaken,even a1s

bedrem meld,verlegen. Van hier beflremm eling. bedrllipen.
Bedremmelen is hetzelftle lnet bedrontmelen, en R edru ipen . b.w., ik bedroop, heb bedro.
dromntelen is een voortdurend werkw. van dronl- pen. lletzelftle als bedroppelen. H et gcbraad be/48/1,dl*ingensPersen,benatlllWerl.
druillen; de kandelaar is geheelbedropen. Een

e edreven,vel'
l.deelw.val bedri
jven. Ook vette gans bedruipt zieh zelve, spreekw.; hi
J kan
alseen btjv.n.
,bedrevener,bedrevenst;overdragt-, zich zelven zeer welbedruipen,d.i.heeftmidtlea1s dikwerf bedreven hebbende, en daardoor ge- len genoeg om van te bestaan. Van hier bedraileerd zi
jnde, ervaren: een bedreven koopnlan;in pine.

zekere zaak bedreven. Van hier bedrevenheid.
M edru k ken , b. w., ik bcdrukte,heb bee edrlegen . b. w., van het oude
drkeq
n, drukt. Vo1 drukken: dit blad is aan beide de
*''e
.
hetzelfde als olls tegenwoordige bedrlegen: ik be- zi
jden bedrukt. Overdragt., prangcn,benaauwen,
droog, heb bedrogen. M isleidenp teletzrstellen: verdrukken: wanthi
jheeftmi
j bedrt
lkt. BIJBSLvsl
iemandbedriegen. ln hetdageli
jkschelevenwordt tT. Bedroeven;doch in deze beteekenisishet
zich bedriegen ook voor dwalen, mistasten, geno- verled.deelw.bedruktalleen in gebraik: hd ziet

men:wanleergi
j ditwaandet,zoudtgi
ju bedrle- erzeerbedrlzktuit. Hi
j bevi
ndtzichin bedrt
zkte
gen. Van hierbedrieger,bedriegster, bedriegeri
j, omstandigheden. V an hier bedrukkinp bedruktheid,(tf bedl'oefdheid.
bedriegeli
*
jk.
e edrl.jf,o.
,meerv.bedri
jven. Vanhetwerk- R edruk l, zie bedrukken.
woord bedri
jven. W erk,werk
-zaamheid,daad,han- Medruppen,zie bedruî
àen.
deling:debedri
jven dermensehen. Beroep,han- e edsponde. v.zie bed.
tering:hi
jhad een eerli
jk,schoongeenaanzienli
jk. A edstree.o.zie bed.
bedri
jf. Dehoofdverdeel
ing van een tooneelspel: M edueh l. verled.deelm ,van hetverouderde
beduchtett,waarvoorthans hetenkelvoudigeduchten
heteerste en tweede bedri
jf.
gebruikt wordt; beduchter, beduclltst. Bevreesd,
M edrl
lfal.
,ziealbedrtf.
M edrlajten.b.w.,van drq
''
ten,(1.i.kakken: bekommerd: voor iets beducht zi
jn. Van hier

ik bedreet, heb bedreten. Bekakken: het kind bedllchtlleid.
heeft zich bedreten. Bi
j overdrltgt, i
)1 den ge- M edulden . b.w.,van duidcn,doen kenneu,

meenenspreektrant,voorbedriegen:hi
j wildemi
j verklaren: ik beduidde, heb beduid. Eigenli
jk,
bedri
jten; maar enz. Van hierbedri
jter,bedri
jt- doorhetgeven valleen teeken aanwi
jzen:ik heb

hem hct huis wel beduid. Ollderregten,overreM edrl.jvezx,b.w.
,ik bedrees heb bedreven. den:ik za1 Lethem we1 bedqiden. Beteekenen:
Doen,verrigtell:wie heeftdatbedrevcn? Vreuzd dezc twee woorflen beduiden genoegzaam hetzelftle.
bedl
wi
jven,datgeen doen, waardllor men uiterljk Abracadabra is een woord,hetwelk niets bedllidt.
Ster.

ztlnevreugd toont. Van hier bedri
jver,bedri
jfster, Van belang zi
jn: dat heeft weillig te bedl
lit
len.
!lct teeken eener toekomstige gebeurtenis: dat
beduidt niet veel goetls. W at zaldat beduiden?
A edrllAen, b.w., ik betlrilde,heb bedrild. Vallhitxr beduidenis,beduiding.
lloen dreullen:Niet om in kar ofkoetsdestraten M edu fxn eRez:. b. w., ik beduimelde, heb
te bedrillen. J. o. D lsxztlsa. In tlen gem eenen beduimeld. M etduimen en vingeren dikwi
jlsaangpreektrant, wordt bedrdlen ook voor besturen, raken, veel behanflelen, en daardoor bezoedelen:

bet
lrijvillg. Zie bedreven.

R edrlla'.m.,hetzelftlealsbedro
(
'
f
'al.

zich bemoei
jen?genomen:ik za1datwelbedrillen. gi
j moet uw papier zoo niet beduimelen. Van

Van hier bedrlllel',bedrilster,bedrilling.
hier laetluimellng.
A edrlnk en, b,w.,ik bedronk, heb bedron- e edu lvelen. b.w ., ik beduivelde,heb beken. Ilrollkeltm aken:iemalld, zich
dtliveld. In den gemeenen spreektratlt gebrtzike-

M edroefd.bi
jv.n.en bi
jw-,zi
jnde eigenltjk li
jk, voorbedremmelen: ik zal nlj dooru niet

het verled.deelw.vttn bedroeven; bedroefder, be- laten beduivelen, ook overduivelen. Het verled.
droefdst. Droefheid gewaar wordende: bedroefd dcelw.beduiveld:hi
j stond bedaiveld enz.
, is het
zi
jn, worden. Een bet
lroeftlgëmoed. Droeflleid meegtin gebl'uik.

aanduidende: hi
j zag er zeer bedroefd uit. Op

D edulzeid.bi
jv.n,zi
jlldehetverled.deelw.

droefheid gcgrond: bedroefde getlachten. In den val)het ollgcwtllle beduizelen.doen duizelen. ldetzelig: beduizeld in het verstand;be.
gemeenen spreektrant, wordt het ook voor slecht, zelftle als dutgebrekkeli
jk, genomen: eene bedroefde redevoe- duizeld maken. J.OUDAAX.
rinz. V lln hier bedroefdheid.
e edunken.o.,eigenli
jk,deonbepaaldewi
js
M edreevcn . b. w., ik bedroefde, hcb be- van het veroudertle werkw. bedunken, waarvoor

lllkt mi
j,
droeft
l. Droevig maken: die ti
jding heeft mi
j thans het enkelvoud. dutlken het dt
zeer bedroeftl; zicll bedroeven. Oul. werd dit alleen in gebrtlik is. M eening, gevoelen: naar
woord ook il1 den zin van betreuren gebezigd: mi
jn bedunkell; mi
jns bedunkens. Bi
j HoorT
Jowswertgeboetscapt,datdie conincsi
jnen soen ltomt hetwerkw.bedunken nog voor in: zich 1abeweende en bedroefde. BIJBISL, l477. En bi
j ten bednnken.
SPIEG. komt het voor, in de beteekenis van M etlvr:end. m ,, m eerv. bedvrienden. Eeht
m
bedroe
fd worden: geen mensch zou van gebrek genflot. Zoo otlk bedvrielldin. Zie bedgenoot.
bedrtleven. Van hier bedrtleving.
M edw ang, o., van bcdwillgen. Onderzi
jn
eedrog.(()uI
.ook d,.
og),o. Eenebedriege- bedwang htlutlell.
e
edw
arm
er,
m
.
,
m
e
e
r
v.
bedwar
mer
s
.
Ie
t
s,
li
jke halldeslng: een menst'
h vo1 listen bedrog.
Zonder bedrtlg' Een heilig bedrog,wanneer nlell, waalwllletle het bed gebvarm d wordt.
met zoogencenlde goede oogmcrken,en uit gods- eedw elxnd, bi
jv. n.en bi
jw.
, zi
jnde het
diellstigheid,de waarheid verbergt,oficm and mis- verl. deelw. van bedwellllen: betlwelmder, be(Iwelmdst. Suflknd,verward:bcdwelmde hersenen.
ltidt.
e edroppe:en. b. w.,ik bedroppelde,htb Ik wasbedwelmd. Y an hier bedwelmdheid.
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e edw eAm en, b. w., van het verouderde men,van eene ziekte hersteld worden,zi
ln:het
volk kwam op de been,stond op,werd oproerig;

dw*lmen, moesogtlth. dwaltnon, suFen, niet wi
js
zi
jn: ik bedwell
nde, heb bedwelmd. Het hoofd
doen draai
jen,verwarren,buiten zichzelven brengen:die ti
jding bedwelmde mi
l-geheel. Van hier

iemand beenen maken,weghelpen,wegjagen;zieh
op de been houtlen,staande bli
lven,zi
jnen stand

houden.
bedwelming.
Uitdeboven aangevoerde spreckwi
jzen:op de
R edw lngen, b. w., ik bedwong, heb be- been brengen, op de been komen,van de been
dwongen. Door dwang onderzi
jnemagtbrengen: geraken, enz., is geenszins af te leiden, dathet

zi
jnen vi
jand bedwingen. lntoomen, inhouden: woordbeen van hetvr.geslachtzoudezi
jn,dewjl
zich zelven, zi
jne hartstogten bedwingen. Van heteene verkorting is,voor, op de beenen, van
hier bedwinzer,bedwingster.
de beenen;even als m en zegt: de visch koken,
D ededlgen,(bi
jKlL.ook '
beLeden),b. w., voordevisschen. Figuurlijk,worden schonken en
ik beëetiigde,heb beëedigd. M et eeqen eed be- botten beenentook beenderen,genoemd:de beenen
vestigen: iets plegtigli
jk beLedigen. Tn den eet
l uithetvlecsch nemen;er is nietsdan velen been
nemcn,meteenen eed verbinden:iemand,bj het aan hem . Doodsbeenderen. V an hier beenachtig,
aanvaarden &'an zi
jn ambtgbeëedigen. Van hier beenbreuk-,enz.
beëedieing.
e eenderh u ll, o., meerv. beenderhuizen.
M eek . v., m eerv. beken. Het geruîsch van Ecne bewaarplaats van de beenderen derljken,
eene snelle beek. V oxo.
op,ofbi
J (1e kerkhoven;knekelhuis.
M eeAd, (011. bt
ld, beld),o.,meerv.beelden. R eendroog.bi
jv.n.en bi
jw.,zonder trapIedere klare of zinneli
jke voorstelling eener zaak; pen van vergrooti
llg. In het dageljksehe leven,
denkbeeltl:de treurige bem intalde beelden, die voorzeel-droog,zoo droog als een been.

zi
jnetrcuri
gheid voedselgeven. Dezigtbarevoor-

e eenen,onverb.bi
jv.n. Vanbeengemaakt;

stelling eellerzaak,beeldtenis:een gesehildertl,ge- ecne beenen kam .
goten, of gesneden beeld; beelden aallbidtlen- M eexxltak Rer, zie vleeschhoît
wer.
Ook wordt (loor het wllord beeld,voor eenen per- e eenlg, bdv. n. llat schonken en botten
soon genomen, somwi
jlen, het denkheeld van heeft:beelllg vleesch. D atbeenen hecft;doch in
schoonheit
luitgedrukt:zi
jiseen beeld van eene dezen zin is hetalleen in eenige zamenstellingen
vrouw,eene schotlne vrotlkv. Hiervan is het, in gebruikeli
jk, a1s: tweebeenig, dik dunbeenig,
den gemeenen spreektrant, gebruikel
i
jkc bi
jv.n. kort langbeenig,krombeenig,enz.
beeldig,ook wel beeldert-q.voor sclloon.arkolnstig: e eer, m., m eerv. beeren. Zeker vicrvoetig
hetiseen beeldig (beelderig)kint
l. Zamensteilill- wild dler:het grolnmen van den beer.Voxo. In
genzi
jn:beeldendienaar,beeldendienst,beellenri
jk, den gemeellen spreektrant, zegt men: den beer
beellhonwen, beeldhouwer, beeldsni
jder, beeld- loslaten.voor,zich in alle mllgeli
jkelosbandiglleiz
werk.enz.
en razende onbezonnenheid toegeven. ()ok: een
D eel.
de:llk,bi
jv.n.en btjw, beeltleli
jker, ongelikte beer,vooreellonbescllaaftl,onbescllaamd

beeldeli
jkst. Een beeld geli
jk, of een beeld in mellsch. Ook wortlthetmpnnetjevan eene zeug
zich bevattende:ecne beeldeljke voorstell
ing.
een beer.ù::rpcz/t
:ezl,genoemd. Figllurli
jk, dragen
M eeiden. b. w., ik beeltlde, heb gebeeld. twee sterrenbeelden, om eenige geltjkheid, dezen
Tets eelle gedltante geven:eenen m an van sneeuw
beelllen. 17atonse heerden m ensche ghebeeldet
heeftenz. GCLr,>:N'rROSN. 1)ebeeltihouwkunst,graveerktlnst, schilderltunst,teekenkunst,enz.worden
beeldendekunstengenoemd.Vanhierookbeeldenaar:

llaam,waarvan llet eene de groote beer, genoelnd

wordt,zi
jntle een gt'
sternte,hetwelk bi
j ons nooit
ondergaat; het andere, de lrl6d'
ne beer.staat het
naaste bi
j de noorlpool. Verder wordt zeker
kri
jgstuig der Ouden,meteenscherpruggig vert
lek,
de beeltlenaar van den geestri
jken Ridder. Vtlxo. waarmetleeeni
g kri
jgsvolk totaan de muren geM eeltl.
spraak . v., m eerv. beeldsprak-en. voerd werd, om die te bestormen, een 56cr,of
Eene spraak, of taal, welke de zaken nietmet stormbeer,gcnoemd. W i
jdersdraagtzekeredikke,
letters en woorden, maar met beelden uitdrukt, in het watergemetselde muur, van gedaante als
naar het grieksch hl-eroglyplten genoemd; in on- een stormbeer,dienellde,om den slag van hetwaderschcitlillg van dewoordspraak. M isschiendrukt ter af te keeren, dezen naanl; geli
jk ook het
beeldscbrt
'
ft, in tegenoverstelling van lettersehrft, schuin opgaallde lnetselwerk,aan den voetvan een
hetdenkbeeld beter uit.
grootgebouw.Van hier beerellhuid,beerenklaauw,
e ee:dslor- er, m ., meerv. beeldstormers. zekerkruid;beerenleider. Hetwi
jfje vandenbeer
Iemalld,diedebeel
den bestornlt;in dekerkeli
jke wordtbeerin gelloem d.

geschiedenis der ouden ti
jden,iemand die debeel-

'1*12x KATE leidtditwoord,in deeigenli
jkebe-

den metgeweld uitde kerken wegvoert, of ver- teekenis van een viervoetig wild dier,van hetoude

niel
t. Van hier beeldstormeri
j.

barel'.ùcrén (dragen,voortbrengen)af,a1saandui-

dellde de ongemeelle teeldrift,aan deze dieren eiM eeRdéenfg,v.,meerv.beeldtenissen.
aflàeeldsel;de zigtbare voorstelling van iets.
gen. Allderen brengen het tot het outle baren,
M eem d, m ., m eerv. beemden. W eidc. in beren,in de beteekenis van een sterk geltlid m aden lleel
nt. Voxo. Bi
j de Dichtersishetwoord ken, brommen, dewi
jl dit di
cr zich door zi
Jne
beentd zeer in gebruik, b.v.: een beem tl van 't bromm ende stem genoegzaam van andere dieren
reinstgenoegen. Zoo zegt men ook,il1den dich- onderscheidt. Nog anderen acllten het van het

terl
i
jken sti
jl:zi
jnen geest laten weiden in den gr. jet
gll, vlokkig:harig, afkomstig, dewi
jleen
ruimcn beemd van iemands 1()f.
bcer.bi
jt
litnemendheid,zoodanig is.
M een , o., meerv. beenen. Hct been, of de

M edrven, b. w , ik beërfie, heb beLrfd.

pi
jp,tusschen deknie en denvoet:een been bre- Doflrerven verkri
jgen. Van hierbeërving.
ken.Daarvalontleendespreekwi
jzenzi
jn:eenleger Meesl,(lat.lestèa).o.,meerv. beesten. Een
op de been brengen,oprfgten,aanwerven;van de onredeljk dier:'tgroote beest. J.OUoAAN. M et
beengeraken,ziek wordun;op debeen zi
jn? ko- veraehting van een slecht m ensch sprekende, zegt
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men: hi
l-,zi
j,is een beest- In hetwoord beest Doen,bedri
jven,doch meestal,wanneervanslechheeft een geslachtverloop plaats. Bi
j de Ouden te,of gebrekkige handelingen gesproken wordt:
is ditwoord alti
jtlvrouweli
jk geweest:omme dat een schelmstuk,eenen m oord,eene dwaasheid behi
j eener beeste gheleke.A. Bvxs. En bi
J latere gaan.Laatmi
j metdiezaak maarbegaan.Hoo>q'
r
schri
jvers:alsittend'op de beest. I)- Hslxs. .
En gebruikt dit woord in tlen zin van bLjagen,of
ditgeslacht heeftbi
J Ons nog stand gehouden in verkrt
j'
gen: gunstte begaan. Het deelw.begaan,
de spreekwi
js: de beestspelen,nietden beest,noch voor bezorgd,Ilekom merll,b.v.om, over, ofm et
hetbeest. V an hierbeestachtig,beestig,waarvoor iets begaan zi
jn,îs in algemeen gebruik.
e egar en. b.w., ik begaapte,heb begaapt.
HoorTbeestelL
ik gebruikt.
e eel. (bete), m.
,meerv.beten. Van bi
jten. Eigellljk,met opgesperden mond bezien, nienwsEen hap :eenen beetitlietsdoen. Fi
guurli
jk,van gierigli
jk beki
jken: zj begapen al wat ik doe.
hetgeweten,deszelfs verwi
jtingen:het gevoel van Van hier begaper,begaping.
schuld doorknaagtzi
jnen boezem metgelleime l
)e- e ega veu, b. w. Van gaaf,gave: ik beten. Een brok,ofzoo veelals de molld tegeli
jk gaafde,heb begaafd. V an iets a1s eene gaafvoor-

kan vatten.en de tanden ktlnnen malen :een beet
broods. De door eenen beet veroorzaakte verbreking,en de plaats,waar iets gebeten isgeworden:
den beet van eenen appelafsni
jtlen;debeetvan
eene vloo. Ook wordthetwoord beetgebezigd in

zien: de nataur hafl hem metveelverstand begaafd. Zi
e begacfd.
e egeeren , b.w.,ik begeerde,heb begeerd.

Vurig, met drift, verlangen: hj heeftalles,wat
zi
jn hartbegeert. Eene vrouw aanzien, om haar
t
despreekwi
js:ielnand betthebben,bcetkri
jgen. e begeeren. Naar iets haken,traehten,iletvel-M eel, v.,lneerv. beeten. Zukcre wortel,ook kri
jgen eenerzaak zoeken:hi
l
-begeertdegansehe
beetwortel en krootgenoemd.
nalatenschap. Zi
jn verlangen uiten,te kennen gee eelle. o., meerv. beetjes. Het verklein- ven:iemand tervrouw begeeren;watbegeertgi
j?
woord van beet, bete. Stukje: een beetje brood. Afvortleren: gehoorzaam heid van iemand begeeD it woord is,door het gebruik,op alleweinigheid ren. De Ouden bezigden ditwerkw.ook metden
betrekkeljk gemaakt,en men zegt,doch zeeron- tweeden naam val, b.v.dies begheerden, d.i. die
eigen,zoo weleen beet
je bier,wi
jn,enz-,alseen des begeerden. Ook wordtbegeeren,voorbegeerte,
beetje vleesch,kaas,enz.,schoon dltbeet
je,alsaf- a1seen zelfst.naamw.van het onz geslacht,gebekomstig van beet,en datvan bt
ïten, ei
genli
jl
t, al- zigt
l:verplichte si
jn begeeren. Huvom W atis
lecn op iets,hetwelk eetbaal- isj of gebeten kan uw begeeren? Voor begeeren was,weleer,heteenWordenjtOePaSSe1iJ*k iS.
voudigegeeren gebruikeli
jk,waarvan gl
krt
'
g.
e ef. v.,m eerv. besen. H alskraag. Van dit (
Regeer:g,b.n.en bi
jw-,begeeriger,begeebe
f heefrmen hetwerkw.be
fbn.in den zin van rigst. Verlallgende, begeerte hebbende:begeerig
eene befaandoen,eene befdragen,gevormd,waar- naareer,ri
jkdom,enz;hjwaszeerbegeerig,om
van hetverled.deelw.gebe
ftin gebruik is;b. v. haarte zien.
eegeeriqk, bjv.n.en bjwgemanteld en gebeftzi
ln.
,begeerli
jker,
jkst. Hetgeen begeefd,of verlangd, kan
eefaavnd,bi
jv.n.enbi
jw.,zi
jndchetverled. begeerli
deelw.van befameu. Befaamder, befaam dst. Be- 0n mag worden: eene begeerltjke zaak; alwat
;; dit but
faam t aan hem is,is zeer begeerli
rucht. beroelnd, overal bekend: l
tgjii
jk. Hebzuchtig,inha.
jisalte begeerli
jk.
verstant.Voxo. Bi
j Kls.komt dit woord alleen lig:eenbegeerljk mensch;hi
in eenen kwaden zin voor, geli
jk t
le Ouden het Van hier begeerli
jkheid.
meestal zoodanig gebruikten: die befaemt ghe- W egeerée,V.jlneerv.begeerton. Driftig verweestisvan tyranni
je.HouwAlltr. V oNosru ge* langen: de begeerte naar roem, tijdelijk vermo-

bruik
-thetin eenen goeden zin: zi
j was geensins gen, enz. Zi
jne begeerte voldoen. Hi
j brandde
befaemt door Ilaer geboortelant; en thans wordt van begeerte,om t
l te zien. W il: het is zi
jne
hetgenoegzaam niët anders gebezigd. Evcn zoo begeerte,dtttmen den vi
janq aanvalle.
e egek hen , b. w., ik begekte,heb begekt.
ishetwerkw.be
famen,hetwelk weinig meervoor- Bes
potten, als gek behandelen :iemand begekken.
komt, oul,, in eenen kwaden zin gebezigd:maer
ie en wil niem ant bisondert befanlen. A. Bvxs. HElalssus saeh m en van de kinderen begeeken.
lloor'
r gebruikt llet in eenen goeden zin:zi
jns S1a.vzkx Slxxsx.
levens heele loop doet hem voor goet befafnen. (R egelle:dex:,b.w.,ik begeleidde, heb beVan hierbefaanldheid.
geleid. Vergezellen: hi
j heeftmj op de gansehe
M egaafd,bi
jv.n.enbi
jw-,zl
g
-ndehetverled. reis begelcill. Van hier begeleider, begeleiding,
deelw.van begaven Begaafder, begaafdst. Alet begeleidster.
ietsalseenegaafverri
jkt,versierd:een man, die e egexxad:gen, b.w.,ik begenadigde,heb
van de natuur met veelverstand begaafd is. Het begen,kdigd Genade bewi
jzen: eenen kwaaddoeecli
jllt,datditwoord,oudti
jds,ook in eenen a1- ner begenadigen, de verdiende straf,uitgenade,
gemeenen zin,en ten aanzien van allcs, wat olls kwi
jtschelt
len. Van hier begenadigillg.
door God wordttoegezonden,zoo welkwaad,als e egeven . b. w., ik begaf, heb llegeven.
goed,gebezigd isgeworden;althansKILIAAN zegt: Sellenken:een am btbegeven. Zich aan eetle angave Gods,donum .
D:?lpestlb velclft
z lues,a Deo dereplaatsvervoegen:zich naar A msterdam,naar
d-,lza?-.s.
çc;hetwelk doorhetbekendeversjevoorhet llnis,in hetveld,op hetland,uit de stad,in ge.
amsterdamsehe dolhtlis, dat m cn aall V oxtàss vaar, op de vlugt, in een klooster,op den weg,
ter rust,in den echt,enz begeven. V erlaten: ik
toeschri
jfl:

lliemetkrankzinnigheydtzi
jn begaaft,
Die worden hier gespi
jsten gelaaft,

zal u niet begeven; de moed begeeftmi
j. llat

touw za1u begeven,zalbreken. Van hier begeniet weinig bevestigd wordt. V an hier ook be- ver.begeving.
e egfe:en, b. w., ik begoot,heb begoten.
gaafdheid,bekwaamheid.
M egaa n,b.w.,onregelm-;ik beging,heb be- D oor gieten natm aken:de planten begieten. In

gaan. Betreden :ik heb dat pad'dikwi
jls begaan. degemeenzamcverkeqring, is despreekwi
js:een
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werk begieten gebruikeli
jk.voor,lustig drînkenop Franken en Alemannen van graf gemaakthebben.
den goeflen voortgang van eenig wcrk. V an hier

M egrazeu , b. w.; van gras:ik begraasde,
begieting.
lleb bt'graltsd. M etgras bedekken;doeh het verR eglTéen , zie hetvolgende.
'
led.deelw.begraasd isalleenin gebrtlik :begraasd:
R eglfélgen . b. w., het voortdnr. SV@ 5'a11 heuvelen. Bi
j KlL. vindt men begrasde boter,
8
#.Tten, en dit va1
,
1 gtTt: ik begiftigde,heb begif- wanrvoor wiig?.asboter gebrnilten.
tigd. Beschenkcn ;hi
j hceft mi
j Inet eenen kost- (R egren zen , b. w., ik begrensde,hcb bebaren ring begi
ft1
-gd. Van hier llegiftiger, bef
Drif- grensd. Alet grenzen voorzien;doeh in dezen zin
tigster, begiftiging.
is hetnietnaeer in gebruik Figalrli
jk, bepalen:

R egl
aen, 5-.. meerv.bcgi
jnen. Zekere geeste- de te zeer begrensde ti
jcl, (lie mi
j nog ovcrig is.
li
jke doel
ater,lnaardiegeenegelofte doet.
lliesbegrens
den z.iidentiidhunswachtells. HooF'r.
.
*- . 1
.
)iJrv. n.el1bi
l.w-,begril.pelilIn llet nlidtleleeuwsche lati
jn wordtdezesoort R egrlapel.lak
van Nonnen begul
nae,beqinae,en in hetfr.begtti- l*
- i#
ker, begri
jpeli
-jkst. Hetgeen zich lnet het vero7e' genoelllfl. I7e oorsprong dezer benaming is stand begri
jpen,bevatten,laat: eene begri
jpeli
jke
onzeker. Ee,11-gen leidcn dezelve van B egga.zus- zaak. Iets bt
àgri
jpeli
jk makey), voorstellen, enz.
ter
lleilige G sslzq'nulo af, tlie (
1e stichtster Van lier begri
jpeli
jkleid.
dezer orde zoufle %'(3Ze1à; anderen van LAAIBERT è
e egrl
lpen. b.w.,ik begreep,heb lpegreL>c BEGUE, e0D0n Pricster, die insgeli
pen.
Ver
vat
t
en
:
al
wat de wereld in zich bejks voor
stiehter gellouden wordtl nog anderen van BSGGA, gri
jpt; dat is daaronder nietbegrepen. Methet
PIPIJNS dochter, tlie in een klooster gegaan is. verstand
' bevatten: wie kau dat begri
jpen? Bi
J
ADELCNG achtdezen naam,waarschi
jnli
jkst,a,
fkom- KIL.isbegrbpen ook berispetl;van waar nog de
qtig van llet oude begqe, d.i.bedelel,dewi
jl de gemeenespreekwi
js:ik wil daarin niet begrepen
Begtjncn voornameli
jl
tvan hetbedelen bestonden. zi-jn. Van hierbegrl
jp,voorberispilg,bi
jHooF'
r.
lk villd, in de 0??k?.t?z,c chrono--clce rcn B rabant, R egrlm m en, b. w.
, ik begrilllde,heb be15,65. onder de beeldtenis van BSGGA, huisvrouw grimd. M et een gril
nm ig gelaat aallzien. O ok

van AxtIlls LAnsî:
q
#'t
sust,twintigsten hertog van strafbejegelel):iemand begrimmen. Ziegrl
mmen.
Braband, dat 4xglls, in het jaar 685, door M egrlr, o., meerv. begripp.en. Verstand,
Gooulouo vermoord zi
jnde,BEGGA llet klooster oordeel: schrander van begrip zi
jn. Hetgeen be.

te Landen gestichtheeft,en :,van BEGG.A hebbcn ltnopt zatnen gevat is; inhoud: een kortbegrip

die Beghi
jnen haren naam behouden.'' Zal
nen- der christel
i
jke leer. Elke voorstelling der ziel:
stell.:begi
jnenhof,begi
jnenl
terk, begi
jnenklooster. naarmi
jnbegri
p;ik kan mi
jgeen begrip van die
enz.
zank m akc1,1.
R egln , o. Van beginnen. Aanvang:hetbe- Begrlj? is van begri
jpen;en llierom plagtmen
gin aller dingen;cen begin maken.
ook begrè
jp te scllri
jven;dochthansisbegrl
'alleen
p
e egln nen , o. en b.w..ik begin,heb bc- in gebruik.
gonnen. Onzi
J-tl.,eenen aanvang nernen: het be- D egroel
len, b.14-.,ik begroeide, heb begint t,e regenen; llet heeftbegonnen te regenen. groeid. H et verled. deelw. begroeid is thans,geBe(1r., den aanvang m aken:een wcrk beginnen. noegzaam,alleen in gcbruik:de straat i
s geheel
Figuurli
jk, ondernemen: wat zult gi
j bcginnen? m et grasbegroeid. Voxo.zegtnog:daer 'tgras
V an hier beginsel.
begroeit de straten.
M egllm pen,b.w.,vanglimp,bi
jJ.OI;DA.
<x R egreelen, b.w.. ik begroette, hcb bevoorkolnende, in den zin van eellen sclloonen groet. M eteellen groctinhalen, ontvallgen, verwelkom en,geluk wenschen. Ook spottende: den
schi
jn aan iets g.even. Van liier btàglinzpillg.
D eg:u rexx. b.w.,ik begltlurde,heb begluurd. vi
jand l
net kanollschoten begroetcn. Van hier beBeloerel),glul-eltde opmerken,beschouwen:iemand groeting.
m 'm ex:. b.w.,ik llcgromde,heb bebeglnren,deszelfs woorden en daden heimeli
jk op- M egro'
m erken, bespieden. V an hier begluring,begluur- grollld. l3ekrlfll-l-ell.
der. beglullrster.
M egroolen , 1:.w.,van groot;ik begrllotte,
M egooe'tel.
ezx. (beguicllelen) b.w.,ik be- heb bcgroot Schatten,berekenen:de schade begoochelfte, heb begoocllelll. Verblindell, bedric- grooten. V an llier begrooting.
gen. '
Van hier begoochelaa,r,begoochelaarster,be- e egrxzlzen. b. w., ik begruisdc, heb begooclleling.
gruisd. lbelnoraell: m et stof en bloed begl-tlisd.
R egool
len,b.w.
,ik bcgooide,hebbegooid L.Bzkxz. Voor be-qk'uisd werd ook begk-uizeld geGttoi
l
-ellt'
le bereiken:ik kan de overzi
jtli
aderrlvier bezizd.van btlgruizelen.
e egu :eltelen, zie begooclleldn.
nlet eenen steen llegooi
jen.
M egra aKx>laaég, v.,m eerv.begraafplaatsen. M egu nsllg en ,b.w.,van gunst; ik begnnDe plllttts,waar mellbcgrattft.
stigde,lleb begllllstigd Gu11st bewi
jzen: iemalld
e egra auw en , b. w., ik begraauwde,heb metiets begunstigen. ln eelle uitgestl'ektere bebegl'aallwd. St'herp bprisllen : hii begraauwt de teel
cenis,voordeelig zi
jn:de omstantliglledel llebstanflaartflraiers H ooF'r.
ben mi
jn oogt
nerk zeer begunstigd. Van hier bcM egrafenls, v.,meerv.begrafenissen. Het ullstiger, bt'gunstiging, begunstigstcr. Beg?z??dtl-bcgl'aven,de uitvaart:eenc tleftige begrafenis.
gen i<, eigenli
jk, let voortd. Brerkw. vl
tn hct in
M egraven , b.w.,ik begroef,heb begraven. ollbl-uik gel-ahtkte begunstcn.
erer altl'tle bestellen :eenen doode bezr
- '
* aven. Fi
e eltageIl
aek, bi
jv.n.en bi
jw,behageli
jker,

guurli
jk zegt men zlkl
t begraven, voor zich vcr- behageli
jkst. Behagen verwekkende, aalgenaam :
schansen : het leger heeft zich sterk begraven. hi
j is een bcllageli
jk rnan; Ili
j wcetzicl overal
Ook wordthet voor verbergen gebt'zigd:ach dat behageli
jk te maken. Van hler behageli
jkheid,
hetindediepste vergetelheid begraven ware!V an oudt. gebruikeli
jk voor seloonheifl: wivelike behier begraving.
hageli
jckheit. I4yBss,1477;en voorsieraad:met
H et is een woord,zegt NVACHTSR-,hetwelk de allerley behaechli
jcheytomhangcn. CL.Se.
10
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BEHAGEN--BEHOUDEN.

e eh agen . o.w., behaagde, heeft behaagd. e ehend:g.bi
jv.n.en bi
jw.
,behendiger,be
Gevallen;met den derden naam val des persoons: hendigst. Eigellli
jk, bekwaam in het nitvoeren

hetbehaagde lun. Eigenli
jk is behagen een onpersoonli
jk werkw.: het behaagtmi
j,heeftu behaagd, enz. Doch tllans bezigthet gebruik hetzelve ook als persoonli
jlt: gi
j behaagt mi
j niet

vanAlles,watmen ter Fl
cpt
fneemt:of,geli
jkmen
anders zegt, handig, die de zaken alti
jd aan het
regteei
ndeweetaan te vatten:hi
jiseen behendig werk
-meester;hi
j weetbehendig met die zaak
enz. Behagen wordt ook als een zelfst.naamw. oulte gaan. Voxo.en anderen gebruilten het in
van het onz.geslacht,zonder m eervoud,gebezigd: den zin van heimeli
jk: nu zegtze:ga bellendigh
behagen il1 iets hebben,scheppen,enz. Van hier enz. Voxo. Van hier behendigheid,beltendigli
jk,

behaging.
in alf1e gentlelnde beteekenissen.
M eitallen . b. w., ik bellaalde,heb belaaald. M eh eetlex:,b.w.,ik behoedde,heb behoed.
Verkri
jgen:de overwinling belalen;schande be- Beschntten,bescherm en :God behoede u vooralle
halen. Betrekken, inwikkelen: iem and in eene ongeluklten ! Van hier beheeder,behoedillg,bezaak behalen; ik wil daarin niet bellaald zi
jn. hoedster.
Van hierbehaling.
R elteedzaaxx:. bi
jv. n.en bi
jw ,behoedzae ehalve,voorz.enbi
jw. Uitgenoluen. W'
ri
j m er,l'ehoedzaalnst. Bezorgd,om zich voor eerlig

gebl'
uiken het voorz.behalve bi
j onderscheidene gevaarte hoeden;voorzigti
g:hi
j is een belloednaamvallen,welke door de natuur der zaak zelve zaaln nlan. M en kan in deze zaak nietbehoedgevorllerd worden: nienlantl kon llem spreken, zaam gelloe? zi
jn. Van hierbehoedzaamheid.
bellalve ik. Ik deeltle het geheim niemalld m etle, M eh oef. o.,zonder meel'v. A 1 wat noodig
behalve llem ; hi
j wees ieders raad af. behalve is,ofwatde tegenwoordige staatvan zaken vor-

dien vanmi
j. En duszou behalveeigenli
jk meer dert. Een genoegzaam reet
lsverouderd wo,lril,aleen bi
lw,dan een voorz zi
jn;en ditishetzeker, Ieetl nog overig in de spreekwi
jsten bel
toeve,bewanneer men zegt:ik ga wallt
lelen,behalve wan- teeekellende tot nut, voordeel: t'zi
jnen behoeve.
neer hetregent.

HooF'
r. Ten behoeve der armen.

R elxazld elez:, b. w., ik behalldelde. heb hoef. BIJBEL, l477.

Tot syn be-

behant
lel
d. Eigenli
jk, met de handen aanraken, Hetstamwoortlhof isnog in hetzweedsehe bedoorde handen laten gaan:datboek iszeer be- ho
f voorhanden, en beteekent hetgeen tot eelle
handeld. Figuurli
jk, lnet den geest bearbeiden: zltak noodil is.
een fraai onderwerp behandelen. Zich onltrent M el:oefle. v., m eerv. behoeften. Hetgeen
iemand gedragen:hi
j heeftmj slecht bchandeld. mell behoeft, nooddruft,gebrek:mi
jnebehoeften
Van hier belantlel
ing.
gaan l
ni
jne inl
tomsten ver te bovell; de sterke

o eh a ndlgen, b. w., ik behantligde, heb drank is hem eelle behoefte geworden. svie za1
behantligd. Overgeven, ter hand stellen:ietnand haar in hare behoefte helpen? Dit woord wordt
iets behandigen.
ook zam engesteld gebezigd, doeh meest in hct

R ehangen. b.w.,ik behilg.heb behangen. meerv.,als:mondbehoeften,levensmiddelen;schrtjfMeteeneaanhangigezaak bedekkell:eenekamer behoeften,alleswatmen noodig heeftom teschri
jmet tapi
jt behangen. Van hier behallger, be- ven,pennen,papier,enz. Van hier bekoeftig,gehanzsel.
brek hebbende.artnoedig,wjders behoeftigheid.
qe ehartlgen, b.w.,van hart;ik behartigde, M elâoeveu. b. en o. w.,ik behoefde,heb
heb behartigd. Ter harte nem en: eene zaak wel behoefd. Bedr.,noodig hebben:een kind behoeft

bchartigen. Van hierbehartiger,behartigitl
g:be. nietveeltotzi
jn onderhoud. Onz., vel
'
pligt zi
jn,
hartigster. flooe'
rbezigt:zi
jn woord behartlgen, noodzakeli
jk zjn:gi
jbehoeftdat niette betalen.
voor zestand doen.
Voor nli
j behoeftdat niet.
R elve'
bl. bi
jv. n.en bi
jw.
, zi
lnde,eigenli
jk, e eheoren. o.w.
,ik behoorde,hebbehoord.
hetolt
leverled.deelw.van hetniet gebrt
likell
jke Betamen,noodzakeli
jk zi
jn:datbehoortzootezi
jn.
werkw.bebebben. Beladen, ontlerhevig: met gie- Toebehooren:dathuis behoort mi
j. In verband
righei/
l.met vele kwalen behebtzi
jll.
staan metiets: een bevelhebber, (Iie tot de baR e'leerex:,b.w.,ik beheercle,heb beheerd. taafsche vloot behoort.

Regeren,besturen:zi
jn eigengoetlbeheeren. Van

Bebooren wordt ook a1s een zel
fst.naamw. van

hîer ook beheerfler.beheering,beheeryter.
het ollz.geslachtgebruikt,zonder meerv:naarbeM elzeerselltex:, b.w., ik beheerscllte, heb hoorcn.

beheersclzt. Heerschappi
j over iets hebbell,voe- (
R elxeor:lk. bi
jv. n. en bi
jw. Betameli
jk,
ren.enz.: l
anden beheerschen;zi
jne driften be- gevocgel
i
jk: in behoorli
jke ordc. Hj heeftzieh
lleerschen. Zi
j beheel'
scht mi
jlt hart. Van hier daarin niet behoorli
jk gedragen. Van hier bebeleersf'her,beheersehing,beheersell
ter.
ht
'
dol-'
i
jkheid.

n el:elxten, b.w.,ik beheilltle,heb beheintl. (
e el:oozex:, b.w.,ik behoosde,heb behoosd.
M eteelle heinip'g bezetten, Zie o??l1e3)?8n. HooFrr Begleten, bevochtigen: en lloven tu belloozen.

gebruikt bebeind,btj overdlragt: beheinfle kuislleit Hoor'
r.
(septa p?/#?
c?
/?'
c),of cerbaarheid.

e el:eud, o. Van behouden. Ilehoudenis,

R ehel.
pen. wederk.3
:-.,ik behielp mi
j, hcb retltlillg,welvaart:dat was zi
jn behoud
mi
j beht
llpen. Zich helpen,bedienen:hi
jbehelpt e elxoudeu,veilig,zeker;ziebehouden.
zich met leugens. Tevret
len zi
jn,zich latellwcl D el:euden, b.w ,ik behield (van hetout
le
gevallen:ik moct,mi
jmetweinig behelpen.
àolden), heb behouden, Bewaren, niet van zit'h
e elkeizen, b.w.,ik behelsde, heb behelsd. laten gaan: zi
jne oude gewoonten behout
len, ln
Eigenljk behalzen, van hals, even als omhelzen, hetbezitvan iets blkven:bet veld,ienlands glznst
d. i. iemands hals met (
1e arlnen omvatten. Be- behouden. Verlossen, bevri
jden :de stad behouhelzen worflt alleen gebezigd in den zin van in den. Het verl. deelw. behouden wordt ook voor

zieh bevatten, vervatten, begrk-pen: die brief be- veilig,zeker,gebezigd:hetschip kwam behouden
helstgeen goed nieaws.

binnen; iemaud behoudel) reis wetlschen, enz.

BEHUWD--BEK.

Van hier behouder,behoudenis, hctzelfkle a1s behoud;ook behoudens,voorz.
M eh u lp. o. Oul. schreef m en ook Leàelp,
3'1)1) helpen. B ebulp isvan het oude Lebulpen,nu
behelpell. Ingezien ook het bellulp. HooFT.

:5

van valschheid en bedrog, m aar beide is ongegrond. Ik verhaalde den arts,datik we1geslapen en sterk gezweet had; beide is goed,ant-

woordde hi
j mi
j. lntusscllen kan men dit bei
de
nieta1s enkelvouflig gebruikel),wanneer van per-

R el.uipzaam . (bi
j Klt..behelpzaam)bi
jv. sonen,Inaar alleen als vanzakengesproken wordt,
11. en bi
jw., llellulpzamer, bellulpzaamst. Hulp en we1van zulke zaken,welke als een geheelbeaanbrengende:een behulpzaam m ellsch; iemantl schouwd kunllen worden. Men zegt, b. v. van

(
le behulpzame ltand bieden. l1i
J is mi
j hierin twee boeken niet:beide beval
t mi
j,maarbeide

zeer behulldzaaln geweest. HooF:r heeft ook &e- bevallen mi
l.
N()g kan llier aangemerlttworden,datdeOuden
/tpf/
p?ki. Van hierbehulpzaalllheid.
R elzu w d , verled.deelw-,vanbehuwen. Aall- het wourd beide,meermalell.tot drie dingen begehuwtl. Van llier behuwtlbroeder, behuwddocll- trekkcli
jk maakten.b.v.beidewjn,zoutendecoter,behtlwdlnoeder,behuwdvader,behuhvdzoon,be- ren. 51.S'
roltlc.
huwdzuster.voor aangehuwde broeder,enz.
17eafstalnlning van ditwoord isjl()g zeer twi
j(R elau lvd bre eder enz..zie beàuwd.
felachtig.

e eiluw eRllkeu. b. w., ik belllweli
jkte, M elden. o.w.jik beidde,hebgebeid.W achlleb bell
uwli
jkt. Tell huweli
jk kri
jgen: hi
j heeft tell,vertoevel):lllaar htle langewiltgi
jbeiden enz.
veelgelds met haar behuweli
jkt.
l'
luygsxs. Braarmagh (
le selloone zoo lang beiR e'tu w en, b.w.,ik behuwde,lleb behllwfl. den. Poo'
r
Hetzelfdealsbebuwelq
jken
Vermocdeli
jk hebben de ltaliallen vanhier hull
M el,(bezie)v.,meerv.bei
jen. Aardbei
badare.d.i.lpli
jvcn.
R elaard. bi
(
jv.n. en bi
jw.,bt
jaarder, be- e e:derl.
e:.onverbuigb.bi
jv.n.: een woord
jaardst. lnjaren toegenomen,oud, eigenli
jk van val)beitlt.l
'lelgeslacllt,datbeitlegeslachten heeft.
menschen:eenbejaard man. Zi
j isreedsbejltal'
tl. '
e e.jegenen. (betegllelten,bi
j KIL.) b. <.,
Ina (
1ell verllevellen sti
j
vl f
lok A'
an anderctlill-gel
): va.n letoutle*j
''e
:
q
'e
n,d.i.tegen:ik bejegellde,heb
bt'gaarde eiken.
belegend Op den weg tegenkomell, onverwacllt
Delaen. b.w.,vanja. Ja zeggen,toestenl- ontllltletell:wi
jbcjcgendellem op de reis. Zich
nlell. Een, in dc redelleerknnde, gebruikeli
jk jegensielnand wcl,of kwali
jk gedragen:ienll
tnd
wtlord,in hethoogd.be
hthen,deen. bL.
)hn,zweed. wel,slecht, vriendeli
jk, hard bejegenen. Voxn.
bbiaka. Hetis van eenen zeerhoogellouderdoln. bezigt belkgenen ook voor antwool
-den: bejegent
en beteek-ende,weleer,nietalleenja zeggen, ttl
e- hem altlus. Van hierbejegening,in beide beteestem mcn,maar ook bekenllen,beli
jden;in welken kenissen van het werkw.
zin bijebçtn el#b?
j'
ahin rt
let
ls bi
j TATIAAN voorko- (
e eqeren,o,w.,ik bei
jerde,l1el
) gebei
jerd.
men
Op de klokken spelen. Bi
j K1L.beq
j'
aerden,van
e elag. o.9 van bejagen. Zooveelals beja- beq'aerd,??e(
)'
erd,nu beqer,klokkenspel. Misschien
gill
g. l,ajaging van iets, waarllaar lnen driftig isditbet
jkren vallhetoude baren,ier6a,fI.i. gehaakt: hier rust de ziel van 'ti
jdele bejagll. luid gevel
),afkomstigVoxo. ln beiach van ghelde, (totgeldgewin) D ef
leeré. m. De plaats ill eene herberg,
BIJBETZ. I477.
waar elkeen (lel) toegang heeft;de a'lgelncenevel-(
Reaeagen, b. w.y ik bejoeg, heb bejaagd. gaderplaats,waargerillgen,zoo welalsaanzienli
jNaarietstraellten:zi
l-nbi
jzondervoordeelbejagen. kel!onder elkander drinkcn,spelen.ellz svaarVerkri
jgell:el1tl'
andersoude tweelllaalsoo veel sehi
lnli
jk is dit woord hetzelfde a1s baiek'
t,een
bejaghen. J. AlosrtAl. '
Van hier bejz
lger, beja- verwart
le,vormloozeklomp,ineeneoverdragteli
jke
ging.
beteektAnis genom en.
R ela- - eren. b.w.
'
, ik bejanlmerde?heb M el
aeveren?b.w.
,ik bei
jvert
le,hebbei
jverd.
bel
*tlllmerd. Zi
l-llJ
*alïlmeroveriets laten bli
l-ken; '
Weti
J
-verbehartlgen. '
Van llicl
.bei
jveraar,bei
jvenlt'twoorden en gebaren beklagen:iemandbejam- ring.
meren. llat is te*.be*i
en. Van hier bia
-am- (
e el
-zeAex:e.
.ik be*i
l
-zelde, heb bei
l
-zeld.
'ammer
*'
-a
' b.w.
lnerellswaardi
g,bi
lv.n.en bi
jw-,hetgeen verditz
nt Mçti
jzelbedekken:mi
jn llf
yetlis geheel bei
jzeld.
bejammerd te worden; e1) bejammerenswaardig- Dellel,m.,meerv. beitels. Als met eenen
.

heitl.

beitel. Hoo>a'r. De zam enstellingellvanditwoord

e ela- - erensw aardlg,ziebqiammeren. zi
jn kloofbeitel,steekbcitel,enz.
e elde,bi
jv.n.,lletwelkalsdangebruiktwtl
rdt, .
e elte:aak. m., meerv. beitelakel). Zeker

wanneer twee dingen te zam en genom en worden, vaartuig,
ofa1s te zam en genkpm en beschouwd m oeten wor- M ellelen . b. w. Van beitel: ik beitelde,
flen. voor alle twee. H et kom t meest in het hel)gebeiteld M etden beitelbewerken.
lneerv. voor: beide handen gebruiken;aau beide qe ek . m.,meerv.bekkell. D e bek van eenen

oogen blind zi
jn;beide mi
jlezusters. Ook wordt vogel. Van ditbek zi
j verstlheitlene spreek
-wi
jzen
het zelfst.gel,
ruikt:zi
j zi
jn beiden arm;een van ontleend,als:sti
jfin den bek zi
jn, van paartlen;
beidellheefthetgedaan;m etbeider bewilligillg. el1 overdragt., van mellschen, voor hardnekkig,
Somwi
jlen wordt er het wt
lord alle voor ge- ongezeggeli
jk. Een paartlden bek afrjtlen, te
plaatst, om meer llldruk aan beide te geven:zi
j zeerafmatten. ln den gelleenen spreek-trant,zegt
zullen alle bciden omkom en. Ook zegt men bei- men,van m cnschen: iem alld den bek opllouden,

den te gader, d.i.tegeli
jk:en siwandelden beiden ollderhoud vel
'schafl'
en; iemand den bek slloete gatler. IJJJBISL,l477,waarvoor,instraattaal.bei- ren,doen zwi
jgen; bek afzi
jn,tot bezwi
jkens
z/egt
zcr,ofbetkgltar,gebezigd wordt.
toe vernloeid zi
jn. Men moetgeen gegevenpaard

'W anlleer echter twee tezamengenom enedingen in den bek zietl,spreekw-, a1s m en iets om niet
a1s een geheelbeschouwd worden,dan staat'beide ontvangt, moet m ell dezelfs deugdzaamheid of

in het enkelvoudige getal: men beschuldigthem waardeniettevli
jtig onderzoekenygeli
jk men aan
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BEKAAID-- BEKLEMMEN.

de tanden der paarden zlet,hoe oud zi
l
- zi
ln. anderen, als TzxR., in Lak, en stellen de reden
benaming in (1e holligheid.
Van tlit beks ital.âecco, jpaqn-pico,hebben wi
j der
e ek eten. o. w. Van beker: ik bekerde,
nog gebekt:ieder vogelzingt naar dat htj gebel
tt

is,spreekw.;bekken,â?'/c1-6n,nu pikken. O ok bek- heb gelàekerd. Sterk drillken.
R ek euren . b. .
%4.& %'a11 ketlre, keur, oul.
sni
i/
ler.
M ekaaid. bi
jv.n. en bi
js
v,zi
k
jllde ei
genli
jk wet, 1:.s/8/8*/: ik bekeurde, heb bekeurd. Eel)e
het verled. deelw. van het ongewone bckaaq'kn. geldboete opleggen. Van hier bekeurder, bekeuBekaaitler, bekaaidst. Hetgeen lang op de kaai ring.
gelegen hecft, en tlaartloor in waartle verminderd
(
R ekle.o.,meerv.bekjes. Hetverkleinw.van
is: bekaaide visch, die begint te sterven. Ook bel
c. Fi
gut
lrli
jk zegtnlen:mi
jn bekje, voor mi
jn
voorbeschaamd,verlegen:bekltaitlvan eene zaak kintl,miin lief,enz.
afl
tomell; bekaaid staan. Bekaal
'
d is zekerli
jk M ekllken,b.w.
,1*kv bekeek, lleb bekeketl.
geen woord, hetwelk in een deftig dichtstnk t'e A antlaehlig beschouwcn. Van hier beki
jker, be-

1lms komt. N. Vlcrtsrsl
<G zegt'nogtans,iu zi
jnen ki
jltilg,belti
jkster.
M ozes:
M ekllven, b. w, ik bekeef, heb bekcven.
Op dat men in een zaak van zulk een groot Op iemand ki
jveu. Van hierbtt
ki
jfster,beki
jver,
gewicht, bekijîing.
M
ek
ken
.
o.
,
mee
rv.
bel
t
ke
ns
.
Ee
n
zi
l
v
eren
Na geenszins stae bekaeid voor 'tvorsteli
jk

gt-zicht. bekken; schcerbekken; eell bckken voor zicken,
R ena den, b. w., ik llekaatlde,heb bektlatl. ondersteeksel. Koopmansellap in llet bekken legAfet eene kat
le voorzien, bedi
jken: vall de eene gen,openbaar te koop stellen;in hetbekken verzi
jde tleed hi
.
-bekaden deloirstroonz. llooe'
l
r. koopen,in hetopenbaar verkoopen.D eze spreekM en akk en. b.w , ilt bekakte,hcb bekakt. wi-js is oll
tstaalluiteen olld en nog in wezenzi
jnBevllilen.
de gebruik, dat, bi
j openbare opveiling,t1e afslager
op
ee
n
koper
e
n
be
kken
s
l
aat
,
t
e
n
t
eeken
van
M ek alken . b.w.,ik beltalkte, heb bekalkt.
koopverbilldtenis.
Metkalk begtri
jken. Bekalkte muren.
M ekalAen q b. w., ik bekaltle, heb bekald. e ek keneel
l.. o.,meerv. bekkeneclen. HcrBepraten,overhalen: om tle majestraat tot ver- senpau. Van hier bekkeneelberg, bekkeneelnaad,
schaëng van geldt te bekallen. H oola'r. 0ok door bekkeneelvlies. O udt. beteekellde bekhsetteel ook
veelkallen en snappen, bcnadeelen; iem and be- eenen helm.
e ekla dden. b.w.,ik bekladde,hebbeklatl.
kallen.
Bevlckkell:papierbeklatlden. Overdragt.:iemtlnds
M ek am en. zie bekaneu.
e ek am peu , b. 3:'., ik bckanlpte, heb be- eer bekladtlen. V an hier bekladder, beltladding,
eene
n1n(1ster.
kalnpt. ï eellen PersoonjofFi
guuzal
rli
jl
1
(k,
:kzal
ju
i
e bek
M eW lag, o.,zonder lneelzv. Betoon vlll)nle1)e11 zi
j11e N-i
janden bekampen.
driftfàn bekan)1.
4en.
deli
jfietl hi
j is in algel
ueen beklag. lflagt:zi
ju
(R en anen , o.vv.yik bekaande,ben bekaand beklaz over ielmand docn.
M etkaal),of schimm el,bedekt worllen, van bier, '
D ehAageAia-h ,bi
jv.11.,beklageli
jkcr, bekla-

wi
jn, en azi
jll gesproken;Ilet bier is bekqantl. geltltst. A'
letteli
ltlellverdiellende:hi
j bevilldt zich
KIL.en l.
lAl-MA llebbell ook bekamen.
il1eenellbek
-lageli
jken tokàstand. Val hier bcklttM eWeeren , b.w.. ik belteerde,hebbelteerd.
Tct vel'betering des levens breligen:ietnand bekeercll;zich bekeeren. Hooy'rr,Avzkcrx. eu anderen gebruiken ditwoord oolc in flen zin vall:
tot zeker gebruik doen dienen. Van hier bekeer-

geliikheitl.
(e e'kl.agen,b.w.,ik beklaagde,hebbtrklaagtl.

der.bt
'keerile,bekeerli
jk,bekeerli
jkheilt.

klagen. Zoudtgi
j,o strtjdendell,u van uw'staat

Alttdeltidellover ienaand toonen:ielnanllbeklagen.
Eellig bezwaar om trentiets hebbell, a!s eell wederkeerig wel.kw.:zich over iets,over icluatitlbu-

beklagen? L. $V.v. M znlk. Aanklagen:iemand
M eW end. zïe beke'lnen.
e ek ennezx. b.w.,ik bekende, heb bekend. bi
j let geregt beklagen. Van llierbeklager,beBekeltd nlltken,i,1eetlellbi
jbcl
sehen zin:Christus klaeiug.bt'klagenswaartlig.
bekennen Beli
jden. toestelllmen, bi
jzonder van le ekl.a pren. b.w.,ik bcklaple,heb boklapt.
mistlri
jvelleu gebreken:schllld bckenllen;bi
jheeft A al)drn tlag bl'ellgell,ontdeltken,verkliltkcn.Van
den diefstalreedsbekend. Ontlerscheiden:bi
jwas hierbeklalèper.beklapping,bcklapster.
zoo vervan nli
j af,(latik hem niet kt)n bekcn- M ek Aau leren . b. w.,ik beklauterde, heb
nen. llk-li
ggen,vlecseheli
jke gel
neellschap.hebllen: bek-lauterd. lleklinlltlen. Zieafklauteren.
ecne vrouw bekenllen. Troef bekennen, de kleur e ek leeden, b. w., ik bekleedde, heb be-en :
bek-ennen, in llet k-aartspel, troef, of eene kaart kleed. Met een kleed bedekken, overtrekk
ceden. Overdr-, bvschievan dezelftltkleurbi
jspelen. Val bekennen, voor stoeleu m et quweel bekl
kezlncn, is ntlg het verled. deelw bekend,opell- ten : eenen m uur m et lloutlverk beklecden. Alet
baar: eene bekende zaalt; llet is bekelld. Van iets, als xneteellkleed versierell die 'tveld nlet
htttverl.dcelw.bekend is ook bekende, zclfstandçg gras bekleedt. Bedienen, waarnenlell: eell anlbt
gebrtlikt,in het m eerv.bekenden:vrienden en be- bekleeden. V ervullen :ienlallds plaats bek-leeden.
kentlen. V all hier ook bekentl m nkeyl, bekend Alet woorden opsieren: hi
jweetdezaak zoo te
wllrtlcll, bekendlnaker, bekendnlaking, bekenner, bekleedell. V an llier bekleeder, bekleedillg, bekl
e
eds
e
l
,
i
n
al
t
1
e
genoe
m
du
beteekellissen.
bekeftning,bekentenis.
D en er. n1.,meerv.bekel's. Dl'inkvat: eenen
M ek:em naen. b.w.,ik beklemde,lleb bebeker eistlhenfle. Hoor-r. Veel vall den beker klcmd. 1l1de engte brvngeu en drukkcn. Ove1legenheid,beangstiging veroorzaken: ik
llotlden,den dralllt btsnlinnen. Den beker ligten, dragt-,veldrink()n
weet niet,welk een angst mi
jn tretlrig hartbeSom migen vinden delloorsprong van tlitwoord klemt. Beklemd vall hart zi
ju. Van hicr beiu buikp zi
jnde âe/cer zoo veqla1sgebruiktvat; klemdheid,beklemm ing.
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M ekIllven.o.w.,ik bekli
jfde,hcb bekli
jfd. M ekem m erd. zie bekontmeren.
Vast en bestendig zi
jn, voortduren: eene plant, e ekem - eren . b.w.,ik bekommerde,heb
diedi
kwi
jlsverzetwordt,bekli
jftniet. Voorspoe- bekonlnlcrd. Komlner veroorzaken,ontrusten,dat
di
g zi
jn:hun opzetzal niet bekli
jven. Beklq-ven bekommertmi
j il
1Letgeheeluiet. Aleest is het,
in deze beteekenis, a1s een wederk. werkw.geis eigellli
jk.ztlo veela1s Lekleven.vastbli
jven.
M ek ::m m en , b. w., ik beklom, heb be- bruikeli
jk:zich ovcrietsbekommeren. Ookishet
klonllnen. Op iets klimm en. Van hier bcklim- verled,deelw.Lekommerd,a1sbi
jw.n.enbi
jw.ina1m er beklimm ing.
gemeen gebruik:een bekommerd hart;dat nlaakt
M ek R:n ken , b.w., ik beklonk,heb beklon- llli
J
'zeer bekommerd. 01
,1.werd ditwoord in den
ken. Dflor klillken,omklinken, vaster maken,bi
j zin van teyenhouden, beletten, ook voor 7-zl beslag
,bede smeden gebruikeljk. Pigllurli
jk,klaar maken: z'e?/?f6zl, gebezigd. Van laier bekomm ertlheid,
ik za1 dlie zaak wel beklillken. Een beklonlcen konl
m erilt
g,llekonlnlerli
jk,bckomnlernis.
m st. v. Van bek-omen. Verzadiging,
oordeel,bi
j Iloor'
r,voor eenjut
'
st,dc/lrcz
if/eroor- M eke'
deel.
gelocgen:zi
jlle bekomsthebben,eten, Figuurli
jk2

M ekRonlerezâ. b.3v., ik beklonterde,heb ik heb nli
jne bekomstreedsvan diczaak:wilmi
j

beklonterd. Bezoedelen, door onachtzaam langs daarmede niet meer inlaten.
morsige straten te gaan:gi
j moetu nietbeklonte- M ek oep en. b. 15.., onregelm.; ik bekocht,
heb bekocht. Boeten,betalen iets met den hals
ren:watzag hi
j er beklonterd uit!
M ek n aauw en , b.w.,ilt beknaaawde,heb bekoopen. Iets duur bekoopen,veelom iets li
Jbckl,anuwfl. Hetzelftle a1s belcnabbelen.
den. Metietsbekoclltzi
jn,zie nekocht.
R ek n alyb el.ex:, b.3:,.,ik beknttbbttlde, llcb (
e ekeorl:lk.ziebekoren.
M ek ereu . b.w., ik bekoorde,heb bekoord.
bckllabbeld. Hetzel
fde a1safl
cnabbelen.
R ek n e::en . b,w.,ik beknelde,llebbekneld. Behagen: zi
j kan mi
jnietbekoren. Verztleken:
Eigenli
jk vastkl
lellel:t
1eduimen. ...lnet eellen het geld bckoorde hem. Verleiden:AElalus Ssknoop te beknellen. Hoorl'
. Overdragteli
jk,be- JAxus,overste der llofbenden, bekoortLIvIA, genallllwen. sran llier beknclling.
malin van liavsus, tot (yverspel. G. Bazkxoe
r.
R ek n:bb el.en . b.w., ik bekllibbeldej heb Van hierbek-oorder,bekoorljk,behageli
jk,bel
toorbekllibbeld. Naauw bedingen. Van hier bcknib- li
jkheitl,bekoorster, bekoring.
belillg.
M ekerslen , b.w.,ik bekorstte,heb bekorst.
A'
let eelle korst omgeven.
(
R eknl
lpen.ziebeno-'
pet.
M eknopl, bi
jv. n. en bi
jw.,bekll
opter,be- M ek erten . b. w., ik bekortte,heb bekort.
k-n(1pst. Kort, digt zamengevoegd: een beknopt Kort nlaken, verkorten, docll meestal iguurli
jk:
verhaal. Klein:een beknopthuis. V an hicrbe- zich bekorten, zi
jne redenen bekorten. Van hier
bekorting.
knopheid,beltnopteli
jk.
A ek n orren, b. w., ik beknorde, heb be- e ek osligen . b.w.
, ik bekostigde,heb bekntlrd. Hetzelfde a1s begrommen.
kllstlgd. D e kosten dragcn! betalen;ik zalhet
(
Rekoeltl,bi
jv.n.enbi
jw..zi
jnfle llet verle- bekostigen. V an hier bekostlger, bekostiging, be-.
den deelw.van het werkw. bekoopen ; meer be- kostigster.
kocht, meest bekocht. ln den koop bedrogen: M ekou éen . b. w., ik bekoutte,heb bekout.
meticts bekochtzi
jn. Betaald,gcboet: hi
j hecft Beprltten.
hetmetden dood bekocht.
M ekrabb elen . b.w.,van klyabbelcn,voortM elioe:en , b.en o.w., ik bekoelde.heb el'l dur.werkw.y'a)1kt'abbeu: ik bekrabbelde,lleb bebellbekoeld. Bedr,koelmakell:heti
jzerin wa- kralpbeld.
ter bekoelen. Onz., koel worden: hier bekoelt M ekrab ben. b. w., ik bekrabde, heb be-

mel scllieli
jk;

il
tbegin reeds tebekoelen.Van krabd Hrtze,tkle als belcrabbeltn, aan iets krab-

hier bi'kt,eling.
bttlp.ofkrabbelen.
W ekek en. b.W.yik bekookte,heb bekookt. M ekra elt:lgen . b.w.sik beltrachtigdc,heb
ln dt'il gemeenen spreek-trant: iem and bekokelt, bekl'aelltigd. Bcvcstigen, staven: ik heb lletm et

iemalt
d spi
js bezorgen. Figuurri
jk, ztlrgvul
llig nli
jlleonderteekening,meteenen eud,bekrachtigd.
ovel'wegen, overleggen: ik za1dateersteells wel Van hier bt'krachtiging.
bekoken llie zaak is nog niet genoeg bekookt.
M ekra nlen, b. w., ik bekranste, heb beM ek e- en. b.en o.w., ik btkwanl, heb en kranst. llet eencltkrans versieren. V an hierbe-

ben bekomen. Bedri
jv.,verl
tri
jgen,ontvangen: ik krall
sill
g.
heb de boeken bekomcn; antwoord bekonlen. M ek raslen. b.w.,ik bekraste. heb bekrast.
Hoor'
r bezigt llet voor achterhalen. Onzi
jd-, tot Aan ietslkrassen,lnetkrassen bederven. Van hier
nut ofschade streltken,m ct opzigt tot de gezond- bckl'assilpg.

heid desligchaams:t1ewandeling ismi
jzeer wel M ekreten.ziebekrt
jten.
bekomen; die spi
js bekomt nli
j alttlos kwal
i
jk; R ekreunen. wederk. w., ik bekreulde
we1bekomehetu! Ook in eenen zedeli
jl
ten zin: mi
j,heb nli
jtlekreund. Bemoei
jen: zi
cllmetiets
zi
jne onbezonnenheid zal hem slecht bekornen. bekreullell. Bekommeren: zich overietsbekreuBctel-worden. gezond worden,opluiken:zi
jbe- nen. J.VoxaLsxnovs gebruikthetmetden twee.
gilltwatte bekomel
). Van gewassen: dezeplan- den naamval: ik bekreune mi
j des in '
tminste
ten zi
jn zeerveelbekolnen. Van hierbekomeli
jk, niet.
datte bekomen is,bekomi
ng.
D ekrllgex:, b.w.y van kri
jg;ik bekri
jgde,
MTACHTER. vindt den grond van lekomen, in heb bekri
jgt
l. Beoorlogen.
eenen bedri
jvend
'en zin, voor verkri
jgen,niet in (
R ekrulen,b.w,ik bek-reet,hcb bckreten.
komen, '
t.
vcnk
'
re, maar in het oude konten,ctl
pere, Beselrei
jen. Hetverled.deelw.bekreten is meest
hetwelk van kam, wt
tntfs,afstamt, a1s zi
jndede in gebruik:zi
jzag erzeerbel
tretenuit.
halld het natuurli
jke werktuig,watrmedewi
jiets R ekrlm pen, wederk, w.,ik bekromp mj,
nemen.
heb mi
j bekrompen. De uitgaven vermindtren,
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spaarzamer worden: wi
j zullen oyls watmoeten terwi
jl anderep de vesten beladderen. HooyTbekrinlpen.
Van hier beladtlering.
M ekrem pen. bî
jv. u. e1t bi
J'
w.,zi
jnde het M e:aden. b.w., ik belaadde, heb beladen.
verlell.deelw.vall bekrim pen. Bekrompeller, bekrompenst. Naauw, eng, klein: eelle bekrompen
woning;bekl'ompen wonell. Overdr., een bekrom pen hart, verstand. erlz. Van hier bekrom penheid.
M ekkeon en. b.w , ik llekroonde, heb bekroolld. Kroonen,ettne kroon opzettell. Figuur-

M et eene la.tillg voorzien : een schip,eenen wagellbeladel Figuurli
jk, een lasti
g e1 moei
jeli
jk
werk ovel'dragen: zich m etzorgen beladen. Het

verled. deel
w. beladen komt, in den bi
jbelschen
sti
jl, in dell zin van bezwaard voor: met zonden

beladen.

e elageheAllk,zie belagchen.
li
jk,versieren:met roem e1
)eerbekrtlond. Van e elag elten . b. w., ik belachte,heb belagllierbt-krotlner.bekroonillg.
chen. Over iets lagchen:de dwaashedelldermenM ekkezen. bi
jv. n., zi
jlde hetverl.tleelw. schen belagchen. Van hier belageher,belagehillg.
van hetoufte bekrutzen,met roet besmeren. M et belachtster. Zoo ook belagehelti
k, belagchens-

roetbesmeerd,zwartgemaaltt: bebloed.bckrozen waartliz, enZ.
en bezweet. V oxo.
R eïa gen . b. w.? ik belaagtle,heb belaagd.
R ek rl*lden . b.w., van kruid; ik bekruid- Lagellleggell:dellr'i
jand belagel. Van hierbede, heb bekruid. H etzelfde alslcî'tiiden,van spe- lager,belaging.
M el.ak lten . b. w., ik belakte, heb bclakt.
ceriien voorzien.
e ek rx*lpen , b.w.,ik bekroop, heb bekro- V an lak, waarmede nlen brieven enz. verzegelt,
'
pen. Eigellli
lk langs,ofop ietskruipell:deaarde toelakken, met lak voorzien: eenen brief belak-

ken. Van lak, d.i.laster (lachter),belasteren,
eenenlak op den halswerpen:zi
j iszeergereed,
om iemand te belakken. Schoon het enkelv.
werkw.laken en nietlakken,in gebrtlik zi
j,zegt
e eh ru lsen . b. w., ik bekruiste, heb be- m en nogtans nietbelaken,m aar wel belakken.van
kruibt M et eell kruis teekcnen: zich bekrllisen. lak, bi
j Kls.ook lakke. Van hier belakker,beKrlliswi
jze lleslri
jken: kanollllen,di
e den ingang lakking,belakster.
der haven bt'krtlist'n.
(R el.an den. o. w., van land; ik belantlde,
M ek ru lzen. zie bekrozen.
l)ellbelalld. Aalllantlcn,aan lmld komen:wi
j bee ek u:pen . b w , A'lin kllip; ik bekuillte, lalldden te Amsterdam. Figuurii
jk,ergens aankoheb beknipt. M ecst in eenen overdragt.zin.hei- men:wanr zalhi
j eindeli
jk ntlg belandell?
lneli
jk e1tdoorkuiperi
jenbeleggtt
n en verkri
jgcn: A eAang. o.,meerv.belangen. Groot belang
bekruipen. CAMrH. Figuurli
jk, kl'
nipende, ()f
heimeli
jk,lladeren:de sehildwaehtbekrtlipen Een
lneisje hekruipen. De vrees bekroop mi
j,slodlp
heirnelii1
4 i11 n).
ij,
1 hart.

datwas een bekllipt werk; een alllbt bekuipell. bi
j iets hebl
len;eene zaak van geen belang. Van
Van hierbeklllpillg.
hier belangeloos, belallgeloosheitl, belanghebber,

jk, belangstelli
ng, bel
algzoeker, belange ekw aa- . bi
jv. 11. e11 bi
jw., bekwanler, bclangri

bekwaatltst. 'rer bel'eiking van eenig ooglllerk zucldtig.
dienstig: ik wat'
ht (len bekwaanlsten ti
jd daartoe e eRangen. b. w,. belangde, heeft belangd.
af. M et goede lloedallighedt'n versierd: een be- Belretlbn.aangaan,alleen nog overig,in despreek-

kwaam nlan; hi
j is totnietsbekwaaln;zich be- wijzen: wat lnij, u, haar, hem, ons, enz. bc-

kwaaln m aken. Ondt., beteekentle dit woord otlk langt;wat datbelangt;wat onze spraek belangt.
aangenaam. beLageln'k. Van hier bckwaamheitl) Voxo.
e elan geude, voorz., van belangell. Bebekwl
lmeli
jk.
e ek w a- en, b.w.,ik bekwaanlde, heb be, treflkllde: belangellde deze zaak. M en zegtook
kwaanld. lliervoor bezigt men gewoonli
jk, be- aanbelannende.
M ekapren. b. w., ik belapte, heb belapt.
kwaam m aken Zieh ?)ci-?e/7c?pcl? is ecllter ncg in
Lappen inzettell. verstellezl. Ook voor iemand
gebruik. Van hier bekwaming.
-e ekw eAen. b. w , i
k bekweelde, heb be- l
appen:ik moethem belappen en benaai
jen.
kweeld. Beklagell, m eestal vall de vogelen: de e elaslen , b. w., van last;ik belastte,lleb
naclltegael bequelet weer haer oude quael. J. bclast. Eenen lastopleggen,beladen,bevracllten:
eenen wagen,eenen ezelbelasten lsezwaren :bct
ll,Evlus.
volk metvele schattillgen belastexl. Bevelen, geRekw :llen. b.w, ik bttkwi
jlde, heb be- bi
kwi
jld. Mt:
t kwi
jlbezoedclell;hetkind heef'
tzich eden:iemand iets,ofm etiets,belasten. HoorT
bezigt htltvoorbeschuldigen.
deerli
jk bekwi
'1d.
)
M ei. 5-.,m eerv.bellell. Scllel:de be1trekken. e eiasteren , b. w., ik belasterde, heb bed Zie lasteî.en.
Kinklerllel. Ook waterbel:bellen,ofbell
etjesbla- lasMterel
.asélng. v.,meerv.belastingen. Van bezen,gelkk de kixlderen.

j van alle belasting
e elabberd, l)
i
Jv.n.en lli
l-w.,zi
jndehetver- lasten. 1'01, bczwaarnis: vri
jn. Ook beschuldiging,bi
jIloor'
r.
Ied.deek
w.van Itetvertp
uderdebelanberen,bi
jKIL. zi

hetzelfde als belammeven, nu belemmeren, verhin- A el.allen, b. w., van lat;ik belattede,heb
deren. Belabberder, belabbel'dst. T hans is htt belat. Metlattel)voorzien:een dak belatten.
xnetz
staliu gebruik,voorgebl
-ekkeli
jk van spraak: e el.dere'm .zie gildos.
een belabberde retlenaar; hi-i spreekt belt
tbberd. e eleedlgen,b.w.,zi
jndehetvoortd.werkw.
f'lok wordt het gebezigtl, vorlr ienland, die zit!h van het oude beleedentik beleedigde,lleb belee-

ltoebrengen,verongeli
jken:iemandmet
niet wel votlrdoet: hi
j is een belabberd mensch, digd. Leet

ziet er belabb.
erd uit. Ecllter is het niet,dan in woorden,ofdaden,beleedigen,zich beleedigdachden gemeenellsprcektrant,gebruik
-eli
jl
t. V an hier ten;belecdigende uitdrukkingen. V an hier beleediger,beleedigster,beleediging.
belabberdileid.
e eAadderen , b.w.,van ladder; ik belad- e el.
eefd.bi
jv.n.en bi
jw.,zdnde het verled.
beleven. Beleefder, beleefdst. Vrienderde, heb bcladderd. M et ladders beklimmen:
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deli
jk, heusch1 eell beleefd man; hi
j is zeer be- e eiel, o.,verhindering:ilt had belet;iemand
beletgeven;belet Iaten vragel). Overlast,hinder:
leefd. Van hierbeleefdheid,beleefdeli
jk.
j (1e andere Provinciën belet
Beleéd is eigenli
jk iemand, die veel bele/d sonder dat haar bi
hqeft,en door ondervinding en omgang m et men- salmoghen ghedaan worc
len. H.pE GaooT. Van
hier beletsel.
schen heusch e11vrielldel
i
jk isgeworden.
e eleem en. b w.,van leem ; ik beleem de, e e:etkez:. b. w.. ik belettetle. Ileb hclet.
Verldintleren:ielnands vtàornenlen beletten.
heb beleemtl. Metleeln bestri
jken.
e eieex:en , b.w.,ik beleende,heb beleend. M e:even , b. w., ik beleeffle, heb beleeftl.
Gel(IOP iets nemen,en ook geven, die goederen '
Pot zekerti
jdI
.
lelk bli
jven level
):ik hoop niet,dat
zi*i*nbeleend.Vanhierbeleener,beleening,beleenster. ik diel ti
jd beleven zal. Zien gebeuren,ondervine eieg. o., van beleggen, beliggen Belege- den: ik heb al wat beleefll!ll
i
jbeleef:nietveel
ring:'trampzaligh beleg van Troje. Voxo. Het goeds aan zi
jlle kinderen. Zi
jl
t leven naar iets
beleg ophreken,de belegering staken.
illrigten:hi
j beleeftzi
jne leer. HooF'
r bezigthiere elegen,bi
jv.n.
,zi
llltle het verled. deelw. voor 001< b'l-leven.
M
eAezen
,
b.
w.
,
i
k
l
l
el
as
.
he
b belezen.
van hetongebruikeli
jke beh'
ggen. Dat lallg gelegen heeft:belegen bier.
Eigenli
jk,zeker ilezlvel
-ingsvool.
sclri
ftover iel
nand
M eleg eren , b,w.,van leger; ik- belegerde, lezell,om dellbotlzellgeestuithem teverdl
-i
jven.
heb belegerd. M et een leger omringen en tot Belezen konlt, wi
jdel
's, in del
)zin van betooveren
overzaaftrachtcn te noodzakell) eene statl, eene voor,en heeftzi
jnen oorsprollg van het lezen van
vestil/g belegeren. Van belegerd isbeleyerde,zelfst., toovervel
zcn, wal
trlnede lnen, eerti
jt
ls, niet door
m eerv.belegerden, degenen, tlie belegerd worden. derzelverkracht,tnaar door tles menschen dwaas-

Figuurli
jk, wordt dit woord van alles gebruikt, heid en i
jtlele vrees, veel ()p al
lderen vermogt.
wat ons omringt, en ons zonller ophouden ver- 'rllans heeft het de kracht van overretlen,overontrust: de vtprsten worden dageli
jks door eellen halen: 'tscheell, Heer, uw nlillverzoek haerweidrom van vlei
jeren belegerd. Van hierbelegeraar, nigllk()l1 llelezell. V tlLL>JxH.
l'Lt!IMEIt bezigt dat woord ook,, in dezen zin,
beleeering.

jnbekelld geestig versje op twee kinderen,
M e:eggen.b.w.,ik belegf
le (beleide).lleb in zi
-nde lll'oetlel.en zuster, vallwelke e1k maar een
belegd (beleid). Met eerle gelegde zal
tk bedek- zil
ken:den vloer m etplanken beleggen; eene tafel oog had:
metgelf
lbelegzen Beslaan:eenen balk met i
jzeEigeefuw zusje uw oog,
o ltnaap!laat u belezen ;
ren banden beleggen. Bjt'
enroepen:eene vergadering beleggen. Op renten zetten,docll allecn
Dan zalzi
j Vsxuszi
jn,
van gelll: geld beleggen. Aanleggen, besturen:
Gi
j zult lfcploo wezen.
zi
lne zl
yken wel, of kwali
jk belecgen. Van llier Van hier belezer,belezing.
belegger,belegging,belegsel. Oudt.werd beleggen M eAezen. het verled deelw.,van het vorige
ook votlr belegeren,gebrulkt.
werkw,i
lls een bi
jv. n. gebrtllkt, is eigenli
jk
èe ele:d, o Van beleggen,beleide,beleid,in iem alld, tlie veel gelezell heeft; belezeller, beden zin van aanleggen,besturel). Verstantl? over- lezenst. Gi
j,in de sehriftellzeer belezen. Fa. v.
leg,voorzigtigheid :een man van goed beleld;iets
metbeleid docn. Beloop:oln tetrachten hetgansche beleid der overzettinge, enz. N. IllNLoia.
Bestuur,besturillg :aan welken hetbeleid hiervan
wasopgedragen. .PaIV.%-.Dono. (lnder een beleid staan. H.Ds Gaool'.
M el.elden. b. w , ik beleitlde, heb beleid,
van hat Arorige beleitl. Besturen: die 'tal kltn
stieren en beleiden. VOND. Van hier beleider,
beleidster.
e el.ekken! b. w., ik belekte. heb belekt.
Bet
ll-ltipen:allntin goed was belekt.
e eiem **zeeen . b. w., ik belemm erde.heb
belel'nmerd. Verhinderen. Van hier ook belem mcring.

Hoogs-rR.
D el.g, 111.. meerv. Belgen. Somm igen achten
dezen uaam ollzer vtlorzaten van het werkw.
belqe
komstig,aIs een gramstorig,oorlogzuchtig
#.
# n af
volk;geli
jk men zeker()l1tl duitsch volk dekwaden
noemfle.

e e'
:gen, wedel'
k. w., ilq belgde mi
j,heb tlli
.
J
gtbelgd, (oul. nol
g,gesol
yen). Metverontwaardi-

ging en in gralnschap opnemell:belg u daarover
niet. M etden tîveeden naamval:zleh eener zaak

belgen. Ook ttls eell onpersoonli
jk werkw.: llet
bel
ge11niet,datenz. Bi
jI'
lool'
rvindenwi
jbelgha/klc en Lelqb
ekte gebezigdj tell aanzien van
%< zi
ielllantl,diesehieli
jk in grt
lnlselap oltsteekt.
Sonlm igen vinden den oorspl-ong.vallflitbelgen
aetBr
l?rtrlwoordbal,bet,dateene
KII
-IAAN wi
jstons,bi
j ditwoord,opbelammeî
-en, (oul.balgen)in l

misschien het voortdur. werkyv. van betatèlmen, zekere opgezîvollenheid t.e k-enllellgcef't,naardien
.en doetzwellam m aken, d. i buiten staat stellen,om iets te de gramsehap iemantl als opblaast
doel), verhinderen. Docl wi
j vinden bi
j KIL.ook len. Ancleren leiden het van ltet onfle 6al,d.i.
het veroud. zelfst. naamw. Iemmer,Dênzzàer,voor kwaad,af;zoodatbel
gv
on (bal.
qen),eigellli
jk,kwaad,
ïram worden is.
beletsel.verhindering.
e
e:i
tam
e',
m
,
l
ne
er
v.
bel
hamel
s
.
Een llaM el.end en . o. 5:-., ik belendde,heb belend.
Aanllalen, aangrenzen: zi
jlle gtlederen belellden mel,die eelle belom den halsheeft,diellende,om
aan die van enz. B elend, aanpalende:een hnis de kutlde, op tlit gq'luid, te drlen volgen; een
en erve, belcnd ten oostellenz. Ol
lllti
jds werden voorgallger onder de kutlde: kies eenen anderen
ook diegenen,die naaste geburen en aangelanden belhamel tlit (
1<
z kut
lde. Voxp. Figl
lul
-li
jk, een
van eens ant.lers land waren, deszelfs lenden ge- berokkellaar valltîvist;een aanvoertler var) muitenoem tl. ln eenen briefvan 1473,worden gezegd lillgen:dien llelhamelvallt?oLzgxA-. Hool'
r. V oor
belllamelzeitle men,oudt-,ook belleman.
verkoehtte zi
jn:vi
jrden halven morghen Iallts
dair nu terti
jtLlxosx ofsi
jn DirckJohansz.an e e:legez:, b. w., ik beloog, heb belogen.

s benadeelen,lasteren:hi
jheeftmi
j bedieoestsi
jde,ende dieRegulierenvanAmstelredam M etlogell
logen.
an die westsjde.
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M eileveu, o. w., ik beliefde, heb belieftl
Behngen; m et den derden naamv.despersoons:
ik trachtte haar te believen. Zich.nitneiging,
iets bepalen. willen, verkiezen, onpersoolll.: doe
wat u belieft;wat belieftu?lndien hetu zoo belieft. V oor lïeltevelî-ng, is nleestal beltkvet', a1s

èe ell.l, v.meerv.belten. A schhoop,aschbelt.

Melu:den,(belui
l-en)b.w.,ik beluidde,heb
beluifl. Iemand beluiden, eene spreel
twi
js,ontleend van hetluiden der klokken, bi
j iemallds afsterven.of begrafenis: en d'nitvaert van kastil
je
wordt belnit. VoxD.

e eiu lken , verotld.werkw-,waarvan belalcen.
slacht, en zonder m eerv-,voor welgevallen:naar Zie ook luiken.
e el.u lsleren , b.w.,ik beluisterde, heb beuw believen;indien het uw believen is.

zelfst.naamw.in gebruik;zi
jnde van hetonz. ge-

M ellaeden. b. w., van li
jden, 01
11.ve3'àalen: lllistertl. Heimel
i
jk naarietsluisterentzi
jhadden
ik beleed.heb beleden. Bekcnnen: zi
jne niisdaad, mi*ie beluisterd. Van hier beluisteraar,be-lnistering.
de waarheid,enz.beli
jden. Van hier beli
jder,be- r elu'. o,een woord, hetwelk voorheen zeer
1iJ-(leres
gebrt
likel
i
jl
twas,doch thans niet zeer sticht. Ilet
Re:f
lden.wederk.w.,ik beleed mi
j,hebmi
j komtvoorin (1ebeteekenisvan doorzigt,besef:zonder
z
i
n
en
ke
nni
s
en
bel
ul
.
V
oxo.
Te
br
e
nge
n
beledell. Zich behelpen, van lq.
den, verdragen.
jck bescheit. J.I)s DEcltsR.
Bell
jden wildan zoo veelzeggen,alszi
'
jnen staat to:belul e11 burgerli
en ztjn gevalverdragen:ik zalmi
jdaarmedewel 'ltHeb lloeh belul noch raat. BRsosao. D it
beli*i
#den.
woorf
lsehi
jntafkonàstig van lollen,ît/k&)?.,dateerst
M el:aeden:s. v, meerv. beliojf
lenissen. Van alleetl een ongeî'egeld geluitl maken beteekend
beli
jden,bekennen. Bekentenis: de aangeklaagde heeft, dtych naderhand in den zin van geregelde
kwam eindeli
jk tot beli
jdenis Aleest wordt het toonen geven is overgegaan; waarvan (Ian tlok
woord gebezigd in den zin van geloofsbelil-denis: belullen, voor bepraten, overreden, en eindeli
jk
belul, voor doorzigt, besef, ontstaan is. ln den
zi
jnebelif
lenisa:eggen,doen,enz.
Meil- en. b.w.,ik beli
lmde,heb beli
jmd. lagen spreektrant alleen is hettegellwoordig nog
Met li
jm bestrtjken,en vasthechten.
gebrt
zikeli
jk.b.5'.:hi
jheefter geen belulvan;het
M el.lk ken . b. w.. ik belikte. heb belikt. is,()fhi
jzi
jn bclulkwi
jtis,enz.
A an iets likken.
M eAust, bi
jv. n.en bi
jw-, zi
jndehetverled.
R eAlen ,o.w.,van bel;ik belde,heb gebeld. deelw.van het oude belusten. Beluster,IxpeestbeDe beltrekken.
lust. Begeerig: eene belt
lste vrouw;belustzjn
M el.eeren , b. w., ik beloerde,heb beloerd. op icts. Van hier belustheid.
Loerende beschouwen, bespieden:let,hoe mi
j dat e exnagl:gen. b. w., ik bemagtigde, heb
ooe beloert. L.BAxE.
bemagtigtl. 5
.1et geweld in bezitnemen, overwelM eiofke. v.,m cerv. beloften. V an bûloven. digen: eene stad bemagtigen. Figuurli
jl
t: eene

Toezeggillg. Belofte doen; zi
jnebeloften houden, diepe zwaarmoedigheid had hem bemagtigd. Bij

KIIz.heeftdit woord den zin van magt ca gezag
breken. V an hier beloftenis.
(e el.ok en, verled.deelw.van het verouderde rcr/t3f?npzl. V an llierbelnagtiging.
beluiken, d. i. sluiten: belollen pasehen.voor den (R e'R*'
Ra.nn exl. b. w., ik bemande, heb beti
jd,wanneer dat feest gesloten is. Ool
t wordt m and. M et mallsellap bezetten, van schepen gehet genomen voor vervallen,betrokk-en: hi
jziet sprokcn:een sehip bemannen. Nveleerbeteekende
er belt'ken,betrokken van gezigt,nît.
bemannen ook eenen m au nelnen. Van hier beM eAo- nleren,(bi
ll
(lL.belonlberen)b.w., xnanning.
ik belflmlnerde, heb belommerd. Ovcrschaduwen. e em axvlelen. b. w., ik bemantelde, heb
Van hier belommering.
benlanteld. Eigenli
jk, met eenen mantel bedekM e:onk en. b. w.,ik belonktc,heb belollkt. ken. Figuurli
jk, eene slechte zaak eenen goeden
schi-j
Lonkellde lleglllren.
t
lgeven: hi
jzoehtzi
jtle gierigheid nog te beM eioenen , b.w.,ik beltlonde, heb beloond. mantelen. In de kri
jgsl
tunst bcteekent bemantelen
Verglrltlen: iefllands arbeid wel beloonen. Fi- m ct eenen wal onlgeven:eene stad belnalltelen.
guurli
jk, stralen, den verdienden loon toedeelen: Van hier bcmllnteling.
zoo werd hem zi
jneontrouw beloond. Van hier M em avken, b.w., ik bemastte, heb bcm ast.
belor,ner.beloonillg,beloollster.
ATet eenen mast voorzien: een sellip bemasten.
M eAoot:, o. V an lleloopen. Hetloopen; dc Van hiirr benlasting.
wi
js: het beloop derwereldschc t
lingen. Iets op e em erh en , b. w., ik bernerkte, hcb bezi
jn beloop laten.laten loopen en de uitkomstaf- nlerkt. Gcwaarwllrtlen:ik belllerkte hem . Toen
wachten. Uiterli
jke vorm :het beloth
p van een ik btamerkte.datenz 'Van llier bem erltillg
schip. I-loegrootlleid, bedrag: het beloop eener (R enzesten. b.w.,ik bem estte, heb bcmest.
8On1.
Aletmestvoorziel) het land bemesten. Van hier
M eieopen , b. w., ik beliep, heb beloopen. bemesting.

Tot ienlatl
d genaken; ik kan hem in gcene drie

M em tddeAd,bi
jv.n.e11 bi
jw-, ztjnde,cigen-

uren beloopen. Al loopende verrigten : ik heb li-ik,letverletl.f
lcelî
v.van het ongewfAne werkw.

nog zoo vele boodschappen te beloopen.-- lAoor bemiddelen,metn'iddelen, d.i.ti
jdeli
jl
tvermogen,
eenen storm bclof
lpell.schieli
jk overvallel)wordel
). voorzien Bemidtlelder,l'emildelc
1st. Gegfled:een

Eene zekere stlm nitmaken, bedragen: hoe veel belnidtleld man;I)iJ*is zeer bemiddeltl.
za1 dat tinllnerwerk we1 beloopen? 17it woord e em lddeien , b. w., Jk bem itldelde, heb

kflmtbi
jKls.ook voor,in den zin van berennen: belniddel
tl. Bi
jleggen: een geschil bemidtlelen.
eene stad beloopen, en bi
j A/
I>:r,.ST.in dien van Van hier bemiddelnlr, bcmiddel
aarstcr. bemidcledzu-pr/ep,vervolgen.

ling'.

e ekoven, b. w., ik beloofdey hel)beloofd, R em lnd.bi
jv.n.cn bi
jw-,zi
l
-nde hetverled.

Toezeggen : iem and iete beloven. V oorspellen, deelw.van bem innen. Beminder, bemindst. Van
doen verwachten: dat kind belooft veel goeds. llierook hetals zelfst.gebruikte beminde,in beide

Vanhierbel
ovcr,beloofster.

geslachten: mi
jn beminde, en mjne bemindeq

BEMINNELIJK- BENGEL.
m eerv.

beminden. H oorT heeft bemkhdlleidt.
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e en am en, b. w.? ik benaamde, heb be-

e exn:nneil
lk, bi
jv.n.en bi
jw-,beminneli
j- !aaamd. Hiervoorgebrulkt men (loorgaans benoeker, beminneli
jkst. l-letgeell mcn bemillnen l
ta'
n; men. Van benaalen is nog benaming in gebrtzik.
j5v.,zi
jndehetverled.
eene beminneli
jke vrouw. Zi
jzieterbelzlinneli
jk M enard, bi
jv.n.en bi
deelhv. van benarren. lleîlard iszoo veel als bellit. Van hier bemilneli
jkl:eid.
e elnlnnen , b.w.,ilt beminde,lleb bemilld. naauwd,verlegen:lli
jstond zeerbenard;waarvan
Liefllebben. Van hier beminnaar, beminner,be- mi
jn geest te nacht benart scheen en bestreden.
Voxo. lletwcrkw.benaznkdn l
tomtbi
j Poo'
r voor:
minnaarster, beminnares,beminneli
jk, beminnels- de
nacht zal lz benarren. D oorgaans acht m en

waardig,bamillnellswaal'digheid.
R einotl.deren, l'. w.t ik bemodderde,heb benard zamengetrokk-en van benaderd,en beîlarrett
'
bel
nodderd. hlet modder vullmaken: wat ziet gi
j van benaderen.
cr bernotlderd uit!
Mende, (bi
jKIL.ook bande),v.
&mcerv.benR e'
'
nzoedlgen . b. w., ik bemoedigde, lleb den. Verseheidene tot eenerleioogmerk verbonllem oedigtl. Van m oed. M oed geven:iemand- dene personen ) eene bende tooneelspelers,struikzich bem ocdigen. V an hier bem flediging.
roovers; eene bende ruiters. lfri
jgsbende,ruiterR em oela', m .,zie bedrilal.
bende, enz. HoorT heeft bendhoo
fd voor het
hoof
d
ee
ne
r
be
nde.
D exnoelajen,(zi
ell)wederk.w.,ikbemoeidemi
j,

hel'
)mi
j benloeid. Zich moeite geven omtrcntiets: '
Gaarscli
jnli
jk van het fr. bande,
. schoon
gi
j bchoeftu daarmede niet te bemoei
jen. HlN- wedervan baî
èd,binden,ontleend zi
j.
Reneden. bi
jw. en voorzetsel. Bi
jw.,omLorl?x (H. d. n. O.) bezi
,gt clit woort
l a1s een (
bedr. w.:zonder daar fuuiden van staat in tc l)e- laag:beneden zi
jn,van beneden komen,naar bemoei
jen. Benloeid z()'
n7
?d:/iets gebruiktVosrusx- neden gaan, V oorzets.,onder) beneden de waarnovx, voor bezig zi
jn. Van hier ook hct zelfst. de;in aanzien beneden iemand zi
jn.
naamw.bemoeial,voor iemand, die zich lnet alles
Het bi
jw.bezèedell wordtsomwi
jlen ook verbogen,en alsbi
jv.gebruikt:lletbanedenste;de bellemoeit,en bemoei
jilg.
'R em orsen , b.w.,ik bemorste,heb bem orst. nedenstc kalner. O ok wordtlzetm etzelfst.naam woorden zamengevoegd, a1s: benedenbuur, beneBevuilen, vuilmaken.

'
R em ost, bi
jv. n.,zi
jnde eigenli
jk hetverled. flenhuis,benedenkamer,benedenlucht,belledenri
jn,

deelsv.van laet ongewone bemossen,van m os. àlet benedenstad, in tegenoverstelling van bovenbuur
m os bewassen:bem oste hutten.
01)Z.
e em u xen , b.w-,ik bcmuurde,Iaeb bem uurd. Weneeuens (bi
j KTL.ook beneen) b. w.
,
àlet eenen muur onlringell: eene stad bem uren. van neen. lk beneende,heb beneend. Neen zeg-

lloor'
r bezigt het overdragteli
jk: het geluidt be- gen,ontkeunen,hettegengestelde vanbfaën. Gem l11*0n, Sl'
llO1*011j 5'01*610OVe1'1.
li
jk ik gcenqins en beneell. Hooy''
r.
M en, (benne) v., meerv.belncn. Een van M enev enp, zie beneven.
teencn gevlochten korf,m and. Broodben,fruitben, 'R en em en, b.w.,ik benam, lleb benom el).
enz. Arernaoedeli
jk behoort ditwoord totband en In het gebruik eener zaalt verhinderen:iemand
bindezè,a1s zi
-j
nde ben iets,dat van tcenen gevloclz- lletlicht,hetleven,de gelegelllleid benem en. Ik

J-(1el-s,
ten,ofzamengelnonden is.
heb hem de magt benom en, om enz. W i
Otldt.. beteekentle het woord bellne oolt eenc 1'al3 tle ongegrondheid eener zaak overtuigell:
kar, bestaande uit eene vierl
tallte bel' op twec iemand zi
mcn. zan
jne twi
jfeling?zi-jne vreesbenel
wiclen; en, vol
gensFssrcs,is benlla,btj(
le Ga1- llier benem er,beneming.
liLrs,eelle soortvan wagen gcweest.
M enepen, bi
jv.n. en bi
jw.
,zi
jndehetverM enaalaeen , b.w,,ik bellaaide,heb benaaid. led.deelw.van beni
jpen. Bcnepener,benepenst;
Naai
jen: dat kleed is t
lA-el.
alwelbenaaid. Voor m eestin de overdragt. beteekenis van benaauwd,

jlt:zi
j zieter zcer benepenuit.
iemand llnai
jcn: hi
j wordt hier benaaid en l)e- verlegen,gebruikeli
svassche11.
V an hier benepenheid.
R enaarvllgen, (bellcerstigen,bi
j Kl:v. ool
t D enevelen . b.w ,van nevel;i1t benevelde,
vel bedekken : de luchtwerd aan
beneerstljen) b. w.,van naarstig;ik benaarstigde, M et eenen ne
lleb bcnaarstigd. T1ei
jveren,bevli
jtigen: de letter- allc kanten bellcveld. ,
Figuurli
'
jk, verduisteren:
oefkllillgen bcnaarstigen,zicl) naarstig daarop t()e- t1e A
vaarheid bellevelcn. llet vri
je gebruilt der
leggen. I3och m eest Mrordt het' als een wetlerk. oogen van llet ligchaal'n en den geest vel-hindewerkw.gellezigd: zicllôc33t'/cr.
s/?'
J/:zl. V an hier bc- ren: cene doodeli
jke zwakheid beneveltalmi
jne
naarstiger,benaarstigster,benaarstiging.

zinnen. De driften benevelen llet verstand. '
Van

eenaasten,(benaderen)hctzelfdea1sl
èaasten. llicr lleneveling.
M exzaauw d, bi
jv. n. en biiw., zi
jnde het W en eYeig, BPIIPSrPnS,b013O11kDS,voorz-,zi.jnde
.

verled. deelw.van bellaauwcn. Benaauwder,be- eene onnoodige verlellging van llet cenT-oudige
Ilaauwdst. Beklemd, eng: eene bellaallwde borst; neven,pc?7t.
;0?.s. Zie hetzelve.
e engell., m., mecrv.bcngels. Eigenli-jk,een
cene llenaauwde plaats. Beangst, bevreesd : bc- è
s
t
ok;
doch
in dczc lleteekellis is ditwoord rceds
naauwd zi-jn;benaauwd llkak-cn;een benaauwcl gcjk,eninden gemeenellypreekwcten. Van llie1-benaauwdeli
jk, benaauwdlleid. vcroudcrd. Figuurli
M en aauw en , b. w,, van naauw ; ik be- t
lant, is bel*
q
?l ecn plompe,boerschejongen,als
,7t
.

jnde ruw en onbeschaafd,even a1s een stok,
naauwde,heb benaf
tlwd. ln nood en li
jdcn bren- zi
gen:ecne stad benaauwen. Van llier benaauwer, Bi
l Kzrv. konlt nog het van bezî
gel gemaakte
werkw.bengelen voor,in den zin van metstokken
benaauwingw
(e en adeelen , b.w., van nadeel; ik llena- slatn;lletwelk bi
j Hool
?'
.
r overdragteli
jk voorkomt,
deelde,heb benadeeld. N adeelaanbrengen,schade voorsmadelqlcô:1t'
/??#:Jt
??.
e engel, m .,mecrv.bengels. àleest in Am(loen:iemanclin zi
-j
llgoed,ofzi
jne eer,benadee- è
len. Van hier benadeeling.
sterdam en Noordholland gebruikeli
jk, voor een
(R eu adeeen, zie naasten.
klokje, dat geluid wordtr voor het afvaren der
11
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schuiten, en het sluiten van de poort. V an hier e eyeek en . b.w.,ik beperkte,heb beperkt.
hetwerkw.bengelen.
Ee'l) perk zetten. Van hier beperker,bcperking.
e en leu w en . OnPe1*SO0111. W j '
Van 11i(Jt1W; e eplssen, b.w.,ik bepiste,hel)bepist. M et
hetbenieuwde,lleeftbenieuwd. Nieuwsgierig zi
jn, pis natmaken, bevuilen.
begeerig zi
l
-n te weten hetbenietlwtmi
j,za1mi
j M epl.a kk en, b. w., ik beplakte, heb bebenieuwen,enz. Benieuwd zjk,ook il
1denzelfden plakt. Op iets plakken: eenen muur beplak-ken.
zin gebruikeli
jk:ik ben benieuwt
l, hoe di
e zaak Van hier beplakker,beplakking,beplaksel.
M epAauk en. b. w., ik beplankte,heb bezalaqoopen.
M i't plallken voorzien, Van hier l)ee enllden, l). w., ik belli
jtlf
lc. heb befti
jtl. plankt. (
Ni
d tegen ielnand
fover eene z
ak! laten bli
J
-- planking.
kej
.,o
.a
n:
iemand benilden,afgl
lnstig ziyn; lemallfl iets '
R epAanten. b. w., ik beplltntte, lleb be.
@ s j
lj.j,t(
beni
lt
len. Van hier beni
ldel
,;enjJ
yy,j;(
yjjj(
jjjjgy plant. M et boomen en planten voorzien:eenen
tuin beplanten. V'allhier beplallting.
benjdenswaart
lig.

e enllpeu.(bekni
'
jpell)b.w.,ik belleep,heb M eyAels*eren, (beplaastcrel) b w., ik l)epleisterde, heb bepleisteh'd. M et pleistcl's beltbgbenepen. Aatliets lli
jpen Zie beaepett.
e en ne, zie 6en.
gen :hetgezi
gt bepleisteren. Alet kalk bestri
jkell:
e en eem en . b.5:'.. ik benoemde, heb benoem d. Eenen naam geven : nieuwe dingen met
nieuwe namen benoemen. A'
Ict nanle verkiezen,
aanstellen: iemanfltotvoogd,tot erfgenaam ,ellz.
benoem en. Van hier benoem er,benoelzling.

R enoedlgd, verled.deelw.van het,bi
j KIL.

voorkomerlde, doeh reeds in onbruik geraaktt
werkw. benoodigen. Om iets benoodigtl,verlegen,

zi
jn;ook ietsbenoodigd hebben.
R enoorden.bi
jw.en voorz. Tenlloorden

et'nen muur, eenell zolder bepleisteren. Figutlr-

li
jk, verbloemen : hi
j heeft die (1aa(
1 met eenen

schoonellsehil-n bepleistertl. Van hier bepleistering.
M ep'
l.e:len. b.w.,ik bepleitte, hel) bepleit.
Pleitende verdedigen :eene zaak bepleiten.
M erl.oegen, b. w., ik beploegde, heb beploegd. M et de ploeg bewerkell: het land beploegen.
R epl.u lzen , b.w., ik beploos,heb beplozelz.
Aall iets pluizen.

benoorden de linie.
n exâk. v.,meerv.benten. Benaming van zeepeederen. (bepoei
jel'
en) b.w.,ik beker schildersgezelschap te Rome. V an hier bent- poederde,heb bepoedcrd. Metpoederbestrooi
jen.
broeder,bentnaam,bentvogel. Misschien is benh 'n elpoken. b. w., ik bepootte, heb bepoot.
Beplanten. V an llier beptlting.
van bende,hierde verkiesli
jkste naam.
n eeefen en, b.w., ik beoefende:heb beoe- e epralen. b.w.,ik bepraatte,heb beprattt.
fend. Hetzelfde als oe
fenen. Van hler beoefe- M et woorden ovel.reclen.
llaar,beoefening.
M eproel'd. bi
jv.11 Pn 1rerl.deel4v-,zie
'n eoAien , b. w., ik beoliede, lleb beolied. plnoevett.
e epreeven , b. w., ik beprottflle,heb l)eMet olie bestri
jken.
O eeegen, b. w., ik beoogde, heb beoogtl. pl'oefd. Eene proef nemen, toctsen:iemand beEigenli
jk,op iets oogen,beschonwen. Vert
ler,be- proeven; ik zal het eens beproeven. Ollderzoedoelen:watbeoogtg'
i
j daarllede? Van hier be- ken: beproeft alle dingell. Een man van eene
ooging.
beproeftle, bekende, deugd. V an hier beprocver,
R eeord eel.en. b. w.,ik beoordeeltle,heb beproefster,beproeving.
e eraad, o.,overleg:in beraad staan:na ri
l-p
beoordeeld. Oordeel over iets vellen:ik kan dat '
niet beoordeelen. Van hier beoordecling.
raad. Besluit, voornemen:ik heb mi
jn beraad
'be
(eeeerAegen. b. w., ik beoorloogde, heb 1t)ikJ
- I-l-lit)
-.
beoorloogd. llenoorlogaandocn;bestri
jden. Van e eraadslagen . o. en wederk.w.,ik beraadslaagde, hel)beraadslaagd. ()nz.,overleggen:
hier beoorloger,beoorloging.

n eeeslen. bi
jw. en voorz. Tcn oosten: over ietsberaadslagcn;zi
j beraadslaagdel)nog,of
zi
j zich zonden overgeven. îvederk,:zich beraaderberaatlslaging.
e epaa'd, bi
jv. n., zi
jnde het verl. deelw. slaqe
4z n. Van hi
van bepalen. Bepaaldel', bepaalt1st. V astgesteld: (
R erad, bi
jv.n. en bi
jw, beteekcnendezoo
op den bepaalden ti
jtl. Vallhierbepaaltlcli
jk,be- veel als bereden: met haer beradde raên. Voxo.
paaldheicl.
Men zegtvaneenellwagen,dl
tthi
jberad is,wane ep aaH en. b.w , ik bepaarltle. heb be- neer lli
j zoo lang gereden heeft,dat de schorheid
paarld. A'letpaarlen versieren,lneest bi
jdeDi
c'h- van de assen en naven afis. Dit berad kom tweiters gebruikeli
jk:Hof llepereld met uclltendtranen. nig voor,zelfs llietbij PtaAxrlrx cn 1tILIAAN ; en
SlalsG..
daar wi
j gt,
cn woord hebben,dat berad eigenli
jk
beoostellVlaanderen.

llzrrlsc.,i11
R epal
'
l.en. b. w., ik bepaalde,heb bepaalti. uitdrtlltt,zoo behoortle m en het,zegt I'

Eigenli
jk,met palel)voorzien;met palen afzetten. het gebruik te houden.
Overdragt,bepcrkeu;zi
lne wenschel,zi
jne driften e eraden?(zieh.
lwederk.w,ikberiedmi
j,heb
jberaden. Zlchoverietsberaden,iets in beraad
bepalen. Stuiten:destroom bepaalde zi
jne over- mi
winningcn. Vaststellen: eenen dag bepalen. Be. nem en. Zicl)wetler beraden,van gevoelen A'e1-atlschri
jven,volledig voorstellen: wi
j moeten het,ge- deren. Ilet deelw.beraden workltin de beteekenis
schilvoorafwelbepalell.Vanhierbepaler,bepalillg van bedaclltgebezigd:wel,ofkwali
jk,in iets bce epeekl.en , zie bepaatnlen.
rar
len zi
j1
). l1 den lllanEc van l477, kolnt het

(R epell.en. b. w., iItbepeilde,heb bepeild. voor.in den zin van aallgem oedigd.
Hetzelfde a1speilen.
M eram en .b.w.,ik beraam de,heb beraanld.
èe epefnzen. b. w., ik bepeinsde, heb be- Vaststellen: eellen ti
jd beramen;een olltwerp bepeinsd. Overdenken. V an hier bepcillzing.
ramen. Van hier lleraming.
(R epek k en . b.w., ik bepekte, heb bepekt. e ertl. (bord'
,o., meerv. berden. Bord is,
vooral in zamenstelling, nleest in gebruilt:dam Metpek bestri
jken. Van hierbepekking.
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bord, tafelboTd, uithangbord, enz. Doch 6erd om insluitell: eene stad berennen. Van hier bewordt wederom in de spreekwi
js: iets te berde renning.
R erg. m., meerv. bergen: een hotlge berg:
brengen,voor bi
jbrengen,vool
.
stellen,gebezigtl.
(R ereden, zie bern'den
eenen berg beklil
nmel). Figuurli
jk. zwarigheid,
M eregenen, b.w. Dit woord wordtin de hinderlis: lli
j is (liellberg nog nietover. Bergen

onbepaaltle wi
js gebezigd,en welin deuitdruk- van zwarigheden. De llaren ri
jzen mi
jteberge,
king zi
ch laten beregenen: gi
j moet u zoo niet oin schrik en ontzettillg uit te drukken. lemand
laten beregenen; en in den li
jdenden vorlll,bere. gouden bergen,zeer veel,beloven,spreekw. V an
end wordelle11 zi
jn,door(Ien regen ))atgemaakt hiel' bergaarde, bergachtig, bergbewoner, bergwordell: wi
j zi
jn op de rcis geheelberegend ge- blaauw, bergeppe, berggeel, .berggod. berggodin,
berggroell, berghoen, bergketen,bergkristal,bergwordcrl.
lnuis, bergl'ot, bergstof, bcrgstofgroef, bergwater,
Beregenen kol
llt reeds bi
j Nor
rxslt.voor.
M eregk. zie berigt.
bergwerk, bergwerker, bergzont. B erg beteekent
e ereg*en . b. w., ik beregtte, heb bercgt. ook cen gesnetlell varkel). Zie barg.

lemand,votl
I-zi
jn geld,waren geven: iemand wel, iletscl
zji
lt,datdehoofdbeteekenisvanhetwoord
kwali
jk,bertsgtell. Eenen zieke beregten,lletlaat- bez-geellellllogte,ofverllevenheid,is;en daarom is
ste oliesel gevell, heth.avondmaaltoedeelen,en
daardoor tot stervell voorbereiden ;in wclke lleteekenis lzet zwee,lsclle beî.aetta,en decnsclle berette
gebruiktwordt. O lz1.werd dit woord ook in deu
zinvallbestureltgebezigd:'thuysberechtell.BYBEL,
1477. Voxo. bezigt llet voor ondeî.l-igtell: bereellt el1 leer nle. Van hier beregter,beregtillg,
beregtster. Zie vertler bek'igten.
e ere#d, zie bereiden.
M erefd en. b. w.,ik bereitlde, lleb bereifl.

hetllogeli
jk,datl
aettothetoudeberen,d.i.llefren,
llehoort. Anderen leitlen het afvan het werkw.

'

bergen, dewi
jl,0u1.,in de bergen gevoegeli
jkebewaarplaatsel gemaakt werden,om hetvee (zi
jnde
de ri
jkdtlm onzcr voorvaderen) voor de koude en
dellvi
jand te beveiligel).
M ergaf. bi
jw-,voor den berg af. Berg,lp,
bergaf'. Bergaf gaal).
M ergam eé. (bergamotpeel
'
) v., meerv.ber.
gamotten. îvi
j hebben deze benaming van hctfr.

totta ontvangen. AIENAGS
Gereed makell: spi
js bereiden:
. pennen llereit
len; en ital.bprgamotte,beî-qat
9.
F t
zich bel
'eiden, voorbereidel. Bereid zi
jlltotiets, leidt dezelve vall het turksche beg, een heer,en
gereed zi
jn. Aran hierbereider,bereiding,bereid- armoul,eene peer,af,zi
jlde bezn
gatnot dan zooveel

ster, bereidwillig, bcreitlwilligheid, bereidwillig- a1s heerenpeer Anderen beschouwen den naam
der stad Bergamo, a1s den oorsprong van dit
l
i
jk.
A erelds. bi
jw-,alreede,reeds: hetisbereit
ls woord. Van hier bergam otboom,bergamotolie.
gescllied. Dit bi
jw.llelk
holttotlaetvcrled-deelw- M ergb ew ener. m ., m eerv. bergbewoners.
beî-et-d. lltzlal-llfu-xs gebruiktreedsralhtis,waarlkpede Iemand,tlie op de bergcn woont.
hetangels.rah,eng.already,zweed.redalt,el1()l1s M ergen . b.w.
, ik borg,heb geborgen. lets
veeds overeellkolnt. zslbereids,voor berel-ds,iseene van een verongelukt schip aan den oever brenonnollflige verlenging.
gen; redden, behouden: het schip verging,maar
e ereâdse'. o.,llleerv.bercidsels- D atgeen, degoederen zi
jllgeborgen. Erzi
jllslechts weiniwaarëllede iets bereid wordt. Illzonderlleid draagt gen van dë lnallscllap geborgen. Figuurli
jk, in

het tnellgselvallei
jeren enz-,waarlnededt,wi
j1- zekerheid brengel: hi
jheeftzlcbnog in ti
jdsgekoopels den wi
jn helder cn zuiver nlaken, deu borgen; lli
j is geborgen, bezorgd. Verbergen,
llaam van bereidsel.
wegleggen: ik heb Ilet op eene goede plaatsge'R erel.
h.. o. Uitstrekkillg: dat is boven IlliJ-ll borgel). l-looy''
.r bezigthet,in dcn zin van ontzet-

bereik, ik kan daltr nietbi
j l'
eiken. Figuurli
jl
t: ten, ô:?
J?'
?)Wt
???.
- deez' makende gereedschap om
lluitel hetbereik van hetgeschutzi
jn;datisbo- Sltzis te bergen, gaf orde tot wapening. Ou1.
ven mi
jn bereik, bevatten ;bovellhet bcreik vall werd llet ook gebruikt voor vt-eezen: si sullen
bcrghen den here. BIJBEL van l477. V an hier
Ini
jn verstanl
l.
e ere:ken . b. w., ik bereikte,heb bereikt. berger,berggeld,berging,berglotln,bergplaats.
M et reiken bi
jkomen: ik kau debovensteplallk M erglleu t. zie barkhout.
lliet bereiken. Figuurli
jk, aankomcn, aallandell: eergep,bi
jw.,voordenbergop. Ziebergçf.
wi
j bereikten des avonds de stad,(
1e llaven. lli
j M erl.ekez:,zie beruikell.
heeft reeds twintig jaren bereikt,istwintigjarell e er:gé,(oul.beregt)o.,meel'v.berigten. Het
011(
1. Uitvocren,verkri
jgen: zi
jn oogmerk berei- verhaal eetler zebeurde zaak, ook llet geschrift,

ken. Van hier bereiking.
e ere:zen , b. w., ik bereistle,heb bëreisd.
Door of'op eelle plaats reizeu:een land bereizen,
tloor hetzelve reizen;de kerlnîssen bereizen,op de
kerm issen reizen. Het verled. deelw beîe9#,als
'

bi
jvoegel.. wordt gezegflvan iel
nand,die veel gereisfl lleeft:lli
J-is een berttisd m an.
e erek en en. b. w., ik berekende,heb bc

rekelld. lloor berekenen aanwi
jzen en bepalen:

hetwelk ztlodanig een verhaal bevat; berigtvan
iets geven.
e er:géez:. b. W., ilc berigtte, heb berigt.
N arigt,kellllisgeven: iemand iets beri
gten. Van

hierberigtcr.berigtster. Zieafrigten.
è
e erqden, b.w.. ik bereed, heb bereden.
Op! of langs, iets ri
jden: een paard,eenen weg
beryde
. n. Door Inelligvuldig ril.den, gescjajkt maktàl): een paartl beri
jden. Hi
j beri
jdt een slecht
paard lnet die zaak.onderneemteenegevaarli
jke
e11 lladeelige zaltk; sllreekwt, in de gemeenzam e
verkeering gebruikeli
jk. Het verl. deelw.bereden
komt bi
j Hoorr,Voxp.en anderen voor,in de

voordatik hetgebotlw laatzetten,za1ik de kosten eerst berekenen. Vala hier berek-ening.
R ereu , veroud.w.,waarvan lletverled.deelw
qebot.enalleellnog il1gebruik is. Zie yeboren.
@#'
.e erena en. b. w.
,ik bcrende,lleb berelld. beteekenis vall overvallen; b.v.bereden door de
1l) het kri
jgswezen. Ei
genli
jk, al rennende,d.i. koorts. Van hier beri
jder. In sommige dorpen
jder gemetderuiterj,aanvallen. Gemeenli
jkechterwordt Van Vlaanderell, wordt een schout beri
hetgebruikt,voor om singelen,nlet eenlegerrond- noemd,van httoude beriden,d.i.regten,regtdoen.
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e ekl
l'
m en, b.w.
,ik beri
jmde, heb beri
g
-md. e epoeslen. 0. W.9 beroestte, i: beroest,
In ri
jm brengen. Van hierberi
jmer,beri
jming. Roesten,door den roest,bederven:de slentels lig-

R erl'm rell.en, o. w., berimpeld, is berim- gen daar te beroesten. Van hier beroesting.
(
peld. M et rimpels bedekt wordcn. Zie vimpe- M erol
likexâ, hetzelfde als berokkenen.
len.
e erokh en en, b, w., ik bûrokkende, heb
M eeln gen , zie oîtlz'ingea.
bcrokkend. Stoken, verwekken: kwaacl berokkeM e:r:sren , b. w., ik berispte, lleb berispt. nen. I'
lit thans gebrt
likeli
jke berokkenen is bi
j

svrttken, bestraFen: hi
j berispt alle menschen. Klra, be3'oklcen. in dezel
fde beteekenis; ook bi
j
.
r:wie hebt gi
j u, of hem,111 '
tmeeste leet
Oul.werd het ook voor bezoekel
t,stl
.azen,gebe- Poo'
zigd: Hi berispten (berispt.hem) oec metpinen berokt? maarook in die van hetspinrokken met
in den bedde. BIJBIIS,l477, waarvoor de tegen- vlas voorzien. Van llier berokkenaar, berokkewoordige overzetting heeft: oock worthi
j gestraft ltaarster,berokltening.
lnetsmerteop zi
jn leger. Van hier berisper, be- M eroefd, zie bqvooid.
risping,berispeli
jk: een berispel
i
jl
tleven;berispe- è
eereol.
t'
l.
,bi
jv.n.en bi
jw.
rberooidcr,ofmeer
berooid, berooidst) of meest berooitl. Arln: het
li
jkheid,berispster.
R erk, m ., m eerv. berken. Anders lleî-lcell- hetis een berooid huisgezin. Tot eene ratlelooze
(
tltltlkn, Uithoofde der ongemeene witheld van armoede vervallen: 'sLands Vaders, door 'tgebast en hout,van het otzde brechen, breken, t1.i. weltl verdreven, gallsch berooid. J.Ds AI-&RRE.

schi
jnen,blinken. Va,
ll l
aierhetonverbuigb.bi
jv. Ook op den ti
jd toegepast,voor verarmd,ontn. berken, van eenen berkenboom gemaakt, of blootvan alwat wenseheli
jk is:eeu nedrige en
daartoebehoorende:een berken tak.
berooideti
jd. Mt
'
)ON. Verward,ontstelc
l:berooid
e erR enbeoxn, zie berk.
van zinnen. Van hier een berooid hoofd.
Volgens ltIL. is beîooid zoo veel als bez.
oo
fd,
Merlienxneller, (bi
j Klr
a.berkenmei) m., '
meerv.berkenmei
jers. Eigenli
jk,eelltak van den hetverled.deelw.van beronven.
berkenboom,van berl
cenmei van meqkn,l
baai
jen, e erook en, b.w.,ik berooltte, heb berookt.
tlfslli
jden. W i
jders,een beker, of drinkvat, ge- lu den rook hangen; m et roolt laten doortrekm aakt uit eenen m ei,oftak van den berkenboom , ken : verdachte brieven berooken. H et verled.
bi
jde Ouden zeerin gqbruik: laat den ri
jnschen deelw. berookt wordt ook in den zin van door
berkemeier lustig,rustig,om megaan. V OND.
e erkhouï;y zie barkhozlt.
A etnen, zle barnen.
A eextsleen , zie barnsteen.

den rook bezwalltt, gebezigd:die m uuris geheel
berookt.
èe eroovex:. b.w.,ik beroofde, heb berooftl.

Eigenl
i
jk,iemands eigent
lom wederregteli
jl
t en met

e epoe'
m t'
l. bi
jv.n.enbi
jw.
, zi
l
-nde eigenli
jk geweld wegnem en : iemand berooven. Ook van
het verled.deelw. van het volgende beroenlett,in iets berooven; iemand van llet leven) van zi
jne
zooverditin den zin van voemen,zeer rtlt3?ntsn,ge- eer berooven, ln eene tlitgcstrektere beteekellis,
bruikeli
jk moog geweest zi
jn. Beroemder, 1
'
)e- het genot ecner zaalt verhinderen:dittoevalberoemdst. M et roem bekend, vermaard: een be- roofde mi
j van de gelegenheid, om enz. Hi
j is

roemd man. Hi
j iszeer beroemd; zich beroemd reedslang van zi
jn gezigtberoofd geweest. Ook
m aken. Van hier beroemdheid.
met den tweedell llaamval, zonder vallt mi
j
jse man is zi
jns verstants berooft.
eeE
roe7
m ex:, (zich) wederk.werkw., il
tbe- dunktdees wi
roemde mi
j, heb mi
j beroemd. Roem op iets I). vAx KoonxH. V an hier beroover, beroodragen :zieh op eene zaak beroemen;lliJ'beroemt ving.
M ereuw s 0., leedîvezen2 bertltlsv OYer 1
ektts
zich,dathi
jenz.
M eroep. o.,m eerv.beroepen. Beroeping tot hebbcn,oefenen,toflnen. lliervoor,oul., ook beeen ambt: een regtmatig beroep; het beroep is 1'ouwen, ôero?/lt?Enk'.
s.
hem reeds opgedragen. Ambt, wi
js vtn bestaan: R erou w en , onpers,w.,het berollwde,heeft
J-, dat
een schoolmeester van zi
jn beroep; datis mi
jn berouwd. Berouw hebbell: het berouwt nli
beroep. V an hier beroepsbezigheid,beroepsbrief, ik enz.; die daad berouwtmi
j.
enz.

M eer:e, (burrie) v.,nAeerv. berries. Een

(R ereep en , b. w., ik beriep,heb beroepen. werktuig,on1iets op te dragel),angels.baî-e,bel'e,
Zoo hard roepen, dat men onsl
tan hooren:hi
j eng.bear,van het oude beren, ziende op dc bevcas l'eeds zoo A'er,dat ik hem nietberoepen kon. teekenis valldragen en overvoeren.
Zamenroepen: eene vergadering beroepen, Tot eersl,(
barst,borst)m.,nleerv.bersten. Ecll
t1e waarneming van een ambt roepen;iemand tot berstin het gl
as, in den muur, Oul. ook voor
schoolnleestcr, leeraar, beroepen. Zich op iets gebrek gebezigd. Zie bersten.
beroepen, het a1s een bqwi
js,ofgetuigenis,aan- M ers*en , o. w., ik borst, ben geborsten.
voeren. Oul. werd llet in den zin van bez
-l
hlen Eelle scheur bekomen, van elkander springen
gebezigdr alzo A'
Ioxyuuclt hem daarover beriep. de aarde,de muur is geborsteu. Het schip stiet
Hoor'
l'. V allhier beroeper,beroeping.
zich tebersten. Figuurli
jk:van spi
jtbcrsten.
B ersten, hoogd. bersten, zweed. brt-sta, angels.
M eroert'
l. zic beroeren.
e ereerens b.w., ik beroerde,hcb beroerd. berstetl,ellg.to ô?/?-yl,drukken het geluid uit, hct-

Eigenlijl
t aanroeren, aanraken. Overdragt-, out- welk eenige dingel),bi
j het bersten,maken.

stellen, ontrusten: ziJ'lle aauspraak beroerde het è
e erueè
ht, bi
jv. n en bi
jwe
,zi
jt
ldeeigellli
jk
volk. llooy':r bezigt het voor betre-fen. beroe- hct verl. deelw. van hetverouderde beruchten,bi
j
xende den gotlstlienst. H et deelw. beroerd wordt, l
fïL.ook berî
tclttl
jen, in een kwaad geruclltbreugen.
Be
rt
l
c
,
l
l
t
e
r,
be
ruc
l
l
t
s
t
.
l
le
ke
nd,
i
n
e
ene
n
meestal voor1am ,geraakt, gebezigd: hi
J is aan
bcide zi
jden berocrd. Van hierberoerdheid,be- kwatlen en goeden zill. 1)è) eenen kwaden zin:
roerder,beroering, beroerster) beroerte, voor op- Als M ovsss van een m tlortberucht. J.Cwrrs. In
roer en lamheid.
eenen goeden zin: doch berucht&-an kuische zeM eroee*e. zie beroeren.
(
den. T. AsssLvx. En wie, voorts) allerm eest,
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(
R elehaven, b.w., ik beschaafde, heb be-

bezigtberucàtî
jd,doorhetgeruchtbetigt,terkwa- schaafd. Ei
genli
jk, door schaven glad nlaken.
derfaam staande. Van hierberuchtheid.
Figuurli
jk, overzien, verbeteren: een werk bele eEru:k en . b.w., ik berook, lleb beroken. schaven. Van hier beschaver,beschaving.
Aan iets ruiken: de hond berook mi
j aan alle E
e eseheee,zie bescheren.
zi
jden. Fig-,iets naauwkeurig ont
lerzoeken, om T
e esel
ltefd,(oul.bescheed)o.,meerv.bescheillet te leel
'en kennen. Verkeerdeli
jk bezi
gt men den. Berigt: van eene reeks van vi
jftig jaren
hiervoorberieken,dewi
jlî'
ieken eigenli
jk is uitwa- vindt men naauweli
jks eenig ander bescheid.
semingen van zich geven, die de reultzenuwen W AGEN. A ntwoord:iemand bescheid geven;van
aandoen,en vulken, door m iddelvan den reukzin, hierbescheitl doen, door drinken,de toewensclling
deze uitwasemingen opvangclle11waarnem en. Van van gezondheid beantwoorden. Bezworene briehier bertliking. Zie vtklce'tcn z'uiken.
jven,anders charters,acten, worden ook bescltel-den
M eru slen , o. w., ik berustte, lleb bertlst. genoemd,van hetwerkw.besclaeiden, in de beteeEven als rusten:tlie gelden en papieren bcrusten benis van beslissen.

bi
j mi
j, zi
jn onder mi
jlle bewaring. Ecne zaak M ese'teiden,b.w.,ik bescheidde,heb beeenigen ti
jl laten berustcn, nict bel
aandelen,in seheiden. Bepalen,aanwi
jzen:eenen ti
jd bescleidenzel
ftlen staat lttten bli
jven. W i
l
' zullen het den. Iemand ergens bescheiden. Hier heeftmi
j
daarbi
j laten berusten, bli
jven. Op llem berust Rozemontbescheidel). PooT. Besluiten:hetwas
de welvaartdes ganschen huisgezins,komtophcm te voren zoo bescheiden. Voxp. Ot1l.,werdende
aan. In eene zaak berustell,zieh die laten wel- regters ook gezegd te &:.
sc/à:Jt&??,wanneer zi
j,door
gevallen. Op ietsberusten,zich verlaten,vcrtrou- hunne uitspraak, hct geschil tusschen twee perwen.
sonen beslisten. M eer anderc,nu verouclerde, be-

Rel, (bezie, bei) s., meerv. bessen. '
W itte teekcllissen van het werkw. bescheiden komen bi
j
bes, aalbes. Verkleinw. befe. Men acht dit KIL.voor.
woord afkomstig van het oude beer, of ber, met (
e esehe:tl.
ex:. bi
jv. n,, zi
jnde het verlecl.
verandering van r in s,en dit van beî.en, baren, deelw.van bescheiden. Bepaald,geschik-t: elk in

voortbrengen.
zi
jn bescheiden bedri
jf. Hoola'
r. lles menschell
Dit woord wordtook in eenen gansch anderen bescheiden deel. Voor beleefd',m inzaam, inschiltzin gebezigd, nameli
jk,voor eene oude vrouw : keli
jl
ten billi
jk, heeft het trappen van vergrooeene tanc
lelooze bes; waarvan het verk-leinw. ting: bescheidener, beseheidenst. Hi
ji
s een bebesje,in den gemeenen spreektrant, voorgroot- scheiden man. Van hier besclleidenheid,bescl
keimoeder gebruikt wordt: ik ga nt
tar nli
jn besje. denli
jk.
llan, vermoedeli
jk, is diteene verbastering van M esehel.
den. b.w., ik beschold,lleb bcbest,beste,geli
jk in bestevaaî-,voorbestevader (een scholden. Beki
jven. lloov'
.
r bezigt het voor l
)eoud xnan, grootvader), bestenloer,voor bestemoeder .
scltï/#l'.ge/l;ook voor strqfbaar 0?ltz/
c:?7.
(eene oude vrouw, grootnloeder):geli
jk Kalt-be, .
e esehenRen, b.w.,il
tbeschollk)heb b()ecue ovcroude best. Voxo. J. Ouoawx bezigtIschonken. Begiftigen: iem and met een boek behet wool-t
lbes ook voor eenen ouden man; doeh lschenken. Te drinken geven:hi
j heeft ons dapbtliten dit, weetik hiervan geen andervoorbeeld. perbeschonken. Dronkcn maken:zi
jzaten heltl
Zie best.
te beschenk-en. B eschouken wordtals eene welle(
R ese'taa:
rd, bi
jv. n. en bi
J-w, zi
jnd: het vende uitclrultking gebezigd, voor dronken: hi
j
verled.deelw. van bescllavcn. Beschaafder, be- was zeer beschonken.

schaafdst. Eigenli
jk, doorschaven, glad en eflkn M e*e'teeeu.b.w.,ik beschoor,hebbesclogelnaakt:deplanken zi
jn roudom beschaafd.Fig, ren. Rondom afscheren:zich hethoofdlaten be-

wellevend: een beschaafd man. V an hier be- scheren. Van hier beschering : de eerstelingell
schaafdheid.
van de bescheringe uwer schapen. l-lvsst,vsnl'.
èe eseh aa nld, zie beschamelt.
èe eseheren , b.w.,il
t beschoor,lleb bescllo(R eseè
lta d:gen , b. w., ik bestshatligde,heb ren. Toedeelen,veroorzaken:'tIs waer, 'tquaet

beschadigd. Schade toebrengen: een huis be- avonthtlerbescheertden vromen stri
jtlt op stri
jdt.
schadigen. Van hier besehadiger, bcsclladiging, CAMPII. Thans is het verled. deelw. bescliol-eît
beschadigster. 0111.was bescltaden, voor beschadi-Imeest in gebruik: dic vreugd isnli
jnietbescho-

J/c)
?,ingebruik.
e eseitadu w eu,

!ren,toegedacht. Datwt
lsllem vandenHcmel?

b. w., ilt beschaduwde,1
.dat was over llem beschorel), bepaaltl, besloten.

heb beschaduwd. Met schatluw bedekken: de llet zelfst.naamw.besclteel'
,bi
jKIL.bescheî'e,ô6-

boom en beschadtzwelldat huis. Vau hier bescha- sclteritlghe, van dit bescllez'en afgeleid,is mede il1
duwing.
gebruik geweest;'tbescheer des Hem cls. Hooz-i'.
M ele':am en, b. w., ik beschaamde, heb Zie scLeren.

bcschaamd Bcschaamd maken: dat werk be- Ditwoordkomtreeds bi
j NoTltsu.voor;e11in
schaamt zi
jnen meester. Het deelw. bescltaamd het zweed.is beskaet.a,in het angels. sciran, toewortlt in (1e beteekenis van schttamrood, verlegen, deelen.
gebezigd: op dat berigt werden zi
l beschaamc
l. (
R eselâ.
el
rwnen. b. w., ik bescllermdc, heb
Van hier beschaamdheid.
beselermd. Eigenli
jk, tot ecu scherm strekken:
R esel:ansex:, b.w.,ik beschanstc, llcb be- deze boom beschermtmi
'
j voor tle hittc. Overdr-,
schanst. M et cene scllans omgeven: een leger verdedigen :eene ytad,et'llvolk beschermen. Van
rondoln beschausen. V an llier beschansilàg.
hier'best'hcrmcr, beschenning, beschermster. Za-

e esehareu, b.w.,ik bescllaarde, heb be- menstellirlgell zi
jn: beschermengel,beschermgod,
schaard. lleil
tleli
jk stelen, onder dc handeu weg- bescherlnheer,enz.
nemen:l1i
J heeft, langs dien weg, heelwatbe- l
n esel
ltfelen, b. w.
, ik beschoot, lleb be-

schaard. V an hicr bescllaardfzr, bescharing, be- schoten. Op iets scllieten: eene statl beschieten.
schaarster.
D oor schieten toetsenzbeproeveut een geweer be-
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gchieten. M etgeschut,ofschietgeweer, bereiken: zorgd: boschroomd Zl
'oomdJ11. Van hier beschl
ik kan metditgeweel- zullt eene hoogte beschie- heid.
ten. Overdr.
, zi
jn doel besellieten, treflbn. Ter R eseltu:l, v., llleerv. beschllitcn. V all het
eer van iemand schieten : iemand mct dertiell fr. biscuit. V an hier beschl
litbakker,baselluitblik,
sclloten lleschieten. Metplankel)llekleeden:eellen beschllittleeg.beschuittronlrnel,el'lz.
e eselku Adlgen. b.w.,ik bescllllldigilc,lleb
zolder,een dak,beschietenD it wtlo:-(1 wordt .ook a1s ollz-ijdig
'
ebezigd,in bcschuldigd Schuldig verltlaren;ielnalldvan ecne
- g
dc volgende spreekwilzen:dat wel-k beschiet niet, I
nisdaad beqchult
ligen. Bestl
'at
lkn,bel
-i
spen hi
j is
vordertniet:lni
jne oogen beschieten,selicten toe, (laarover zeër te besehllldigell. Vall hier bescllulgaan toe, valt vaak; waarvoor Voxoliil'
z, in den tliger.besehuldigillg,besehuldigster.
bedril-vendel) vorl'n, heeft: een dunne slaap be- M ele't/zlten. b.4:-.,ik besehuttedt?, lleb besehut. Beschermcn. Vallllierbeschtltsel,beschutsschootnoch llaeun'eli
jx lni
jrle oogen.
M ese:kllnen, b,w.,i1
t bescheen, heb l)c- hcer, besellerlnheer, bescllutster, bcschutsvrouw ,

-,(lok-voor eelltn jagtlont
l,
schenen. Verlichten: de zon besclli
jnt ons half- schutsvrollw,bcscluttel
beschuttillg.
rond. Van hier besdli
jlling.
A ege'kl*en,b.w.,ik besclleet,hebbcsche- n esef. o. Begrip,denkbeeltl:een goed beten. Eene der laagste uitdrukkingen, voor met sef van iets hebben. V an hier beseflkloos, besefzi
jnen afgang llezoedelcn, en iguurli
*
i
rk, voor be- feloosheitl.
driegen. Van llier, in de f'
iguurli
jke bcteekenisy e esee en ,b,w.,ik besefte,lteb beseft.
gri
pen,verataan. V an hier besefing.
beschii
ter,besclli
jteri
j,lleschi
jtster.
-j
M eseW l.
k ! o. Een bi
jna verout
lerd woord, R esle.ziebes.
R eslngel
l.en, hetzelfde als olltslwlègeletî.
volr beschikklng, bestel: door wi
js beschiek van (
e eglaau , b.en o.w ,ollregelm ;ilt beslofag,
(
uwen raedt. (/AM1aI1.
M ese't:ka'. zie albescbiic.
heb el1 bell beslagell. llelri
jî'
. lnet hallle-rslage1)

M ese'âlWk en . b. w., ik beschikte,heb be- vastmaken: eell rad beslattn; iets l'netzllver,of
schikt. Toezellden, bezorgen1 ik zal het u ter- goud, beslaan. lattartlen bcslaan, een boek bestolld bestt
hikken. 1l1 ol
.de brer,
gen: zi
jnc zaken slaan. Vermengen,verlellgen,kalk,lncelbeslaan.
besehikken. V errigten: ik heb nog veel te be- 1l1 beslag nemell, aanhouden: gtlederel) beslaan.
schikken. Van hierook beschikal(albescllik),be- Eene plaats beslaan,vervullen. ln de boetc beschikker,lleschikking,besehikster.
slaan,eene geldboete opleggell. Beslagen ten i
js
e egeh ll.deren, b.w.,ik besclliltlerde,heb kom en, spreekw-, tot eelle zaalt we1 vtlol'bereid
besehilderd. M et sehilderwerk versieren:eeneka- zi
jn,waarsclli
jnli
jk eene toespelillg o)) cell welllelner beschilderen. Van hier beschildering.
slagen paard. Onzi
jd-,met vorlltigheid,(
,f dalnp,
M eselllm - el.en, o.w., llescllimmelde, is bezwalkt worden de glazen zi
jn bcslugell. Bebeschiltlm eld. àletschinlmelbezetworllen : alles sellimmelen ? hetbrood beslatt alti
jk
lil1deze kas.
besehim melt ilier. Beschim meltl bl-otld. Van hier M eslabben , zle het volgellde.
M eslabberen, b. w., ik beyla,llberde,heb
beychimmeliltg
e eseh lxnr en . b. AN-.. ik besehimpte, heb beslabberd. Onder het eten vttl) vloeibarespi
js,
l heeft zicll ellendig beslablleschimpt. lduqellen scllilnp toevoegen, bespotten. bezoedelen:het kint
V an hier beqttlaim per,bestthînlping,besehiznpster. berd. ItIL. hecft beslabben. V an llier beslabe eseltef*. bi
jv. 1 el1 bi
jw. Hetzelftle a1s bering.
bnschazfl; doeh lneest gebruikeli
jk i
n hettegeu- e eslag, o. V an het boven-staallde werkw.
beslaant eeu beslag vall goud, het beslag van
gestelde onbescho
ft. Zie ditwoll
rd.
eellen wagen, meelbeslag, m engsttl van lllettl;in
e egeltenk en , zie beschenken.
beslag nemen, aanhouden; die zaalt heeft llaar
R elelReren , zle bescherelt.
R egcheé. o.,nleerv.Ileschotten. Houten be- beslag gekregen, is uitgevoerd, voltooitl; be.slag
T'an het brood,van de glazcn,Ilitslag,bezwalkiug.
schutsel.
R esellteuw eu , b. w., ik besttllouwde,llel) Ou1. werd het woord beslag ook nog in eenelt
bescllouhvd. lltrzien, oplllerkeu, Van hier be- anderen zin gebezigd, nameli
jk in tliellT'an oz
lt-

)?/.
s/t
'
t??#?
kif
9?
W;b.v.:
sel
'
louAver.best-1ouurillg,best
'htl
uweli
jk,besehouur
ster. lag.t
e egeh rel.jen,b.w ,ik beschreide,hebbe- Geluttkigllis de man,die in verlltleghden staet,
S(!
hreit
1. 11e5veel1e11. N''
t111 1ier bt!sth1ei
jt
z1i
jk, be- 1':11ntet een lklcyn beslagh,in stilt',te ëleddegaat.
l?@ vl l.
'.
4loltta.
s(
.
1)rei
jensBaardig.
e esehr:a-den. tlesell
.
i
lenl b. w., ik be- M eslar en , b. 5V., ik besliep,heb beslapell.
dat betl 11Og 141-et besla
.s sele
ape
schreed, heb bestllretltin Schri
jdelings (met tle Op ictVl
scln
le:
li
ji
kke heb
verkeering m et iemand hebbeellen aan btt
ide zi
jfien) o1)iets gltan zittell:een pen.
nell. Zich 011
paart
l bt
pscllri
jt
lell
, btt
sti
jgell (lversehri
x
jdttn:t'
ene ben,bezwangeren :ecn naeisje beslal
iets beslapen, iets in zi
jn beraad llt)men. V all
sloot besehri
jden.
M esehrlojven. b. w.,ik bcschreef,hcb be. hier beslapillg.
tte,lleb bescllrevel). Vol sclri
jvel
'
l: dit bl
ad papier is be- M eslee'léea. b.wr., ilc beslettll
scllrevell. lu gestlhl-iftstellen:ik hcb het verdrag sleellt. Bi
jleggen, verefrenen: ett
n versehi1 belatcn bcschri
jvell. Een schrifteli
jk berigt van iets sleehteu. Val) hier beslechter, beslechtillg, begeven: ik zal u (1e zaak tluideli
jk bcsehri
jven. slechtster.
aeken, b. w ,ik besli
jkte,heb besii
jkt'
reekellen:een gesclloten l
ttpgelbesehri
jft,il1zi
jnen M eskl
jk betlekkcn,bezoedelen:gi
jilebtuwekleeloop,eelle l
<l
-olljllle li
jn. Figuurli
jk:hi
j besellri
jft, Met sli
in het valt del-Avetensclaappell,eellcn zeer kleillen derel
)besli
jkt Besli
jkte(indtàl)gelleellcllspreel
tktc)stratell.
kring,zi
jlle 1t
annisis zeerbepaald. Van hierbe- trallt,besli
M esl:a-pen,b.w.,ik besleep, held beslepell.
scllriiver,bescllriptving.
t
lom sli
jpen. Overdr t
1e toetssteen vau teu
e egellreelnd, (beschreullld) bti
v. n. en Ron
bi
jw-,bescllroolnder,beyçhrotlmdst. Bevreesd,be- beslepen oordeel. Voxp.
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e elilllen. b.w.
, ik besliste, heb beslist. snocid. Afsnoei
jen: eene heg besnoei
jen. Geld
Beoordeel
en,llitspraak doen. Van hilr beslisserj besnoei
jell. Figuurli
jk, vermillderen, verl
tleinen:
beslissing.
iemands lnagt,vri
jlei
d bta
snoei
jen. Van I
lier beResle- m eren,b.w.,ik1
)eslommert
le,heb snoei
jer,beslloei
jiug.
beslommertl. Zich ôp.
:/t)???3?l6r6??,zieh i11 allerlpallde
verwarde zttken steken. Een besltlnllnerde, verwartle,boedel. Van hier besltlm lnering.

M esnoeren . zie s?èoel-en.
''esn ot, zie besztotten
M esn oé4en, b.w.,ilt bcsnottede,heb besrltlt.

R esl.
'
oo*exâ, b.w., ik beslootte,heb besloot. sfetsnot btàzoedclcn: gi
j hebtuwekleederenwecr
Nlet cene sl
ootomrillgen:tuq
.
llt
ln,die basloot wa- besllot. IIetverl.tleelyv.besnot,als bi
jv.gebruikt,
ren. lloos'r.
wordt Illeestgebczigd: datkilltlheeftaltooseenen
e es:oéexl.verlell.deelw.vallbesluiten. Ver- besllotten nells.
zegeld:een besloten brief. Belegerll:eene beslo- R egn uœ elen. b.w.. ik besnu/elde,heb be-

tene stad. Onaheind, onlmuurd: eene beslotene snufreld. Snt
livend.)berl
ziken: t
lt
'e hoylt
l llaeftlni
j

plaats. Vastgesteld,bepaald:er is beslotell. 1)e- l'onllom besnuFeld. Figlltzrl..tloorslluf-lklcll,llaauw-

vroren:besloten water. Gesloten, verboden: be- keuri
g (lllderzoekel
t:hi
j heeftalverseleitlene b(
)eslotenejagt. Besloten ti
jd,wallleerdeRoonlschel l
tellbosnuf
lbld. llool'
r bt
.
>zigt ook in dezen zin

niet mogen trotlwen.
besnlt
-fe
n. tlcn atlel
n der getnigen besnuft llebR eslu lé. o.,meerv.besluiten,van ldctwerkw. bende.
besluiten. Slot, einde: tot besluit, za1ik er dit e esn u œ exâ, zie besnu-felen.

nog bi
jvoegen; het besluit van een vertoog,enz. IRespanxxen. b. w., ik bespande, heb be(bi
jlfIc.besll
tt
trede,ook qfret
letlletbesltiit eener spannen. Voorspannel
):eenen wagen met paar-

rede. Voornemen: het besluit nemen, on) enz. den bespanllen. Van hier bespanning.
Bepalillg: het beylnit van den raad. V an l'ier e espa eeu. b.w.,ik bespaal-de,heb bespaartl.
besluiteloos,besluiteloosheid.
Sparen. Van hier besparing.
e esluiken . b.w.,ik besloot, hel? besloten. H esp a4*en .b.w.,ik bespltttede,lleI)bespat.
Oudt,opshtitent so sa1hien sellen dage besluiten. Besprenkelell. (lolc door spattën nat lnaken en

BYBEL, l477. Thans wordt het, in (le volgende bezoedelell:zi
j hebben elkander deerli
jk bespat.

beteekenissen. gebrulkt. Vervatten,bt-llelzen:die r espek ken .b-w.,ik bcspekte,laeb bespekt.
plaats besltlit zeer vele inwoners in zieh. Eindi- Aletspekbestek-en:eel)gevogelte bespckken. V an

gen: zi
jne aanspraak besluiten. Voornemen: ik hier bt
tspekking.
hcb besloten. tot tz te kolnen. Bepalel):dit on-

e espelen . b.8,.,ik bespeelde,heb bespeeld.

geluk scheel
) over mi
j besloten tezi
jn. Oordee- Op ietsspelel:een ol
-gelbespelen.

len, a:eiden; ik moet daaruitbesluiten,datcnz
R esp eu ren , b. w., ik bespeurde, heb beZie verder beslotett. Van hier beslnitillg.
ypetlrd Bem erken,gewaarwortlell. Val) hier be-

Resm eren, tbi
j Hoo>a'
r besmeuren) b. w., spt
sul
der,bespeurilig
ikbesmeerde,llebbesmeerd. Eigenlt
jk,metslneer, R esp:eden, b. w., ik bespiedtle, heb beofzekere vettigheid,bestri
jken: brof'
ld met boter spiec
l. Ongemerkt best.
houwen, llaatlwkeurig nabesmeren. lnsgeli
jks, met iets anders bt
?stri
jl
ten: gaan: iemands daden bespieden. Val llier beden muurmetkalk besmeren. Figuurli
jk,bezoe- spieder,ilespiedillg,bespiedster.
delen:gi
j hebt11 overal besmecrd Van hier be- R espiegeAexx. l
). w., ik bespiegel
.lle, heb
smering.
bespiegeld. Eigellli
jk:zl
'
clt?
kt
,
m
spk
k,
r
/c/cz?,ziclloveral
D esm eé4en. b. w , ik besmettede,htb bc- in tlt'n spiegelbezien. Overdr-,metaandachtbe-

smet. Bezoedelen :zichbeslnetten. Aallsteken ;die schtllll
s?ell, Van lier bespiegelend, beschouweli
jk,
ziekte heeft de gansche stad besmet. Overdr.: bespiegeling,aalldachtige beschouwing.
hi
jbesmettede hetgallsche land met zi
jne dwaal- R esplegeAing.zie bespie*
qelen.
leeringen. Van hierbesmetteli
jk,besmetteli
jkheid, e elpfkkeien. b.w.
, ik bespikkelde,heb
btasnlcttîng.
bespikkelll. M et spiltkels bedekkcn: ecne taftll
R esm uAAen , b. w , ik beslnlllde, heb bc- bespikkelen. Van hier bespikkeling.

stnuld. Door eten en drinl
ten bezoedelen : gi
j

R espoedlgen. b.w., ik bcspoet
li
gdej hel)

llebtu ovcralbesmuld.
bespoedigtl, V erhaasten: eene zaak bespoedigcn.
M esnaau w en. b w., ik besllaauwde, heb V an llier llespoediging.
besnaauwd. Begraauwt.n, op een' snaauwenden R espoeien .zie spoelen.
toon berispen:daar mcn hen ()p llieuw besnaiiwde. R espol*en. b.w.,i1t bespottetlc, l1e1)bespot.

Iloorr.
Den spotdri
jven,steken:ik laatmi
jnietbespotA esneden,bi
jv.naamw.c'
)bi
jw-,zi
jndellet ten. Vttn hier llespotter, besptltstel
-, bespotting,
verled.(leelw.van besTli
jden. Figulrli
jk: wel be- bespotteli
jk,bf
lspotteli
jkheid.
sneden van aangezigt,welgemaak-t.
#:espl
eaak*. bi
jv. n. en bi
jw., zi
jnde llet
R esneeu w d, zie besneeuwen.
verled.deelw.valthet verouderde bespraken. Bee esneeuw eu. b. w. Ilit woord wort
lt spraakter,bespraaktst. Meestmet wel:hi
j is eeu
meestalin de onbepaalde wi
jsgebezi
gd:zich 1a- wel
bespraakt (wel
sprekentl) man. Van hier betcn besneeuwen,metsneeuw laten bedekken; ook spraaktheid.
in dt'n li
jt
lcnden vorln,besnecuwd zi
jn:wi
jwal'
cn e espeek. o. Onderllandelilg:met iemand
geheel besneeuwd. Het verled. deele.wd
7rdt,a1s in bespl'
ek zi
jn. Beling: doch alti
jdtbi
j tli
jthgebi
jv. 11.
, meest gebezigd: een besneeuwde, met druckte bespreke ende voorwaalw
de. H.pl
lGrtoo'
!
r.
sneeuw bedekte,hoed;besnceuwde straten.
R elprek en, b.w., ik besprak, hel)bespro(
Resnl
lden.b w.,ik besllced,llebbesneden k-el). Beytellen:eene plaats ol)ecneltwagt
tllbeEen gedeelte van iets afslli
jden t een kinfl besni
j- spreken. Bodillgen: hi
j llesprak daarbi
l, dat elz.
den; een besnedene. HooF'
r bezigthet voor be- Bi
j uitersten wil makcl
):l1i
J heeft haarhonderd
snoei
jen. Van hierbesni
jdenis,besni
jding.
gulflefls in het jaar besproken. H('
)oF'
r bezi
gde
M e*neef
len, b.w., ik besnoeide,heb be- hetook voorbetl
glen; en Bl
zwxo zichmett
entand
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bespvelcen, voor in gesprek komen, onderhandelen. Van hier bespreking.
R esprex:gen , b. w., ik besprengde, heb
(
besprengd. Sprengende bevochtigen: het linnen

datbestaan?Hi
jbestaatwonderli
jke dingen. Ou1.
was bestaan ook aanvallen, aantasten: den vi
jantl
bestaan. Van hier ltet bestaan, a1s een zelfst

naamw., zonder meerv.;wi
jdersbestaanbaar,bebesprengen. Somwi
jlcn ook voor bestrooi
jen: staallbaarheid,bestaanli
jk-,bestaanli
jkheid.

e egéaken , b.w.,ik bestaaltte,heb bcstaakt.
vleesch m et zout besprengen. V an llier bespren- '
ging. In het eng. to besprlhlcle,overeenkomende M etstaken bezetten.
methetvolgende besprenkelell.
M esla nd, o. Nvapenschorsing: gedllrentlc
R elprenk el.en , hetzelfle aIs besprengen. hetbestand. V oxo.
R esprlngen , b. w., ik besprong, lleb be- è
e eséand, bi
jw. llekwaam, vermogent
l, toesprongen. Springende bereiken:ik kan diewi
jdte, reikend:ik ben bestand,om ellz. Tegen iemand

hoogte,nietbespringen. Op iets springen, bi
jzon- bestand zi
jn. Van hier ook bestalldi
g, zit, l
)ederli
jk ter bevruchting van eenige groote dieren: stendig.

de hengst bespringt de nlerrie. Aanvallen: ik M eséa nddee', o., m ecrv. bestanddeelell.
wertl van twee rooversbcsprongell. O verd.,over- Datgeen, waaruit iets oorsprolll
teli
jk bestaat; de
vallen,onverwaclltbevangen : daar duizend vree- grondstof,zi
jnde eene wi
jsgeerige benaming:cenîg
zen mi-jbespringen. L.BAIkE. Van llierbesprin- ding in zi
jne bestanddeelen oplossen.
ger,bespringing.
Tn esla ppen. b w., ik bestapte,lleb bestapt.
Ove
r
s
t
ap
pen
;ik ka'ldie slootniet llestappen.
'
Resproel
len? b. w., ik besproeide, heb
èe esleden . b. w.,ik besteedde,heb besteed.
besproeid. Bevoehtlgen. Van hierbesproei
jing.
M espu gen, b.w.,ik bespoog,lleb bespogen. Bestellen, bezol-gen: iemalld op een ambacht,i11
den kostj enz., besteden. Uitgeven:hoeveelhebt
A'
Ietspeeksel,of uitbraaksel,bezoedelen.
'R espu l*ex:, b.w.,ik bespoot,heb bespoten. gi
j daarvoorbesteed? Gebruiken,aanwcnden:den
M et spuiten natmaken.
ti
jd,zi
jne ltrachten,enz.welbe:teden. AveleerbeM eppu '
w en . b. w., ik bcspuwde, heb be- teekende besteden ook ten huweli
jk geven:
spuwd. Hetzelfde als bespugen.
1$
211sprak:best; gerust uw doehter,ri
jk valllof,

M est. beste, bi
jv.n.en bi
jw,zi
jnde de over-

trefende trap van hetbi
jvoegel.naamw.good,of
nader, van bat
, 16/,(lloogd.baszj hetwelk men,
gemeenli
jk, voor den verouderden trap van best
houdt, schoon bet, ot
ll., ook als de vergeli
jkende
trap gcbezigd werd,waaroTn sommigen ditbetvoor
eene verkorting van beter llotlden, even a1s mth
???'Flderj meer Van qneerder. Het heeft VorVan 0
scheîdene beteek-enissen,die alle echter zekere volmaakthcid in soortaandaiden. A angenaam st,lekkerst: de ananas lleeft, onder alle vrtlcllten,den
besten smaak. Dat aan zi
jne bestemming llet
meestbeantwoordt,en voor ons tegenwoordig oogm erk het geschiktste is:de beste wi
jn; in ziJ-ne
beste jaren;ik zal het den eersten den besten
even,de eerste,wle hi
j ook zi
j,istotmi
jn oog-

&an mi
j,die llaer verzoek. Voxo.

Van hier besteder, besteding, besteedster, voor
eene verlluurster van dienstboden.
B esteden is van stad,stede,eene plaats, cn bc-

teekent,eigenli
jk,ter regter plaats stellen.

M eséek , o., meerv. bestekken. Ontwerp, afteek-ening en berekening:cen bestek van iets1J1aken. Omvang,ruimte:dat huis is te klein vall
bestek. Hoorrr bezigthet voorgelteitlle bestelling.
'n es*el
lien , b.w ,ik bestplt,lleb,heb bcsto-

l
ten. Eigenli
jk, dikwi
jls en overalin ietssteken:
iets met spelden besteken. Figuurli
jl
t,versieren :
iemand,op zi
jnen veljaardag,bestelcen.met bloe-

men bestelten. lloor gesehenken totiets overhalen,omkoopen:m en heeft llem metgeldbestoken,
om enz. Vooraf overleggel): dat is eel)bestoken
merk dienstig: hi
j is een bcst man. Nuttigst, werk. V an hier besteker,bestelting.
heilzaamst: het beste is, dat enz. Beltwaamst; M eséel, o. Bestelling,baschiklting,bevel: op
ben ik de bcste dan,dien ti'afgrond ttlt ditsnootl 'tgoddeli
jk bestel. N.VI
DIRSTSEG.
brak-en kan? Voxo. Ook wordt het, èe egtieèl.en , b. w., ik bestal, heb bestolen.
bedri
jfuit
t bcoog Door diefstalontvreemden:iemand bestelen,
a1s een zelfstandig naamw. gebezigd: il
uw best,uw nut;het strekttot uw best; ik raad M esleH en , b. w.
, ik besteldc,heb besteld.
lzaamstcn raad;daar Bescheiden, eene plaats aanwi
tl tcn beste, geef lz den hei
jzoll: hi
j llcefr mi
j
@
IS niet veel ten beste)daar is nietveelte halen; tegen dezcn avond hier besteld. Brellgen, bezor#e
jne krachten inspannen;mi
jn gen: eenen briefbestellen. Te maken geven: een
Z1Jn best doen, al zi
beste, miJ'ne beste. Als een bi
jwoord : ik weet paar schoenen bestellen; besteltlwerk. Van hicr
best, of enz-; hi
-j ma
aktlletbest. Ook zegtmen besteller, bestelling, bi
j Hoor,'
.
r voor last, ôt
/pc/;
alzp-n best; hi
J
-liep alzi
jn best. Best wordt ook bestelster. Zalnenst.:brievenbesteller enz.
voor ecne vrouw gebezigd. Best is bi
j ons een D eslelpen . b.w.,ik bestelpte, hcb bestelpt.
vleiwoord, geli
jk bli
jktuit:bestemaat, bestemoer, D oor gcweldige stortillg bedekken :a1s lnen begon

enz. Zie bes. Ook wordt het, somwi
jlen, met 'tbestelpte(hetingestol'te)wcgl)te(.
10el). Iloorr.
aller zam engevoegd:allerbest,allerbeste.
Dezelfde bezigt het ook, overdragteli
jk,van hct
R es*a ax:, o. en b.w.,onregelm atig ;ik be- hart:bestelpt m et ootm oed ellz.
stond, heb bestaan. Onzi
l
-dig,bestand zi
jn:wie M eslem m en, b.w., ik bestcm tle.heb bekan votlr u bestaan? Voorhanden zi
jn: bestaat stemd. Bi
j stemming bepalen: het is door de
uw argwaan nog? U itzaken,a1s uitdeelen,za- gansche vergadering bestem d. Ovcrdragt.. bera-

mellgestcld zi
jn: de mensch bestaat uit zielen mcn,vaststellen: ti
jd bestemlncn. 13epalen: mi
jn
ligchaam. Zi
jn aauwezen in ietshebben: zi
jn ge- tijd is nog niet bestemd. Van llier bcstemming,
heele vermogen bestaat in lluizen. V an iemands voor het oogmerk, waartoc iemand bestemtl is:
maagschap zi
jn:iemand bestaan. Zich onderhou- dat is mi-jne bestemming.
den,zich het noodige verschaokn :ik kan van dat
geld nietbestaan. Plaats hebben: datkan onmo-

M eslem oeder. bestelzzoer,zie bes.
èe este'm pel.en. b. w., ik bestempelfle,heb

jk,eenenstempelop ietsslaan.
geli
jk bestaan. Geaard zi
jn:hi
jbestaatvalsch;ik bestempeld. Eigenli
besta zoo niet. Bedri
l-vend,ondernemen: zult gi
j Overdragt.,duideli
jkaanwi
jzen:iemand metzi
jncn
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naam bestempelen. Bekrachtigen,goedkeuren :hi
j lcn: ik wiluwestelling nietbestri
lden. Figuurl.,
ten kwade verzoeken:van den duivel
heefthetmetzi
jnehandteekening bestempeld. V all
hier bestempeling.
worden. V an hierbestri
jder,bestri
jding,

'
R eslendlg,oul.bestandlj,van bestand;bi
jv. bestrijdster.
n.en bi
jw., bestendiger,bestendigst. Onafgebro- M eslx:.jkex:, b.w., iltbestreek,heb bestreken dullrzaam :bestendigeliefde,vriendschap.Volg ken. Ietsweeksop iets hards stri
jken:brood met
bestendig de voetstappen derdeugd. Standvastig : boterbestri
jken. Figuurl,in (
1evestingbouwkunde,
hi
j is niet bestendi
g in zi
jne voornemens. Van langs cene oppervlakte heen beschieten:eenestad,
hier bestendigheid, bestendigli
jk-. Hetwerkw.l)e- eenen wal methet geschut bestri
jken.
stendi#e33 voor stazldvastig o?/c/cez?, bevesttgen, is M esérlk R en, b, w., ik bestriltte,heb beweleer in gebruik geweest:het ri
jk bestendi
gen. strikt. M et strik-ken versieren. Ook in eenen
()1JD.
strik vangen. Van hier bestrik-king.
R eslerfen ls, zie besterven.
(
Resll
reo:lex:,b.w.
,ik bestrooide,heb beR eséerven, b.en o.w ., ik bestierf,ben be- strooid. Strooi
jende bedekken: den grond met

storven. Bedrtj
v., uit oorzaak van iets sterven bloemen bestrooi
jen. Van hier bestrootiing.
hi
j za1dien valbesterven;hi
j is hetreeds bestor- èn eséru :vezx, b. w., ik bestruifde, heb beven. Onzi
jd.,beslaan,koud,hard worden,opdroo- struifd. Eigenli
jk,met strt
lifbezoedelen. Figl
zurgen: de verw is nog niet bestorven; de m uur l
jk,bezwangeren:een meisjebestruiven.
i
m oet eerst wat besterven; onbestorven metselwel'k. R eséul.ven. b.en o.w.,ik bestoof, heb en
HoorT. Bleekworden:zi
jbestierven a1sdooden. ben bestoven. Bedri
jv., met stof bedekk
-en; gi
j
Zie bestorven. Van hier besterfenis, bi
j Iloor'
.
r moetmi
j niet bestuiven. Onzi
jd.
,bestoven worvoorkomende:tot bestervenis van den verseh ge- den:mi
jneschoenen zi
jn bestoven.
metsten grondslag der vri
jheit. Ook zegt men: M eslu ren. b.w.,ik bestuurde,heb bestuurd.
erfenissen,besterfbnissen,voor hetgeen men, bi
j Eigenlijk, met een stuur eene rigting aan iets geden dood van dezen of genen,erft.
ven : een schip, eenen wagen besturen, Fig.beM estevader, bestevaar,zie bes.
schikken,in orde houden:Hi
j,die hetalbestuurt;

'n eséeven en, b.w.,ik bestevende,heb be- eene zaak welbesturen. Van hier bestuurder,bestcvend. Den steven naar eene plaats wenden: stnurster,besturing. Zamenst.:albestuurder.
'n esluu r. o.,meerv.besturen. H etbesturen,
wi
jbestevenden deKaap.
e esller. zie bestuur.
in eene eigenljke beteek
-enis. Verder, regering,
M esllk R exâ, zie stikloen.
bewind: het bestuur osrer eene zaak, ook het beR esélp pen . b. w., ik bestipte,heb bestipt. stuur in handen hebbell. Zam enst: gem eentebeRondom bestippen.
sttlur, huisbesttlur, scheepsbestutlr, staatsbestuur,
R esloken . b.34?.,ik bestookte,heb bestookt. stadsbestuur,enz.
Aanvallen,bespringen:denvi
jand, eene stad be- R estu w en ,zie omstumen.
stoken. V an hier bestoken.
M et, verouderd, voor betez.. Zie best. D itbet
n eslopp en. b.w.,ik bestopte,hebbestopt. wordt ook zam engevoegd m et andere woorden,
'
Overal stoppen : ik heb die kousen laten bestop- als: betovergrootvader. D och HALMA noemt dit
pen. Voor iemand stoppen: ik moet hem be- een laag woord.
'R elalen, b. w. V an hct oude talen,d.i.
naai
jen en bestoppen. Van hicrbestoppilg.
n eslor'm en , b. w., ik bestormde, heb be- tellen: ik betaalde, heb betaald. Geveh hetgeen
'
storm d. Storm loopen,stormende aanvallen: eelle menschuldig is:geld betalen. Hi
jzalhet gelag,

stad bestormen. Figunrli
jk, onverwacht overval- ook de ballen, moeten betalen, spreekw.,hi
j zal
1en:zi
jkwamen mi
j,inmi
jne kamer, bestormen. er het nadeel van hebben. Vergelden: ik za1lz
Inzonderheid,ten aanzien van hevige gemoedsbe- dat betalen, ook betaald zetten. Van hier betawegingen:zi
jngewetenwerddoorberouw,sehaamte ler,betaling,betaalster. Zam enst: betaaldag, been vrees bestormd. Van hier bestormer, bestor- taalsheer,betaalmeester,enz.
ming,
èe elaxnel.#.jk,bi
jv.11.
,zie betamen.
R eséor:en , b. 5v., ik bestortte,llel)bestort. M ela'm en , onpers.w-,hetbetaamt,hecftbe'

Door storten nat maken: den vloer bestorten.
ttlamd. Voegen,passen:hctbetaamt u niet,mi
J
Res*o:
rven, verled. deelw. van besterven. op zulk eene wi
js te bejegenen. Ook persoonDitbestorven wordtook gebezigd,om iemandaan li
jk: met allen nootdrtlft, die totzoo een toght
te duiden,wiensvaderen moedergestorven zi
jn: betaemde. Voxo. Van hierook betameli
jk,voeeen bestorven meisje
geli
jk;betameldkheid.
M estoven , verl. deelw.van bestuiven. Met '
R elaséen . b. w., ik betastte, heb betast.
stofbedekt. O(
nk,in den gemeenen spreektrant, Dikwi
jl
s en veel aan iets tasten, ook bevoelen,
voor beschonken.
tastende naar iets zoel
ten: gi
j kuntmi
j vri
j1
-e'n es*rae en, b.w.,ik bestrafte,heb bestl'aft. tasten. Ende LABAN betastte die gantsche tente,
Berispen. V an hier bestraFer,llestraffing,bestraf- ende en vont niet. BIJBELVERT. V an hier be-

feli
jk,besfrafster.
tasting.
e eslral.en, b. w., ik bestraalde: heb be- R eée. zie beet.
straald. Beschi
jnen: de zon bestraalt de aarde. e eéeekenen, b.w.,ik beteekende, heb bcIn den dichterli
jken sti
jl:met'sHemels gunstbe- teekend. Figuurltjk,door een tcekt
?n, van andere
straald. Van hier bestraling.
dingen onderscheiden; doch in dezen zin is het
n eslralen, b-w., ik bestraatte,heb be- nietmeergebruikeli
'
jk. Overdr.
,tekennengeven,
straat. M et straatsteenen beleggen: eenen weg aanduiden:wat beteekent dat? Dag beteekenen.
bestraten. Van hier bestrating.
dag bepalen. Een vonnis beteekenen,hetzelve ter

M eslrllden,b.w.
,ik bestreed, heb bestre- kennisvan den gevonnisde brengen, en daarvan
den vi
jand bestri
jden. Ook metwoorden aanval- teekenis,beduidenis.

den. Gewapend aanvallen, bevechtent een land, aanteekening houden. Van hier beteekening,be-
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R etem - en. b.w.,ik betemde,heb betemd. M eé:m m eren , b. w., ilc betim merde,heb
Hetzelfde als temmen,van tem, tam. Tam m aken. betimmerd. Bebouwen: eene opene plaats betim Zie temmen.
meren. Iemands licht betim meren, door middel
(
neker.bi
jv.n.enbi
jw .zk-ndedevergeli
jkende van eenen muur, of een beschot,hetuitzigt betrap van goed. H et heeft, even als best, verschei- nem en;ook als een spreekw-,voor,ielvland ergens
tlene beteekenissen,die alle echter zekere hooge in de loefafsteken. V an hierbetimmering.
volm aaktheid in soort aanduiden. Aangenam er, M etobb en , zie tobben.
bevalliger:zi
j ziet er beter uit, dan hare zuster. R e*eeg. o. Kllar bewi
jsc die zaak belloeft
Volmaakter, nlet zi
jnebestemming meerovereen- geen breeder betoog. W eleer was dit woord ook
i
n
ge
br
ui
k
,
voor
ver
t
ooni
ngn
m et groot betoog
komstig:hi
jiseen beterredenaar,dan gi
j. Nuttiger,heilzamer:betere artsenj
ien. Ileugdzamer: van droefheid en m isbaar.
gtjhebteen beter hart, dan hi
j. Bekwamer, ge- R eteegeu , b.w.,ik betoogde, lleb betoogtl.

schikter:deze pen is beter om mede te schri
jven, Duideli
jk aantoonen,klaarbewi
jzen:gi
jhebtuwe
dan die. Als een bi
jw. all
een wordt het,in de stelling nog nietbetoogd.
m en. b. w , ik betoom de, heb bevolgende spreekwi
jzen, gebezigd: beter worden, R eloo'
beter zi
jn,beter schri
-jven,bt
'terloopen,beterwe- toom d. D oorm iddel van eenen toom bedwingen.
ten,enz. Zamenstellingen zi
jn:beterschap,beter- Figuurli
jk, tegengaan, bedwingen. I'
Ietzelfde als

lluis. Zie verbeterltuî-s. Beterweten, bewustheid beteugelen. Van hier betoom ing.
van het tegendeel.
M eloou . o., hetzelfde a1s betooning, zie 6eM elerenp wederk.en o.w., ik beterde,heb f/tlnczl.
en ben gebeterd. Van beter. W ederk.:zich be- èe e*eox:ex:, b.w.,ik betoonde,hebbetoond.
teven,verbeteren. B eteren werd oul.ook,in eenen Bewi
jzen, klaar laten bljken. Van hier betoobedri
jvenden zin,gebezigd,t:n aanzienvan zulken, ning,andersbetoon.
die zich, door het betalen vàn zeltere gestelde R eéeoveren .b.w.,ik betooverde, heb beboete, in sommige gevallen, van zwaarder straf tooverd. Tooveri
j aan iemand oefenen; doch in

vri
jkochten:wantmanslaght wordtgebeeterd met deze eigenli
jke beteekenis is dit woord reeds verzeeker getal van grooten klein vee. HooyaT. On- ouderd, dewi
jl de zaak zelve buiten gebruik gezi
jd-,metzjn,beterworden:de zieke betertvan raaktis. Men bezigthet thans alleen fguurli
jk,
dag tot dag Van hier betering,beternis:om een voor innemen,verlokken: hi
j betoovertdemenbeternis ende herstelling van de saken. H .o,2 sehen metzi
jne woorden;eenebetooverendestem.

GaooT
Van hier betooveraar,betoovering.
e elexen. b. w., van teer;ik beteerde,heb e eéraand. bi
jv n.en bi
jw.,zjndehetverbeteerd. M etteer besmeren.
led.deelw.van hetverouderde betranen,van traan.
Dit woord onderscheidtzich van het voorgaan- M :t tranen besproeid:bctraande wangen.
de, in de onbepaalde wi
js, alleen daardoor,dat R etra eh éen, b. w., ik betraehtte,heb bede klemtoon hier op de tweede lettergreep,of het tracht. Behartigen,doen, oefenen: de deugd be-

zadeli
jke deel des woords valt, beteren, hetwelk trachten;zi
jnen pligtbetrachten. Oul.beteekende
bi
j alle werkwoorden plaats heeft, die mct een dit woord overdenkekl, beschouwen, overeenkoonseheidb.voorz.zamengesteld ztjn, terwi
jlin het mende met het hoogduitsch: die het zoo verre

voorgaande bêteren,van beter,deeerstelettergreep
den nadruk ontvallgt.
e eteugelen . b,w , ik beteugelde, heb beteugeld. Door middel van eenen teugel tegenhouden en bedwingen:een paard beteugelen. Fi-

gebragt heeft m et betrachten der vorige geschiedenissen. HoovT. V an hier betrachter, betrachting, betrachtster.
R etral.
(
:dz:. b.w., ik betraliede, heb betraIied. M et traliën voorzien.
R elra rpen, b.w ,ik betrapte, heb betrapt.
guurl.:iemandstrotschheidbeteugelen;zi
jneharts- (
togten beteugelen. V an hier beteugeling.
Eigenli
jk,lnetde voeten trappen,betreden. Overe eteukeed.bi
jv.n.en bi
jw.,zjndehetver- dragt., overvallen, achterhalen: iemand op de
led deelw.van betellteren, d.i. bevreesd, of ver- daad betrappen.
legen m aken. Aieer beteuterd, meest,zeer beten- M eleeden , b. w.
, ik betrad, heb betreden.
terd. Ontsteld, verlegen : ziJ* WaS geheel beteu- Eigenli
jkenEguurli
jk:eenenwegbetreden.Hooy'r
terd. Betcuterd door 't Velfsral'en. Hooy''
r. Van bezigt een ambt betreden, voor ?z)ccrn:???:??, behier beteuterdheid,beteutering.
kleeden,
Beteuterd,misschien,voorbetaterd.van betaleren, R eéree en, b. w., ik betrof,heb betrogen.
en ditvan tateren,d.i.hakkelende spreken, wan- Raken,aangaan: het betrof den welstand van een
neer men verlegen is,om zich te verantwoorden. geheelhlisgezin W atmi
j,u,enz.betreftM eéeu éeren . zie beteuterd.
R eéree en de. voorz., van betregen. AanM ellgten, b.w.,ik betigtte,heb betigt. Be- gaande,rakende:betreFende deze zaak.
schuldigen:ielnand met iets betigten. Hi
j I'
looy'r, 'n elrek k el.:.jk, bi
jv. n. en bi
jw. ln been ook bi
jeenigeschri
jversvan onzen ti
jd,komt trek-king staande tot iets: groot en klein, zwaar

betbjen,in denzelfden zi
n voor;den vorstbeti
jgen en ligt,enz.zi
jn betrekkeli
jke eigenschappen. l
'li
j
a1s den oorsprong van hun leed. N. YISSTEEG. sprak betrekkeljk, met betrekking tot zeker
Van hier betigter,betigting.
iets.
eeéllen, oul.ook betqden,o.w. Een bi
jna e eleekk en, b.en o.w.,ik betrolt, heb en

verouderd wtlord,hetwellc thans,in den gemeenen ben betrokken. Bedr.,ingaan, intrekken:de winspreektrant,nog gehoord en aIs geli
jkvl. gebczigd terlegering betreklten. Iem and in het regtbetrekwordt: beti
jdde, beti
jd. Eigenli
jk, voortgaan. ken, VOO1* llet regt roepen. Iemand betrekken,
Overdragt.:ienland laten betjen,zi
jnenganglaten bedriegen. Ielnand in eeno zaak lletrekken, 1ngaan. CAMta1.I, bezigt dit woord in den zin van wikk-elen. Onzi
jdi
g,(van de lucht) bewolken: de

ut
tgesteld worden:laat,o Heer!de stral beti
jden. lucht betrekt. Voxo. beziqt l
aet fguurli
jk: ons
oordeelis,naar de gesteltenls der herssenen,someeélgen,ziebetigten.
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ti
jts helder,somti
jts betrokken. Van hierbetrek- M eugel. m., meerv. beugels. Een ijzeren
ker,betrekking.betrekkeli
jk,betrekster.
ring. Ook voor sti
jgbeugel: ik za1 zoo ras te
'R elreu ren , b. w., ik betreurde, heb be- paarde, a1s hi
j met den voetin den beugelzi
jn.
treurd. Iemands dood betreuren,beweenen. V an HooE'
r. Zamenstellingen zi
jn;beugelbaan,waarin
m en m et eenen ba1 door den beugelspeelt,dat
hier betreuring.
R elroeven, b. w., ik betroefde, heb be- beugeleu gelloem d wordt,waarvan hetspreekw-:dat
troefd. In het kaartspelen gebruikeli
jk: eene kan niet door den beugel,dat geschiedtnietnaar
kaart betroeven, m et troef halen. Fig., en, in onzen zin,ofis nietzoo a1shetbehoort; wi
jden gem eenen spreektrant, met woorden,of da ders beugeltas, anders ook enkel beugel genoem d.

den, zich tegen iemand verzetten: gi
j hebt hem Mfaarschi
jnli
jk vanboog,en ditvan buè
jen.
schoon betroefd.
R eu'k, m , meerv. beuken. Anders beukenM elrekken, bi
lv.n. en bi
jw., zi
jnde het boom :inschaduw vandenbeuk.V OND.Zam enstellinverled. deelw. van betrekken. Betrokkener, be- genzi
jn:beukenboom,(boekenbooln)beukenbosch,
trokkenst. In al de beteekenissen van hetwerkw. beukenhout,enz. Ook wordt beul
c voor eenen
betrekken. Ook fg , voor treurig, ontsteld, van harden slag gebezigd : hi
j gaf den hond eenen
het gelaat:hi
J zag er zeer betrokken uit.
beuk op zi
jnen kop.
R e:reu w ex:. b. w., ik betrouwde,heb bc-

M eu neAaar, m ., m eerv. betlkelaars. Een

trouwd. Vertrouwen:gi
j kunthem niet betrou- scllild: (1ehalld aan den beukelaarteslaan. VoNo.

wen; iem and iets betrouwen. Ilit woord wordt Ook overdragt-,voor hulp,bescherming:om haer
ook zelfst.gebezigd,voor vertrouwen; het betvou- enz.totbeuck-elaar te strekken. Voxo. M en ziet
NJd/l.

hier eenige geli
jkheid met hetfr.bouclier.

D ellen, b.w.,ik bettede,heb gebet. Voch- M euRen,onverbuigb.bi
jv.n. Vanden beuk,
tig m aken.
of van beukenhout gemaakt:eene beuken plank.
R etu :gen, b. w., ik betuigde,heb betuigd. M eu ken ,b.w.,ik beukte,heb gebetlkt. GeGetuigenis geven,verklaAn, verzekeren:de waar- weldig kloppen, hard slaan: stokviseh beukell.
heid betuigen;ik kan het voor God en m enschen Ook voor aanhoudend geweld gebruiken:om m et
betuigen. lemand dank betuigen,van zi
jne dallk- meer razerni
j te beuken opden wal. J.p.M ARRE.
baarheid verzekeren; vriendschap betuigen. V an Van hier beulter, beukeri
j, beuking; ook beukhamer.
hier betuiging.
e elu:xken , b. w., ik betuinde,heb betuind. M eu',m .
,m eerv.beulen. Scllerpregter. 0ok
Hetzelfde a1s omtuinen, met eenen tuin,ook m et overdragt., een straf mensch, hi
j is een regte
eene hegge,of heining besluiten, omheinel). Oul. beul. Van hier beulachtig,beulscllap.betllsknecht,
beteekenende dit woord ook bepalen, beperken. beulsvrouw,ook beulin. V oor beulwerd voorheen
Van hier betuining.
ook beudelgebezigd:gi
j werdtbeudeluwes zelfs.
re landstreek van Voxo.
el
und
w;.die
l/z
et
un
ve
ne, V. Zeke
Geelde
rla
i
j
@
woning ln de Betuwe 5*01*- M eu l.
fn g.m .,meerv.beulingen. W orst. Ook
laten had. M oox.
vooreenen onkundige:hi
jiseen regtebeuling.
D e TAAL- en OICHTR.Brolt.brengen hetwoord
Betuw is voorBetauwe,fcfftzu?re,misschien van
het veroud. bat, èef, beter en auwe,(1.i.land, tot bol,om de rondheid en opgezwollenheid. M isweide;derhalve beter land. M isschien is B etuwe, schien vindtmen deszelfs waren oorsprong iu het
voor B atauwe,zoo veel a1s der B atten auwe, of oude bowel, eng.bowels,het ingewand.
M eu n , v., m eerv. beullen. Eene visellkaar,
de landstreek der Battenj waarvau de Rom einen
B atavia gemaakt hebben.
andersgemeenli
jk6ungenoemd. Beun,vooreenen
M elw eler, m., m eerv. betweters. Van net, zolder,isbi
jSIAVEIZmanneli
jk;en van hierbeunbeter,en weter. Iemand,die ltllesbcterwilweten, haas, zi
jnde eene verachteli
jke benanling van

iemand,die, eigenli
jk knecht ztjnde,in stilte(op
Melw:l:
feè
l.
en. b.w.,ik betwi
jfelde,heb be- den zolder) a1s baas werkt. ln de koopsteden
twkfeld. lntwi
jfeltrekken:ittsbetwi
jfelen. Van draagtzulk een dezen naam,tlie zondergezworen
makelaar te zi
jn, koopel sluit. Vl
tn hier het
hierbetwi
jfeling.
Melw :sébaar.bi
jv.n.en bi
jw.,betwistbaar- onz.werkw.beunhazen.
tler,betwistbaarst. Het geen betwistkan worden. Weuren, (van het oude beren,d.i
.drageu),
dan een ander.

b w.,ik beurde,heb gebeurd. Heflkn, tillen : ik
V an hier betwistbaarheid.
M e*w fslen, b. w.,ik betwistte,httb betwist. kan dien last niet beuren. Tot aan den llem el
Over iets twisten:ik wil datniet betwisten. Ins- haren naam beuren. Voxo. In dozellzin gebruikt
geli
jks,aanspraak op iets maken :iemalld iets be- men thans, m eestal, het zamengestelde opbeuren.
twisten. Van hier betwistbaar, betwister, betwis- Ontvangen: gcld beuren; ik beb van daag nog
ting,betwistster.
maardrie guldens gebeurd. Bi
j lloor'
r was, en
.
M eu, bi
jw, in den gemeenen spreektrantge- in dell gemeenen spreektrallt is beuren nog voor

bruikeli
jk,voor verzadigd,genoeg van ietsheb- gebeut.
en,gebruikeli
jk:datzalnietbeuren.
bende:ik ben data.
lbeu. Bi
jSrIEG.lezen wi
j: M eurs. v.
, meerv. beurzen, (voorheen bors,
bue (ben) van boekweykoeken. Bi
j OuOAAN; borze). Eenegeldbeurs. Ook voorhetgeld zelf,
overvloedigheid tot beu worden. L.M EIJIR heeft ofeeneaanzienli
jke bezitting:lli
jheefteenegoede
55bo,d.i.,verzaad,overladen metspi
jse11drallk'' beurs. Hetverk-l
einw.isbeurjje. Van hier beurDe ware aard van dit woord is nog onzcker. zensni
jder. Ook wordt de verzamelplaatsder
Alisschiell I
S het afkomstip van zeker tussellen- kooplieden,in de koopsteden,beurs genoem d; en
j eene verdere overdragt,wordcn de kooplieden
werpsel,zi
jndede uitdrukklng der gewaarwording bi
Fan zatheid, b. v. bell! is dat eten! svaarvan, zelve met dezen naam bestempeld:dc beurs van
naderhand,ik heb mi
j beu gegeten ofgedronken; Amsterdam, Rotterdam ,enz. Van hier beursklok,

en eindeli
jk iets,ofvan iets,beuzi
jn.
R eu de'.l zie Leul.

beursknecht,beursti
jd,beurzensni
jder,enz.

Sommigen leiden het woord beura,in de eerste
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jden: den vi
jand
eigenli
jke beteekenis, van het werkw. beuren afi ten. Vi
landeli
jk aanvallenybestri
jgen: hi
J heeft
a1s zi
jnde een middel, om geld enz.te dragen; bevechten. Door vechten verkri

anderen van het fr.bourse,ital.borsetlat.bursa, daar vcel roem s bevochten. V an hier bevechter,
ing.
o
fgr.j:pcl. Vooreenevel
-zamelplaatsvankoop- beMvecht
eve:l.lgex:, b. w., ik beveiligde,heb belieden acht KILIAAN het woord beut's afkom stig
van zekerevermaardeherberg,teBruqgeinVlaan- veiligd. V eilig m aken, in zekerheid stellen. Van
deren, eene der oudste koopsteden ln België,a1- hie
r beveiliger,beveiliging
'
eve:nzen, b. w., ik beveinsde, heb bewaar dageli
jks (
1e voornaanlste kooplieden, om vei.enst
l. V einzen, ontveinzen. Hoor'.r gebruikt
hunnen handel te dri
jven, bi
j elkander kwamen,
en welke herberg de ictf/'.
g genoem d M'erd, om dat het voor otltvethzen; ook voor bedekken: blanop derzelveruithangbord eenegeldbeursafkebeeld ketselkorst beveynst uw aanziellt om en om. V oor
'nzero'' bezigde men, weleer, ook beveinsdàel'd:
was. Doch daar,in de m iddeleeuwen,het woord vet
bursa niet alleen eenen algemeenen schat,maar om mi
jnre beveinstheit. BvBEL,l477.
ook eene zam enkomst A'an velen op gemeenschap- M evel.
, o, meerv. bevelen. V an bevelen.
kos
t
e
n,
bet
ceke
nde
,
zoo
i
s
La
st
,
gebod; een bevel geven, ontvangen, enz.
peli
jke
hettwi
jfelaehtig
ofdezebenaming nietdaarvan oorspronkeli
jk zi
j. D e magt en het regt om bevelen te geven,gee eurseh.bi
jv.n.enbi
jw,beurscher,beurscht. bied,bewind:onderiemandsbevelstaan. Vanhier
W eek,verrot:eene beursche peer. Hooy,rr heeft bevelbrief,lastbrief,bevelhebber,bevelvoerder,enz.
beurzen voorbeursch worden. V an hier beursch- W evel
len, b.w.,ik beval,heb bevolen. Een
bevel geven: ik beveel tz te vertreltken. Opdraheid.
M eurt, v.
, meerv. beurten. Gezette ti
jd om gen!toevertrouwen, aanbevelen:ik bevalhem het

iets te verrigten: hetis mi
jne beurtom te spre- ogzlqtovermi
jnen zoon. ln den li
jdenden vorm :
en te vertrekken; hem was hetopzigt
ken;voorzi
jne beurt spelen;iemands beurtwaar- rnljls bevol
jnen zoon bevolcn. Zich in iemandsgunst
nemen; bi
j beurten, de eene na den anderen;ik overmi
-lig aan debeurt,hetismi
jnebeurt,mi
jn ti
jd,om bevelen. Tetsaan hetp#ierbevelen,voorscàrn
te varen enz. Van hier beurtelings, bi
j beurten. re??: beveelhet papier nietterstond, al wat u in
n schiet. Voxn. Van hierbeveler,beveling.
Zamenstellingen zi
jn : bcurtman? beurtschipper, denA zi
evens o.w.,ik beefde, heb gebeefd. H een
beurtverwisseling,enz.
e eu r*el.:x:gs, zie beurt.

en weder bewogen worden, schudden:de aarde

R eurzig, bi
jv.n.en bi
jw.
,beurziger,beur- beeft;van koude,van schrik beven. Vreezen,bezigst. Hetzelfde als 6*eursch.
d
ucht zi
jn tbi
j overdragt):voor gevaren en onheilen beven. V an hier bever, iemand die beeftz

R eu zel.ens o.w., ik beuzelde, heb gebeuzeld. Kleinigheden vertellen,nietsbeduidende din- beving.
gen verrigten. Van hier beuzelaar, beuzelaarster, M ever, m ., m eerv. bevers. Zeker dicr,dat
beuzelachtig, (bi
j Hoorr
r beuzelzinnig),beuzelach- in hetwater en op hetland leeft, V oor de stof,
tigheid,beuzelari
j,beuzeling. Zamenstellingenzkn : bever,gelloemd,worclthet o.gebruikt.
M everh aa r, o., m eerv. beverharen. llet
benzelkraam ,beuzelpraatrbeuzeltaal,beuzelwerk-.
D evaarb aar, zie bevaren.
haar van den bever. Van hier hetonverb.bi
jv.
e eval.l.en , o. w ,ik beviel,ben eu heb be- naamw. beverharen, van beverhaar gemaakt:een
vallen. V an de vrouwen, in de kraam kom en: beverharen hoed,ook beverhoed.
zJ
k* is van eenen zoon bevallen. Ilt berghde zelf 'n everh oed,zie beverhaar.

haervrucht,toen zi
jin duinbeviel. Voxo. Van
hier bevalling. Behagen: datbevaltmi
j niet.
e eval.
l.
ig,bi
jv.n.en bi
jw,bevalliqer,bevalligst. Schoon,behageli
jk:een bevallig kind.Eene
bevallige schilderi
j. Van hier bevalligheid, bevallil
jltjlk.

n eveséigen. (bi
'
j lfzL. ook bevesten) b.w.,
iI
t bevestigde, heb bevestigd. Eigenli
jk, vastmaken. Fig., bekrachtigen) iets m et eenen eed bevestigen. Plegtigli
jk illhuldlgen (in de predikdienst):morgen wordtlni
jn vriend bevestigd;wie

zalhem bevestigen? Van hier bevestiger,bevestiM evau g, zie bevangen.
ging ;ook bevestigingsleerrede,enz.
e evau gexx, b.w.,ik beving, heb bevangen. e evî-len. b.w ,ik bevi
jlde,heb bevi
jltl.

Overvalen:de slaap beving mi
j. Metvrees,droef- Aan iets vi
jl
en.
heid, enz. bevangen zi
jn. Van hier bevangi
ng. r ev:nden, b.w.,ik bevond, heb bevondell.

Van ditwerkw.is ook het zelfst. naamw. llecang, Iletzelfde als het enltelvoudige vl'llden: hadden
voor omvang, omtrek, gevorm d:en alwatin 't connen bevinden eenighe bequam e middelen. H.
p?Wbevang dier beide (water en aarde) groeit en Ds GsooT. Doch in dezen zin is vinden, ?/?'f'
voelt. J.D1 D scx.
#6/
?,gebruikeli
jker. lk heb die zaak geheelane evaren, b. w., ik bevoer, heb bevaren. ders bevonden,dan ik gedacllt had. Ondervinden:

jznltbevinden,datik dewaarheid gezegd heb;
Dikwerfop iets varen : hi
j heeftdie zee lang be- gi
varen. Hetverled.deelm bevaren, bevarener, be- zich ergens bevindel),aan eene plaats tegenwoorvarenst, of meest bevaren, wordteigenli
jk gebe- dig zi
jn. Zich wel of kwali
jk bevinden,gezond,
zigd ten aanzien van iemand, die veelgevaren of onpasseli
jk zi
jn. Fig.:zich bi
j iets wel
, of
heeft, en dus ervaren op zee is. Van hier be- kwali
jk? bevinden, met iets in zi
jn'sellik,of niet
vaarbaar, dat bevaren kan worden: bevaarbaar in zi
l'n' schik, wezen. Zi
jn:zi
j bcvinden zich in
water.
slecllte omstandighedell, in verlegenheid, gevaar,
e evallen, b. w , ik bevattede, heb bevat. enz. Van hier bevindeli
jk,bevindillg,naarbevinEigenli
jk,omvatten. Figuurl.,behel
zen:datboek ding, ook we1naar bevind,van zaken.
bevat eenen schat van geleerdheid. Ook in zich

(R ev:n geeen , b.w.,ik bevingerde, heb be-

bevatten. Begri
jpen,verstaan:eenezaakzeerwel vingerd. Dikwerf en ovcral, met de vingeren,
bevatten. Van lierbevatteljk,bevatteli
jkheidjbe- aanraken,betasten:gi
j moet datzoo nietbevinvatting.
geren. Bi
j overdragt,bezoedelen:watzag het er
e eveehlen , b.w.,ik bevocht, heb bevoch- bevingerd uit1
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e evlssehen. b.w., ik bevischte, heb be- ik moestzi
jnewoonplaatsbevragen;dithuisiste
vischt. In iets visschenteen water bevisschen.
koop, te bcvragen bi
j enz. Oul.,werd hetvoor
e eviakken.(bevlekken)b.w.,ik bevlakte, ondervvayen gebezigd;watbeuraechstu mi?B VBEL,
heb bevlakt. Zie bevlekken.
1477. V an hierbevraging.
M evl.ek ken , b w.,ik bevlektc,hebllevlekt. M evred:gen, b.w., ik bevredigde, heb be-

Eigenli
jk,vlekkenaanbrengen,besmetten.Figuurl-, vredigd. Tot vrede brengen, verzoenen:parti
jen
verontreinigcn : het huweli
jksbed bevlek
-ken, - bevredigen, eenen toornige bevredigen. Overdr,
zich metzonde bevlekken. Van hier bevlekking.

aan iem ands verlangen voldoen, en hcm daardoor

Mevl.
llélgen, (zieh) bi
j ltlrw ook bevll
jten, geruststellen hi
j bezit zoo veelri
jkdom,dathi
j
wederk.w.
,ik bevli
jtigde mi
j, heb mi
j bevli
jtigd. alztjnewenschen kan bevrec
ligen. Dikwerf wordt
Vli
jtaanwenden. Van hierbevli
jtiging.
het ook voor betalen gebezigd: ik heb mi
jne
e evl.oeeex:, b. w., ik bevloerde, heb bevloerd. M et eenen vloer voorzien. V an hier bevloering.
M evoeitl:gex:, b. w., ik bevochtigde, heb

schuldeisehers bevredigd. In het middeleeuwsche
lat.is ditpacave, waarvan hetital.pagare,en het
fr.payer,d.i.betalen,gekom en is. Van hierbevrediger,bevrediging,bevredigzter.

bevochtigd. Vochtig, nat maken: de regen be- Bevredigen is, eigenli
jk, het voortdur. werkw.
vochtigthetland. Van hierbevochtigïng.
van het verouderde bevreden, hetwelk bi
j KIL.
e eveegt'
l, bdv.n. en bjw-, ztjnde ei
genli
jk voortkomt,ook in den BIJBEIZ
,1477; ic salhem
het verled. deelw. van het verouderde bevoegen. bevreden mitten ghiften.
Zie hetenkelvoudigevoegen. Bevoegder,bevoegdst. A evree'
m d ex:. onpers.w.,hetbevreemdde,

Dit wordt van tlengenen gezegd, die op eenige heeftbevreemd. Vreemd schk-nen.
'datbevreemdt
zaak regtheeft, uit hoofdezi
jnergeschiktheid,of mi
jin hetgeheelniet;hetheeftmi
jzeerbevreemdy
bekwaamheid tot dezelve: hi
j was daartoe niet datgi
j nietgekomen zi
jt. Van hier bevreemding.
bevoegd. Regtmatig, wettig:een bevoegd regter. e evreesd, bjv. n en bi
jw.
,zi
jlldehetverVan hierbevoegdeli
jk,bevoegdheid.
led.deelw.van hetverouderdebevreezen. Bevreese evoel.
en,b.w.,ikbevoelde,heb bevoeld. der,bevreesdst. Verschrikt:ll
i
j werd op datgeBetasten. l'n den gemeenen spreektrant,zegtm en zigt bevreesd; iemand bevreesd maken. Bekomook zk'
clwel,ofkwalqk,bevoelen,voorbevinden. merd:voor iemand bevreesd zi
jn. Van hierbeM evol.en. verled.deelw-, van bevelen. Zie vreesdheid.
bevelen.
e evxl.en d, verled. deelw., van hct veroud.

'
e evol.
k en, b.w., ik bevollkte, heb bevolkt. bevrienden. Verwant: met iemand bevriend zi
jny
volken. Yan hier bevolking.
schap vereenigd: zi
jzi
jn met elkander zeer beM etvolk,d.i.inwoneren.voorzien: een land be- in bloedverwantschap staall. Oolt door vriend-

D evoogdeu . b m , ik bevoogdde,heb be- vriend.
voogd- Eenen voogd over iemalld aanstellen,ook M evl
r:ezen, o.en b.w.,bevroor,isenheeft

onder voogdi
jschap l
aebben: een kind bevoogden. bevroren, (van het oude vrieren) ook bevrozen.
Dit woord begint reeds eenigzinsteveroudcren. Onzi
jd., toevriezcn, met i
js,bedekt worden:het
CAAllancysy;x bezigt het ook in den zin van lei- water is bevroren. Bedrkv., doen bevriezen,met
den,ozltfer zdl'
n bestuur hebben: der dingen stant i
js bedekken: die, als de vorst den stroom bebevoogt en draeit na wenschen. Van hier be- vriest. CooRxu. De noordewint bevriesthetwavoogding.
ter totden gront- V oxo. Hiervan bevriezing.
0ul., werd voor bevoogden, ook bevoorntonden, 'n evrl
.jdeu, b.w.
,il
<bevri
jdde,heb bevri
jd.

gebruikt. Zie mondbaav.
Vri
j maken:iemand van en voorietsbevri
jden.
R eveordeel
l.
en.b.w.,ikbevoordeelde,heb Van hierbevri
jder,bevri
jding,bevri
jdster.
bevoordeeld. Voordeel aanbrerlgen. V an hier M evreedeu , b. w., ik bevroedde,heb bebevoordeeling.
vroed. Bevatten,verstaan:ik kan die zaak naau-

M eveorv
m onden, zie bevoogdeu.
weli
jks bevroetlen. Van hier bevroeder, bevroeD eveoroordeel.d, bi
jv.n.en bi
jm,zi
jnde ding.

het verled.deelw.van het ongewone bevoorooz'dee- M eveu ehten .b.w., ik bevrucbtte, heb belen. M etvooroordeel bezet.
vrtlcht. Bezwangeren. Eene bcvrucht: vrouw :

R eveoeregten. b,w.,ik bevoorregtte, heb bevrucht zi
jn,worden. Val)hier bevruchting.

bevoorregt. M et voorregten begunstigen. V an (
e evull.en. b. w., ik bevuilde,heb bevuild.
hier bevoorregting.
V uilmaken.
e everderen . b.w.,ik bevorderde,heb be- (R ew aa:ojen, b. w., ik bewaaide, heb bc-

vorderd. Teweeg brengen,verhaasten:deze om- waaid. llen wil
ad naariemandtoedri
jven:zi
j liet
stanc
ligheid heeft zi
jnen dood bevorderd. Nader zich bewaai
jen. Fig.: bewaeit met voorspoeds
aan het voorgestelde doel brengen:dezezaak is winden. CAM/II. Van hierbewaai
jing.
zeer gesehikt, om mi
jn oogmerl
t te bevorderen. e e'
waakhedens b. w., ik bewaarheedde.
A an een ambt helpen, tot grooter aanzien ver- heb bewaarheed, de waarheid van iets aantoonen,
heflkn:iemaud toteenige waardiglleid bevorderen; waar maken, bewi
jzen. l'
Ioox'T bezigt hct voor
hi
j is nog nietbevorderd. Vt
tn hier bevorderaar, bel
crachtl
gen;van waar bewaarheding.
'
bevordering,bevorderli
jk.
e ew aken. b.w.,ik bewaakte,llebbewaakt.
R evereus, bi
jw.en voegw. Bi
jw.
,te voren: De wacllt bi
j iets houdell: de stad, eenen gevandaarvan beb ik bevorens reedsgesprok-en. Voegw., gene bewaken. Overdragtw,zorg voorietsdragen)

voordat:ik kom nietybevorens gi
j mi
j rocpt.

het heil des lands bewaken. Yan hier bewaker,

M evlraelhlex:s b.w., ilt bevraclarte, heb be- bewaking.

vracht. Metvracht voorzien:een schip bevrach- M ew al.
l.en, b. w., ik bewalde,heb bewald.
ten. Van hicr bevrachter,bevrachting.
Meteenen wal omringell. Van hier bewalling.

Mevragen, b. w.
, ik bevraagde,(bevroeg)

heb bevraagd. Naar iets vragen, onderzoeken:

ee'
w andel
len, b.w., ik bewandelde, heb

Betreden: eenen weg bewandtlen.
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Fig.: het pad der dcugd bewandelen. Bi
jKIL. huys, beweert daarmeê den dam. Van hier bekomt hetverled.deelw.bewandeld voor, in de be- weerder,beweerster, bewering; ook beweerschrift,
teekenis van bereisd:ecn bewandeld man,dieveel andersverweerschrift,(apologia).
gereisd, en dus ook veelgezien en ondervonden
heeft.
M ew a ren, b.w.,ik bewaarde,heb bewaard.
W egleggen, sparen: ik had nog iets voor dezen
dag bewaard. Zorg dragen voor iets,behoeden:

R ew erk en . b. w., ik bewerkte, heb bewerkt. A an iets werken : hout,steen,bewerken.

Uitwerken,bevorderen:datheeft zi
jnen dood bewerkt;iemands heil bewerken. Van hier besverker,bewerking,bewerkeli
jk,bewerkeli
jkheid.

zi
jne eer bewaren; God beware mi
j!Van hier e ew erks*eAl.:gex:, b. w., ik bewerkstelbewaarder,bewaring,(oul.ook bewaarnis) e)1 het ligde, heb bewerkstelligd. Tn werking brengen,

uitvoeren : wie zal het droogm aken van de
zamengestelde bewaarplaats,enz.
e ew ase'
m en . b. w., ik bewasemde, heb Zuiderzee bewerkstelligcn? Van hier bewerkbewasemd. M et wasem bezwalken. Van hier be- stelliging.
waseming.
e ew erklu lgen ,zie werktuig.
e ew asselten . b. w., ik bewiesch, heb be- R ew erp. zie ontwerp.
wasschen. Voor iemand wasschen: ik laat mi
j R ew erpen. b. w., ik bewierp, heb bedaar bewasschen.
worpen. Eigenli
jk, hetzelfde als begooi
jen, were e'w assen , o.w.,bewies,is bewassen. M et pende bereiken. V erder,ontwerpen,schetsen:beeen wasselld ligchaam , inzonderheid van planten, werptdaarop de stad Jerusalem. BYBELVSRT.
bedekt worden, begroei
jen: de straatbewastmet e ew eslen , voorz. Ten westen : bewesten
gras; de akker isgeheelmettloornen bewassen; de Kaap.
R ew eéllgen, b.w.,ik bewettigde, heb bezi
jneborstwasmethaarbewasscn.
e ew ateren, b. w., ilt bewaterde,heb be- wettigd. Hetzelfde als het enkelv.wettigen. Van
waterd. Bevoclltigen:de stroom bewatertditland. hier bewettiging. .
Om deseu hof te bewttteren. BIaB.
lLvznT. V an M ew :ereeken , b.w.,ik bewierookte, heb
hierbewatering.
bewierookt. Den wierook toezwaai
jen:de heidee ew eegbaar. bi
jv. n. en bi
jw. Beweeg- nen bewierookten hunne afgoden. Van hier bebaarder, beweegbaarst. D at zieh bewegen kan, wierooking.

v.bewi
jzen. Vanhetwerkw.
onze Mew ls,o.,meerwa
jzen. Datgeen, arm ede men iets bewjst:
leden zi
jn, beweegbaar. Iets beweegbaar maken. bewi
Van Ilier beweegbaarheid.
welk bewi
jsbrengthi
jdaarvoorbi
j? lk geef het
M ew eenen. b. w., ik beweende, heb be- u a1seen bewi
jsmi
jnervriendschap. In den geweend Over iets weenen : den dood van eenen meenen spreektrant, is het ook voor een onduivriend beweenen. V an hier beweener,beweening, deli
jk bli
jk,ofden schi
jn eenerzaak,gebrnikeli
jk:
bewi
js van iets doen;zi
jverzochtmi
j,om lnede
beweenli
jk.
R e'
w egeR:
lk. bi
jv.n.en bi
jw,bewegeli
jker, te zingen; doch ik deed er maarbewdsvan,ik
jmaar,ofik zong. Zamcnstell.zi
jn:bebewegeli
jkst. Hetgeen zi
ch laat bewegen, even hield mi
als beweegbaar. Hetgeen anderen bcwegen kan, wjsgrond,bewi
jsplaats,bewi
jsreden,bewi
jsstuk.
n ew l
e
lzen,b.w.,ik bewees,heb bewezen.
roerend,treflblld:eenebewegeli
jke rede;hi
jsprak '
Betoonen,laten bli
jken:hi
jbewees,bi
j alle gelezeer bewegeli
jk. Van hier bewegeli
jkheid.
e ew egen . b.w.,ik bewoog,heb bewogen. genheden, de grootste inschikkeli
jkheid. lemand
Aanroeren: laathem liggel) zollder heln te bewe- eer,vriendschap bewi
jzen. Dewaarlleid,ofvalsch-

of bewogen ltan worden:je aarde is,

gen; zich bewegen, van plaats veranderen:geen
blad aan (1e boomen bewoog zich;en van hier t1e
beteekenis van gaan,wandelen :hetis gezond, na
heteten,ziclite bewegell. Fig-,onrustenoploop
veroorzakeu :het volk bewegen, waarvoor in be-

heid,eener zaak,op voldoende gronden, aan den

dag leggen :iets metgetuigen bewi
jzen. Van hicr
bewi
jsbaar,datbewezen kan worden.

e ew l.lllgen. b.w., ik bewilligde,heb bewilligd. Toestaan:iemandietsbewilligen. l'
Iooe'.
r
igthet voor overhalen..om den konipg daartoe
w-egi
ng brcngen gebruikeli
jker is. Gewaarwordin- bez
Van hier bewilliging..
gen van medeli
jden, berouw,ellz.opwekken: hi
j te bewillighen.
m pel.en, b. w., ik bewimpelde,heb
werd doornli
jne aanspraak zeerbewogen,geroerd, e ew l.'
getrofren. Overhalen: I
li
j wilde zich door.of tot, bewim peld. Verbloem en, bedekken : eene zaak
niets laten bt,wegen. V oor alles ter bereik-ing van bewimpelen. Van hier bewimpeling.
zcker einde in hetwcrk stellen,gebruikt m ell de e ew lnd. o., gebied, bestuur: het bewind
spreekwi
js: llelnel en aarde bewegen. Van hier van,ofover iets hebben. Zamenstell.: bewindheb-

jksbewind,staatsbeweging; wi
jders, beweegmiddel,beweegoorzaak, ber,bewindlebster,bewindsman;ri

bewind.
beweegreden,enz.
e ew egia g, v,m eerv.bcwegingen. Veran- e ew iu den. b.w.,ik bewond, lleb bewollderiug van plaats: in beweging zi
jn ltomen enz.; den, Omwinden, windende met iets bedek-ken.
Dageli
jks eeue goede bewegillg lnakcn,eene wan- V an llier bewinding,bewindsel. Bewinden was,
deling (1oel). Fig-, 0111-14st, oploop : de gansche oul.
,ook gebruik
-eli
jk.voor onderwl
hden.
stad geraakte in bewcging. Hartstogt, drift:de M ew :éten, b. w., ik bcwittedc,heb bewit.
I
le
t
e
nkel
voud.
wi
t
t
e
n
i
s
mee
st
i
n
ge
bruik.
eerste bewegillgen des toorns bedwingcn. N eio ew oelen ,b.w.,ik bewoelde,heb bewoeld.
ging:ik heb het uiteigene bewegillg gedaan.
R ew eike- en , b.w.,van welkom ; ik be- Om woelen,bewinden. Van hier bewoeling.
welkomde,heb bewelkomd. lletzelftle als verwel- A ew ogen,verled.deelw.van bewegen. M ekomen.
deli
jdend. aangedaan : over iemands ongeluk beR e'w ere n. b.w.,ik bewecrde,heb beweerd. wogen zi
jn Zie bewegen.
Staallde houdel),verdedigen:eene zaalt beweren; e ew olken . b.w.,ik bewolkte,lleb bewolltt.
mel) beweert, dat enz. H ooy:r bezigt het voor M etwol
ken betrekken : wanneer storm en regen
weerbaar maken: sleept het geschut uit hetbus- denhemelbewolken. Fig.
,en in den dichterli
jken
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sti
jl: ik zag uw oog bewolktvan tranen. Van bezemen keeren,hetstof,door m iddel van beze-

men,wegdoen. BrBELVSRT. V anhierhetspreekhier bewolking.
R elvonderen ,b. w., ik bewonderde, heb woord:nieuwe bezems vegen schoon,hetyvelk men,
bewonderd. Zi
jne verwondering overietste ken- in de gemeenzame verkeering, gebruiktten aannen geven,inzonderheid ten aanzien vaneen voor- zien van dienstboden,die,in hetbegin van hnnne
werp, hetwelk in zich zelfgroot,verhevcn,en uit dienst,hnnnen pligtwelwaarnemcn. Zam enstell-:
dien hoofde verwonderenswaardig is:ik heb haar bezem maker,bezemsteel, bezemstok, bezemstuiver

gedul
d bewonderd. Dit woord, schoon bi
J Klru. (de vroegerekleinste zilverellmuntin Nederland,
en anderen niet voorkomende,heeft,door het ge- waarop zeven pcilen afgebeeld waren, als hetzinbruik, het burgerregt onder ons verkregen. Van nebeeld tler zeven vereenigde gewestell)- kamer-

bezem,rietbezem,tafblbezem ,vloerbezem,enz.
hier bewonderaar,bewondering.
R ew onen , b.w.,ik bewoonde,hebbewoond. R ezendlng. v., m eerv. bezendillgen. Van
Zi
jnewoning hebben een huis, een land bewo- het verouderde bezelèden. Gezantschap, afgezonnen. V an hier bewoner,bewoning,bewoonbaar, denepersonen:hi
jheeftde bezending vriendeli
jk
datbewoond kan worden;bewoonster.
ontvangen.
R ew oerden . b.w.,ik bewoordde,heb be- M ezel. bi
jv.n. en bi
jw., zknde het verled.
woord. M et woorden bekleeden. een zelve zaek deelîv.van bezetten. M eer,meest bezet. Omzet:
ee
n
ri
ng,
m
et
di
amant
e
n
be
zet. Om ringd,omsinen zin OP verscheide m anieren te bewoorden.
V OND. V an hier bewoording.
geld: de vi
jand was rondom bezet. 0verdragt.,
R ew oer, zie ontwerp.
bepaald:ik ben dageli
jks zeer bezet.
R ew ug*, bi
jv.n.en bi
js
v. Bekend,kundig: M ezeéene, zie bezitten.
R ezet*en . b, w., ik bezettede, heb bezet.
die zaak is mi
jbewust;ik ben daarvan nietbe- (
wust;hetbewuste ontwerp. M en bezigtditwoord Hetgeen tot eene zaak behoort, in, op, ofaan
ook m et den tweeden naamval:cenerzaak bewust dezelve zetten: de tafel met sp:
ils bezetten; de
ZiJ*n. Ditbewustis voorbewi
st,geli
jkmenoulings stoelis bezet. Eene stad met krilgsvolk bezetten,
ook schreef, van het verouderde bewissen, d i. of ook, eene stad, eene vesting, enz.bezetten;
verzekeren. V an hierbewustheid,waarvoorHookaT eenen ring met kostbare steenen bezetten. Ou1.
ook bewustenk's bezigt.
was de spreekwi
js:iemand bj uitersten wiliets
(
Rezaa:
lex:, b,w.
,ik bezaaide,heb bezaaid. bezetten,voor maken,in gebruik. VanhierbezetMet zaad bestrooi
jen:een land bezaai
jen. Fig.: ting, voor het kri
jgsvol
k eener stad,ofvesting;
de hemel is bezaaid m et sterren. Van hier be- bezettelinp voor eenen soldaat,die in eene stad,
ofvesting,ligt.
zaatling.
e ezaan, v., meerv.bezanen. H et achterste R ezle, v. Zie aalbeztk,ieç.
zeil op een sehip,ook scàoverzez'lgenoemd. Za- R ezlel.en, b. w., ik- bezielde, heb bezield.
menstell.: bezaansbras, bezaanslnast, op de sehe- Eene ziel, d.i.leven,geven:wi
jzi
jn stof,door
eenc almagtige hand bezield. Fig.,metlevelldigpen gebruil
teli
jk.
M eza'bb eren . b.w.,ik bezabberde,heb be- heid van geest,met moed en krachtvoorzien: de
liefde voor het vaderland bezielde hern,il1 den
zabberd. Bekwi
jlen. Van hierbezabberlng.

e ezad:gd,bkv.n.en bi
jm,zi
jnde het verl. koudenouderdom,metdenmoetldervurigejeugd.
e ezlen , l).w , onregelm -;ik bezag,heb bescheiden,zachtmoedig:een bezadigd man;hi
jge- zien. Op iets zien, bekijken: iets bezien. Fig.:
droeg zich altoos zeer bezadigd. Tn de schael datza1te bezien staan,datis nog lliet zeker.
van een bezadight oordeel. Voxo. Van hierbe- R ezlg, bi
jv.n.en bi
jw. Onledig: metiets
zadigdheid.
bezig zk-n; iemand bezi
g houden. Van hier bedeelw.van bezadigen. Bezadiger, bezadigst. Be-

e ezadlgeu , b. w ,ik bezadigde,heb bezadigd. Bedaren, bevredigen: doch wiert endelingh
besadigten tevrede ghestelt. BREDERO. Ztklt56zcdi#cn.
M ezaiven, b. w., ik bezalfde,lleb bezalfd.
Hetzelfde a1szalven.
e ezan den , b.w.,ik bezandde,heb bezand.

zigheid.
R ezlgen, b- w., ik bezigde, heb gebezigd.

wisse bezeeren. Van hier bezeel.ing.
e ezeeveeen, zie zeever.
e ezegeiex:, b. w.,ik bezegeld'e,lleb bezegeld. M et een zegelvoorzien:eenen briefbezegelen. Overdn, bcvestigen: m eteenen ced bezegelen. V an hier bezegeling.
M ezeliex:, b. w.? ik bezeilde, heb bezeild.
Zeilende bereiken: wil bezeilden de Kaap in drie
maanden. Een bezeild schip,een schip,waarmede

M exll.veren , zie verzt'lveren.
M ezln gen. b,w.,ik bezong,hel)bezongen.
Tot onderweyp van een gezang,ofgedicht,ma-

Gebrt
ziken:men bezigtditwoord alti
jd in ecnen
goeden zin. Bi
j Hooya'
r is z
'
emand iezg
gen, gem eenzamen omgang met hem hebben.
R ezlgllgen, b.w.,van hetollden bezlgtenz

ik besigtigde, heb bezigtigd. Zorgvuldigli
jk beMet zand bestrooi
jen: de paden van eenen tuin zien. V an hier bezigtiger,bezigtiging.
bezanden. V an hier bezanding.
R ezl
ldexâ, voorz. e11 bi
jw. Voorz,naast:
e ezeeren, b.w.,ik bezeerde,heb bezeerd. bezi
jden hethuis. Buiten:bezjden hetspoorri
jZeer doen,kwetsen :iemand bezeeren,zich bezee- den;gi
Jspreektbezi
jden dewaarheif
l. Bi
J
'w., ter
ren. Hoo>a'
r bezigthet overdragtcl
i
jk:ecd en ge- zi
jde:ende bezi
jden gegaan zi
jnde. Bl
-nyzlav.
ken:eenen held,de vri
jheid bezingen. 0u1.,werd

het voor betooveren gebezigd, het welk door het
zingen van zoogenoem de tooververzen geschiedde:

ofheefttlie Circeuw ziel met tooverri
jm bezon-

gen? 'W xtzruEllsxs. Zie belezen. Ook komt het
voor,in den zin van zielmisscn voor iemand zin-

men reeds eenigen tjd gezeild heeftyen datsnel gen:mctdien besinghen sij den verstorven.
Ze1
*lt.

(e ezink en.o.w.,bezonk,is bezonken. D oor

Mezem , (bi
j KIL. ook bessevn) m.,meerv. stil staan helder worden: het water moeteerst
bczems, bezemen. Dan voerthj op den mast wat bezinken. Van hier bezinking,bezinksel.
den bezem toteen wapen. VoND. Het huis met

M ez:nn en, b. w., ik bezon,heb bezonnen.
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Bedenken,verzinnen :middelenbezinnen. Hoor'r. deelw.bezorgd,bezorgder,meerbezorgd,bezorgdst,
Doorgaans wordtdit woord a1s wederk.gebezigd: meest bezorgd, wordt dikwerf voor bekommerd
ik bezin mi
j niet,datik hetgezicn heb. M oeite gebezigd:voor ietsbezorgd zi
jn;ik ben voor uw
doen, om zich eene zaak te llerinneren: ik lzeb geluk bezorgd. Van hier bezorgdheid, bezorger.
mi
jreedslang daarop bezonnen. Overleggen,zich bezorgillg,bezorgster.
bedenken: gi
j bezintu altoosveelte lang. Zich e ezu:den. voorz. Ten ztziden: bezuiden
bepalen,beslaiten:hebtgi
j 1 bezonnen? Hooy,
T die landstreek.
en anderen bezigen bezîhnen ook voor bemèhnen; .nezu:nfgex:y b.w , ik bezuini
gde, heb l)ezuinigd. D oor zulnigheid overhouden. V an hier
doch dan wordthet geli
jkvl.gebrt
zikt.
(R ezft, o. Van bezitten. lets in bezit heb- bezuinigerybezuiniging.bezuinigster.
ben, bezitten; iets in bezit hemen, of bezitvan (R ezulpen.
e
zie zulpen.
iets nemen.
R ezuren , b. w.,ik bezuurde,heb bezuul'd.
M ezl.éken,b.w.,ik bezat,hebbezeten Elgen- Iets bezuren, om iets li
jden, in den gemeenen
li
jk,op ietszitten:gi
jbezi
t mi
jnen stoel, zit op spreektrant: maar ach! wat moest de stad, na
dez
e
n
t
i
l
d,
be
zur
en
.
J.
I
à
u
M ARRS.
mi
jnen stoel. Overf
lragt., in bezit hebben: iets
bezitten; in eigendom bezitten. Hiertoe behoort e ezw aar, o,,meerv.bezwaren. Alles,waarook de godgeleerde beteekenis des verled.deel- door eene zaak zwaar, of moei
jeli
jk, d. i. tot
woords van den dut'velbezeten,ofenkelbezeten,in eenen last, gemaakt wordt: die schikk-ing strckt

de magt des duivels zi
jnde, en hetzelfstandige
is,waarvoor Hooy'T bezetelt
hg heeft. W i
jders,beteekentbezitten zoo veela1s hebben,voorzien zi
jn
van, en versierd zkn metiets:deugd en sehoonbezetene, voor iem and,die in de m agt des duivels

mi
jtoteen grootbezwaar. Ook bezwaarnis.
e ez'
w aartl. bi
jv.n.en bi
jw-,zi
jndehetverled.deelw.van bezwaren. Bezwaarder, meer bezwaard, bezwaardst, meest bezwaartl. Eigenli
jk,

zwaar gemaakt, beladen: de wagen is te zeer
heid, verstand en een goed hart bezitten. V an bezwaard. Overdragt.
, belast: die goederen zil-n
hier bezitter,bezitster,bezitting.
zeer bczwaard. Bekomm erd: over eene zaak be-

e ezoedel.
en, (bi
j KIL.bezoetelentb.w.,ik zwaard zi
jn;zich bezwaard maken, villden. Van
bezoedelde,heb bezoedeld. Besmetten:zi
jneklee- hiel'bezwaardheid.
deren bezoedelen. Overdragt.: zich bezoedelen, e ezw aarillk, bi
jv. n enbi
jw. Hetzelfde
zich met schelmstukken bezoedeletl;zi
jne handen a1szwaarlt
jk,moei
jeli
jlq.
m et onschuldig bloed bezoedelen. V an hier be- R ezw aeh leien . b. w., ik bezwachtelde,
zoedeling.
heb bezwachteld. Ei
genli
jktzwachtelen,meteenen
R ezoek , o.,meerv.bezoeken. Hetbezoeken zwachtelomwinden:een klnd bezwachtelen. Fig.,
van iemand,uitvriendschappeli
jke wellevendheid: bedekken, vermommen: zi
jn gezcgde met eenen
een bezoek bi
jiemand a:eggen;iemand een be- schoonen scli
jn bezwachtelen. Van hierbezwach-

zoek geven;een bezoek aannem en,afklaan. V er- teling.
scheidene personen, die, om iemand te bezoeken, e ezw adderen . b.w ,ik bezwadderde,heb
op eene plaats zamenkomen, in de gemeenzame bezwadderd. M et zwadder,ofspeekselbezoedelen.
verkeering:wi
j kri
lgen heden bezoek; zi
j hebben e ezw al.k en, b. w., ik bczwalkte,heb bezwalkt. Eigcnli
nog aldikwi
jls bezoek.
jk,den adem over iets laten gaan,
M ezoeken , b w., ik bezocht,heb bezocht. en het daardoor van zi
jnen glansberooven:het
Dikwerf,ofop zekereti
jden,op eene plaats ko- koperwerk bezwalkcn. Fig.:iemands eer bezwalmen:de kermis,eeneschool.een gezelschap,eenen ken. Van hier bezwalker,bezwalking.
krankea1sarts,bezoeken. Uitvriendschappeli
jke e ezw an geren. b.w.,ik bezwangerde,heb
wellevendheid bi
j iemand komen: eenen vriend bezwangerd. Bevruchten, zwanger maken: eenc
bezoeken. Overvallen, bespringen: den viland vrouw bezwangeren. Van hier bezwangering.
meteen sterk legerbezoeken. Plagen toezenèen; e ezw aren? b. w., ik bezwaarde, heb belk, zwaar m aken: eenen wagen
die stad is zwaarli
jk bezoclt, Ook wordthetvoor zwaard. Eigenli
de proef van iets nemen gebezigd, b.v.: bezoekt bezwaren. ln eene ruimere beteek
-enis:zoutespi
j-

het,en gi
jzultbevinden,datenz. Van hier be- zen bezwaren de lnaag,zi
jn lnoei
jeli
jk te verteren,
zoeker,bezoeking.
R ezol.den, zie bezoldt'gen.
R ezol.d:gex:, b.w.,van bezolden, waarvan
nog het zelfst. bezoldlng. lk bezoldigde,heb be-

en veroorzaken bezwarei), of onaangenalne gewaarwordingen. Overdragt., het volk met geldheffngen bezwaren, belasten ; eenen gevangene
bezwaren, iets te last leggen, beschuldigen; zi-jn
zoldigd. Bezoldillg geven;zi
jworden ri
jkeli
jkbe- geweten m etiets bezwaren,bezwaardm aken;zich
zoldigd. V an hier bezoldiging. B ezoldt'qe
r iets bezwaren, bekomm eren. Van hier be.# n, of ove

bezolden,is van hetoudezold,bi
jKIT,.sottd,nu zwaarli
jk,bezwaring.
soldb'
,d.i.loon van hetltri
jgsvolk.
e ezw eeten, b.w.
, ik bezweette, heb bee ezold:ng,zie bezoldi
gen.
zweet. Metzweetnatmaken,bezoedelen:zi
jhad
Mezoxtd:gex:,(zich)wederk.w.
, ik bezon- haren halsdoek geheelbezweet. Jvatwas hi
jbedigdemi
j,heb mi
jbezondigd. Zichtegeniemand, zweet!een bezweethemd.
aan ietsbezondigen. Van hier bezondiging.

e ezw em - en, b.w., ik bezwom, heb be-

e ezonnen,bi
jv.n.en bi
jw-,zi
jndehetver- zwommen. Zwemmende bereiken,ook overzwem.

led. deelw. van bczinnen. Beraden. Het tegen- mcn:een deelbezwelnthet diep. Voxo.
gestelde onbezonnen is meest in gebruik.
e ezw eren . b.w.yikbezwoer,heb bezworen.

e ezoom en, b. w., ik bezoomder heb be- Met eenen eed bevestlgen: zi
j hebben hunne ge-

zoom d. M et eenen zoom voorzien.

tuigenisbezworen. M aar albezwoer 'tV'uraxAAx

e ezorgd,ziebezorlen.
met dubbel hardigheden. Ho()rT. Door middel
M ezoxgen,b.w.,lk bezorgde,heb bezorgd. van eenen eed,ook doorbi
jgeloovigewoorden en

Zorg dragen;zorgon,datietsgeschiede:hethuis- teekenen,totiets verpligten:den duivelbezweren;
houden bezorgen; alles is bezorgd. H et verleden geesten enz.bezweren. Fig.j driftig om iets bid-
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den:ik bid en bezweer 1
1;i1
<bezweeru,bi
jGod
enz. Van hier ook bezweerder, bezweerster,bezwering.
M ezw l.jken, o.w.,ik bezweek ben bezweken. Zakken, instorten, door verm lndering van
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Iemand de hand bieden, zoo wel eigenlijlt, a1s
flguurli
jk, voor willen helpcn. Zoo ook:iemand
het hoofd bieden,zich tegen hem verzetten. Aan-

bieden, uitloven: hoe veel biedt gtJ daar voor?
B l'eden had, oul., ook de beteekenis van aankon-

waarvan bode.
kraehten neêrstorten: de muur bezwi
jkt. Onder digen,boodschappen,
bieren. Drank van llop en
eenen last bezwi
jken. Magteloos worden: van M *ler, o., meel-&.
dorst bezwi
jken. Overdragt.
, onstandvastig zi
jn: koren gebrouwen:bruin bier,witbier,versch,oud
ll
i
j bezweek in zi
jne liefde. Overwonnen worden: bier,enz. Van hier bierachtig, datnaar bier gehi
jbczweekvoordekrachtmi
jnerbewi
jzen.HooF'
r li
jkt. Zal
nenstell.zi
jn: bierazi
jn,bierbank (bank
gebruikthetvoor verlateîî, s:.çcr6rkj m etden der- in eene kroeg), bi
erboom, bierbrouwer,bierbuik
den naamval:dat zi
j nimmermeer dergoedezaake (iemand, die veel bier drinkt,en daarvan eenen
bezwi
jken zouden. Bi
jVOND.:del
trachtbezweek dikken buik heeft),bierdrager,bierQesch,biergeld,
bierglas, bierhuis, bierkan, bierkelder, bierkroeg,
hem ras. Van hierbezwi
jking.
M ezw l
aem en,o.w.,ik bczwi
jmde,ben be- bierpap,bierpens(bierbuik),biersteker,bierstekeri
j,
zwi
jmd. I11onmagt,van zich zelvenvallen. Van bierstel, bierstelling, biertapper, bierton, biervat,
hier bezwi
jming.
biervlieg (eene vlieg,die opbieraast;ookiemand,
A lbberen , o. w., ik bibberde, heb gebib- die een liefhebber van bieris),blerwagen,bier-

berd. Beven: van koude bibberen. Van hier werker.
bibbering.
Een zeer oud woord, m isschien zoo oud a1s de
(R :ddag ,zie bede.
daardoor beteekende zaak zelve, van welke TAcIM :ddexâ. (oul.bedenj,b.w.
, ik bad,heb ge- 'rus reeds zegt, datde drank onzerV oorvaderen
beden. Sm eeken:God bidden; om zegen bidden. bestond in een vochtuitgerst,oftarw, uitgegest,

Verzoeken:ik bad hem,dat hi
jvan ztjn voorne- eenigzins naar wi
jn geli
jkende. TsN KAT:Ileidt

men wilde afzien. Op sommige plaatsen lleeft het, om de opdragt en uitwerping van gcst,van
bidden de beteeltenis van ter begravenis uitnoodi- het oude baren, ??6r6n, in den zin van opdragen,
gen;en dan ishethiervangemaaktebidderiem andj ophefen,opwerpen, af.
tlie vrienden en bekenden, ter uitvaaz-t van een M les, v.,m eerv.biezen. Eene plant,welkein

li
jk, noodigt. Zie aanspreker. Van hier bidder, natte,moerassigegronden wast. Zamenstell.zi
jn:
bidplaats, bidster, biduur. HoovT heeftbidbrie
f biesbandjecne gevlochtene bies;bieskorf,een ltorf
voor verzoeksehrift,request.
M ldde:r. zie bl'dden.

van biezen;bieslook,zeker gewas, enz.
B t'es idkzc, oudt. btkndse, @?z'n#.
::y van binden,

M l.
eehf;
, v.
, meerv. biechten,doch alleenli
jk, dewi
jl men dit gewas, zeer vroeg,tot binden en
De beli
jdenis der zonde: om opregte bieeht te ?6zlft
:,alwaar deszelfs afstamming van to ??8z
?$ d.
doen. lloop'
l'
. Te biecht gaan. Bj den duivel i.bindcn,meer in de oogen valt.
wanneer van verseheidenesoorten gesprok-en wordt. vlechten gebruikt heeft. Hoogd.B inse, eng.bent,

te biecht gaan,spreeltw.,voor: aan iemand,dien

M :esé, v., de eerste m elk van eene koe,na-

men niet vertrouwen kan, zi
jne geheimen open- datzi
j gekalfd heeft. Van hier biestboter.
baren,zi
jne belangen aanbevelen.
ë:l.
elebaau'
w ,bi
jtebaauw,m.,meerv.bieteDit woord is afkomstig, door zamantrek-king, baauwen. Spook) bullebak:ja, om den schrik
van hetoude bvkcht,J
?cp'
?'
6c/à
f,bekentenis. Oudti
jds t'
ontgaan van zi
jnen bi
jtebaeu. J.D.1)EcIt. TEN
beteek
-endehetnietslechtsdebeli
jdenisdcrzonde, KATE vindtden oorsprong van ditwoordinbù'
ten;
maar ook de standvastigheid in debeli
jdenisvan en bietebaauw,of bt
jtebaauw,is dan icmand,die
m et eene gapende m om voor spook speelt, en
de christeli
jke godsdienst,tot den dood toe.
R leeqlléell#xkg, zie biechten.
(
zich aanstelt,alsof hi
j elk wil bi
jten. PlTlscus
e l.eeltéex:. b.w. Van hetvoorgaandebiecht. verklaarthetlat.lemures,doornachtgeesten, bq'
è
te(Door zamentrekk-ing, van bfechten, be
jt
kchten) baauwen.
lk biechtte,heb gebieeht. Zi
jne zondeaan eenen e lezen, onverb. bi
jv. n. Van biezen ge*
priesterbeli
jflen: hebt gi
j alleswelgebiecht? ln m aakt:eene biezen mat.
de dageli
jksche verkeering,wordthetnog somwj- Mlezen,o.w.,zie bq'
zen.
len in zi
jne onde bcteeltenis voor beli
jden, be- Ml.g. bigge, v., meerv. biggen. Een jong
kennen,gebezigd:hi
jwilnog nietbiecllten Som- varken. Van het oude bach, ôcf't?, d. i. een
wi
jlen werd biechten ook in dcn zi
n van (
le biecht zwtjn.
afnemen, de biecht hooren, gebezigd: de priester M lggelex:, 0. w., biggelde, is gebiggeld.
heeftvan daag meerdanvi
jftigmenschengebieeht. A qoopen: de tranen biggelden hcm langs de
D och in deze beteekeniswordthetzeldengebrtlikt. wangen.
V an hier ook biechter, oudt. zoo veel als een (
el
ae. bi
je,v.meerv.bi
jen. Honigbi
j:het ge-

martelaar,ofbeli
jdervandechristeli
jkegodsdienst, dommel der bi
jen. Zamenstell. zi
jnt bi
jenangel,
die zi
jne beli
jdenis, tot den dood toe, getrouw bi
jellhouder,bi
jenkoning,bi
jenkorf,bi
jenzwcrm.
bli
jft,en ziclldoor niets van dezelve laatafsclril
t- (
RI
J.voorz.,dienende zoowel om eene plaats,
ken. Thans dient dit woord, bi
j ons,alleenltjk, of nabi
jheid, a1s om eenen ti
jd aan te dui
den,in
o
nde
r
scheidene beteekcnissen. Om eeneplaatsaan
om iemantl aan te duiden, die zi
jne zonde aan
eenen priester te kennen geeft;waarvoorwi
jdoor- te dl
ziden,zegtmen,eigenli
jk:bi
j dekerkwonen;
gaans biechteling zeggen. Zamenstell.zi
jn:biecht- bi
jiemand staan,zitten,enz.;bi
jde hand zi
jn,bj
geld,biechtpenning, bieclltstoel, biechtvader, voor elkander. Het scllip is bi
j de lfaap gestrand.
welk laatste? eerttjds, ook wel bl
echter gebezigd Fig.:iemand bi
j den regter aankl
agen;bi
jClcli
lRo
werd,van bzecllten,in den zin van deblkchtltooren. leestmen geheelanders. Bi
jgeluk;bi
jgeval;bi
j
Zie verder blkcht.
geli
jkenis; bi
j voorbeeld. Iets bk- de elverkoo'R lell.en, b.w.,ik bood,heb geboden. Aan- pen;bi
jmi
jneziel!Om eenen ti
jd aan.teduiden:
bieden, toereiken : iemand eenen dronk bieden. bi
j dag,bi
jnacht,bi
jwi
jlen;bi
jbeurten;bi
l-men13
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schen geheugen; bi
l gelegcnheid;bi
J vi
jven, bi
j M ldeagen. b.w., ik droeg bi
j,heb bi
jgevi
jfuren;en metden tweeden naamval, bi
j ti
jds, dragell. Meestin eenefguurli
jkebeteekellis,voor:
ofbi
jti
jds,d i.ti
jdig. Ook wordthet,bi
jtelwoor- toteen gemeenschappeli
jk oogmerk medewerken:
den gevoegd, a1s een bi
jw.gebezigd,terwi
jlhet tot de algemeene behoeften van den staat het
gebruik het lidwoord voor het zelfst. naamw. zi
jne bi
jdragen.
plaatst: ik heb hem reedsbj
i de(bi
jna)tienja- è
e ldrukken,b.w.,ik f
lrukte bi
j, heb bi
jren gekend. Insgeli
jks wordthetvoor en achter gedrukt. In de boekdrukkunst: nog een blad
andere voorzetsels gevoegd,a1s:bi
jna,nabi
j,voor- bi
jllrukken.
e bql
''bi
j,enz. Voorzelfst.naamwoorden, a1s: bi
jlaag, èR #*
.1e 9 zi
M laeeeu, bi
jw. Van bi
j en een. Tezamen ;
bi
jlooper,bi
jnaam,bi
jstand,bi
jval,bi
jwi
jf,enz.
Bi
J werkwoorden geplaatst, is het een sclleidb. bi
jeen zi
jn;iets bi
jeen laten, het niet scheit
len.
voorzetsel, en verbindt de eene zaak metde an- Ool
t wordt het aan verscheidene woorden Vasto'edere, of doet de eene zaak aan de andere nade- hecht,b.v.:bi
jeenbrengell, bi
l-eendragen, bi
jeenren, geli
jk in:bi
jbinden,bkdragen,enz.;ik bind komen, bi
leenroepen, bi
jeentrekken, bi
jeenvoegen,
bi
l, droeg bi
j, en vele andere,waarvan eenige enZ.
zullen behandeld worden. Zie verder be.
A lojeexkbrengex:,zi
ebbken.
e llaAtl.
âen. voegw. ln geval.in zoo vcrre R lleexkke- gk, v., meerv. bi
jeenkomsten.
a1s;btjaldien hi
j van ons verschi
llen mogt.
Van bi
jeen en komst. Vergadering:in onze bi
jee
nkt
p
m
s
t
.
M:
l'
bel..m.,meerv.bi
jbels.DeHeiligeSchrift:
den bi
jbel lezen. Slaet den bi
jbel op. Voxo. e :lgaan.o.w.,onregelm.; ik ging bi
j,ben
bi
jgegaan. Tegeli
jlc met, of nevens iets gaan;
Vankomt
hetgr.
jt
kt
l,boek
en.1ln
ehe
tmi
ddelee
uws
ehe
* h
r
ee
ds
!
l
n
t
enkel
v
.
VOOr
,
lat.
d*o
cll alleen in de fig.beteekenis van bi
jgevoegd
@
waarnaar ons bqhel, (oul. bibele, bibel,van het ZIJ11; en hier slechts in hetdeelwollrd des tegenui
t
vrot
zwel.geslaeht)gevormd is. Sommigenbezigen woordigen ti
jds, Li
jgaqnde:
bi
jgaanden brief
hiervoor, uit eene verkeerde zucht tot welspre- zultgi
j zien,dat enz.
**1tgge
* n.
kendheid,bqbelblad, bt
jbelboek. Van hier bi
jbel- R l.jgelegen,zie lî)
beslag,hetbeslag van eenen bi
jbel;bi
jbelgenoot- M i
f,d.i.overgelgeleel'
, o., oul.avergeloo
schap,terverspreiding van den bi
jbel;bi
jbellezer, loof.
bi
jbelmatig,metden inhoud en dewoorden der H. M lgel.
oov:g.bi
jv.n.en bi
jw.,bi
jgelooviger,
Schriftovereenkomstig;bi
jbelsch,datmetden bi
j- bi
jgeloovigst. Van hierbi
jgeloovigheid.
belovereenkomt, daaruit geput is; bi
jbelspreult, (
R lgenaa*nd,bi
jv.n.enbi
jw,zi
jndeeigenbi
jbelstof,eene stof,uitden bi
jbelgetrokken; bi
j- li
jk hetverleden deelw.van hetoude werkw.b4'
jnaae hebbende:KAItEL de vi
jfbeltolk, bi
jbelvast, die de noodige plaatsen van namen. Eenen bi
den bi
jbel,met bi
jvoeging van hoofdstuk en vers, de,koning van Franl
tri
jk,bi
jgenaamd (
lewi
jze
uithet geheugen aanvoeren l
tan; bi
jbelverklaarder, '
n lgeven,b.m,il
tgafbi
j, heb bi
jgegeven.
bjbelverklaring,bi
jbelvriend,bi
jbelwerk,een werk, Toegeven ik zaler nog drie guldens bjgeven.
ofboek,over den bi
jbelgeschreventenz.
è
eb-ge'
w as, o., meerv. bi
jgewasscn. Een
e :ojbeè
vreelud gewas. Ook een uitwas, ofgezwel:dat
lgeneotsehar,zie btjbel.
paard heefteen bi
jgewas aan zi
jnen poot.
Mllbel.
seh,zie bt
jhel.
R llb:x:den. b.w.,ik bond bi
(
j,heb bi
jge- (
R:ae.
ltal.ez:! b.5:-.,ii
t haalde bi
j,heb bi
jgebonden. Het eene bi
J het anderebinden,inzon- haalt
l. I)e zellen bi
jhalen, in de scheepvaart.
derheid van boeken: ik heb het tweede stuk bi
j Aanhalen:hi
j is gewoon alles bi
j te halen,wat
het eerste laten binden. Van hierbi
hem dienstig is. ln den gemeenen spreektrant;
jbinding.
Te l.jbl.
j,ben bi
jgeble- iets met de haren bi
jhalen, van iets spreken, zonflvez:,o.m,ik bleefbi
ven. Aan ietsgehechtbli
jven,het niet verlaten: der dat het te pas kom t.
iemand getrouweli
jk bi
jbli
/ven;datgebrek ishem e llhangen. b.w., ik hing bij,heb btigealti
jd bi
jgebleven.
hangen. Eigenli
jk,bi
j iets anders hangen:gi
j
e :lbrezxgex:.b.w.
,onregelm.;ik bragtbi
j, moet er die schilderi
jen maar bi
jhangell. Fig.,en
heb bi
jgebragt. Meestin eeneiguurli
jl
te beteeke- in de gemeenzame verkeering, voor bi
jvoegen :
nis,voor aanvoeren,aanhalcn :hi
j heeftzeerduch- hi
j kan nooitiets verhalen, zonder de helft erbi
J
ti
ge bewi
jzen bi
jgebragt; î
vat brengt gi
j tot uwe te hangen. Van dit bi
jhangen, in den laatsten
verschooning bi
j? In den gemeenen spreektrant,is fig.zin,is het zelfst.naamw. bi
jlangsel: lli
j verhet kunnen bi
jbrengen, zoo veel a1shet kunnen haalt de dingen altoos metzoo velebi
jhangsels.
doen:als ik het maareenigzinskan bi
jbrengen, Van hierbi
jhanger(pendant).
za1ik komen. Ook zegt men: dat kan nietveel

(R :aeèllan ger, zie bo'hangen.

bi
jbrengen,voor:datkan nietveellelpen.Hoox'r n i.jlxangsel. ziebqhangen.
bezigt hetvoor mî
'
sleiden. Van hierbi
jbrenging.
M:aeh4yo:
rex.,o.w.,hethoordebi
l,heeftbi
j(
R:
ldoex:,b.w.,onregelm.; ik decd bi
j,heb gehoord. Bij iets hoorcn, oi- voegen)dathotlrt
bi
jgedflan Bi
jvoegen: gi
j moet er nog tien stui- ernog bi
j. Van hierbi
jhoorig,hetgeen totofbij
versbi
jdoen. Hebtgi
j ernog ietsbi
j te doen? iets behoort. V oor dit hooren,bezigt men m eest
D :ldraa:a
jex:,b.eno.w.
,ik draaidebi
j,heb behooren
enbenbi
jgedraaid. Bedr.
,bi
jietsdraai
jen:ik heb M:ll'
louden, b.en o.w.
,ik hield hi
j,heb
er nog een'rand bi
jgedraaii
l, op de draaibank
-. bi
jgehouden. Be(1r.
, bi
j iets houden: houd uw
Onz.,in de scheepvaart,het schip tegen den wind bord bi
j. Onz.
, in descheepv.:gi
j moetbi
jhoudraaken,opdat hetIangzamervoortga,hetwelk ook den,bi
*
i
edraai
.
jen.
jw. Bi
jna,omtrent:hijwasbi
jbt
jleggengenoemd wordt:hetschip werd, dewi
jl M llkaus, bi
hetnietwildebi
jdraai
jen,in den grond geboord. kanshersteld,toen enz.
e:
ldrag, lli
jdrage,v.
, nleerv.bi
jdragen,van M llRom en. o. w., ik kwam bi
j,ben bi
jgebjdragen. Hetgeen aangebragt, of bdgedragen komen. Bi
j iemand komen, in den gemeenen
wordt:taal-en dichtkundige bi
jdragen.
spreektrant:ik za1 u bijkomen,d.i.ik zalbi
ju
.
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komen,om u testraFen. Hoe isdatbi
jgekomen? Mllnaam ,m.,meerv.bijnamen. Toenaam :
waardoor is datgeschied? lndien gi
jmi
J honderd iemand eenen bi
juaam geven. Oul.,washetwerkw.
gnldens boodt, dat zou nog wat bi
jkomen, dat bbhamen.iemand bi
jnamen, ook in gebruik;en
zou eenigzins bj de som komen,welke ik hebben van hier nog ons deelw.bzïgenaamd. Zamenst.:
moet. Hi
jiszeerziek geweest,maarbegintweer bi
jnaamwoord,bi
jvoegeli
jk naamwoord.
bi
j te komen, te herstellen. Zi
j viel van zich R :.'
ene*nex:.b.w.
j
,ik nam bij,heb bi
jgenozelve, maar kwam nog al spoedig weer bi
j,d.i. men. Hetecnebi
j hetandere nemen. Gij moet
tot zich zelve.
ernog ietsbi
jnemen.
(R :ojkru:pen,o.w.,ik kroop bi
j,ben bi
jge- M llpatl..o.
,meerv.bijpaden. Toepad.
kropen. Bi
j het vuur kruipen;overalbi
jkruipen. M qrekenen,b.w.,ik rekende bi
j,heb bi
jMI
Jl. v., meerv.bi
jlen. Een werktuig,om te gerekend. Het eene bij het andererekenen:ik
houwen:met de bi
jl strafren. Hoolal'. Scheeps- heb erhetoverige bi
jgerekend.
bi
jl,steekbi
jl,enz.Meteenebi
jlhouwen Spreekw.: R l.jroepen,b.w.
,ik riep bi
j,heb bi
jgeroeM
c
es
t
voor
laten halen, verzoeken te
hi
jhaktermeteenebrcedebi
jlin,hi
j gaat rtlw pen.
:g.
tewerk, sni
jdt geweldig op. Ik hebmetdiebi
jl komen:ik lleb erden artsbi
jgeroepen.
al zoo lang gehouwen,ik heb datwerk alzoo M lll
rol.
l.
en,zie vollen.
di
kwerfverrlgt,zoo lang bi
j dehand gehad. Van è
n :lseh#elex:,b.w.,ik schootbi
j,heb bi
jhierbi
jldrtger,dienaar van de burgenleesteren,in geschoten. lk zalernog eenellkogelbijschieten.
het oude Rome; bi
jlbrief,getuigschrift, dat de Bijwerpen,bi
jleggen,van geld:gi
j moeternog
bouwing van een schip goed bevonden is;bi
jlman, tien schellingen bijschieten.
bi
jleman, bi
jldrager,in de k
-ri
jgsdienst. Hetver- è
n:ojselk:kken,b.w.,ik schiktebij,hebbi
jkl
einwoord is bùltie, welke naam,in Amsterdam, geschikt. Heteenebi
j het andere schikken. ln
ook aan de scheepstimmerlieden, op des Lauds den gemeenen spreektrantwordthetook,somwi
jwerf,gegeven wordt.
len,alg,o. gebezigd, voor:zittende naderen,zich
Zoo algemeen hetgebruik der bi
ll, en zoo oud bijschuiven:sclik nog watbij.
derzelver benam ing is,zoo onzeker is ook derzel- R lmjsehoeel.
en.b.w.
,ikschofeldebi
j,heb
ver oorsprong. '
W AcnTEa.rekentditwoord met bi
jgeschoFeld. Bi
jdetuinl
ieden gebruikeli
jk, het
ssàuzui, eene ô(
F, waarvan ceàexqf
.
o en
eenebijhetandereschoFelen.
meteenebl
jlJ(zlW6?,vermaagschapt.
M :a
jsehrapen, b.w., ik schraaptebij,heb
R lmjlage, v.
,meerv. bi
jl
agen, van bi
lleggen. bijgeschraapt. Bi
j elkander schrapen.
Hetgeen bi
jgelcgd wordt: debi
jlagevan een ge- M :.jsehr::
ré,o.,meerv.bijschriften. Van bi
J
schrift, dienende tot nadere bewi
jzen, of totop- en schrift. Een geschrift,hetwelk men bi
j,op,of
heldering.
onderietsglaatst,in'ri
jm,ofonri
jm, doch meest
è
elujl.
and:g, bi
jv.n. Hetzelfde a1saangren- in ri
jm : h1
j heeft een fraaibi
jschriftop hetafzend:2aanpalende.
beeldsel van BOERI
IAVS gemaakt. ln een bi
jè
nxll.
bl
el.
ef,ziebt
l
''
l.
schriftmoeten,behalve de kortheid en den slag op
(
R ll:drager,zie b(
'
il.
hetlaatst,eenehoofdzaalt,ofeen voornaam punt,
qe #xjl.
eggex:, b.en o.w.,ik legde(leide)bi
j, nevens de eenvotldigheid et1 verscheidenheid,beheb bi
jgelegd (bi
jgeleid). Bedr.,eigenli
jk,deeene tracht en gevonden worden. TAAL-EN DlcnTx.
zaak btjofnevens de andere leggen: gi
j moet er BIJDR.
nog vier guldens bi
jleggen. Fig., eindigen, van M q sehx#lvex:, b. w., ik schreef bi
j,heb
geschillellgesproken:eenen twist bi
jleggell. Van bi
jgeschreven. lli
j ofnevens eene zaak schri
jven.
hier bi
jlegger, bevrediger; ook scheepsw-, voor è
ellsehulven, b. en o. w.
, ik sehoofbi
j,
eenen tegenwind,waardoor de schcpen geen zeil heb en ben bi
jgeschoven. Bedr-,heteenebijhet
kunnen voeren;bi
jleggeli
jk,datbi
jgeleid kanwor- andere schuiven. Onzi
jd., met zi
jn: scht
lifwat
den;bi
jlegging,vergeli
jk Aran eenig geschil. Ver- bi
j.
liezen:ik leg er veelgeld bi
j. Onz.
,indeseheep- e:.
jsl.
aap. m. I)e vleeseheli
jke verkeering
vaart,hetzelfdealsbqdraaqkntiknoodzaaktehem, van twee personen. Ook wordt dit woord perom bi
Jteleggen.
soonli
jk genomen,voorbî
j'
slaper,ôl'
q
:îcclp'
sïer,d.i
(
R:.
jAeven.zieLeleven.
voor eellcn man, of eenevrouw,diebi
jiemand
Rul.fehten.ziellchten.
slaapt. Doch vooreene vrouw, is bq'
slaap vrouM :mjifggex:.o.w.
,ik lag bi
j,heb bi
jgelegen. weli
jk. Persoonli
jk gebezigd,wordthetook dikEigenli
jk, bi
j ofnevensietsliggen. Van hierde werfgebruikt, voor iemand,diein ongeoorloofde
deelwoorden bbh'
ggendeen bb'
gelegen,bi
jvoegel.ge- gelneenschap met eene vrouw leeft;en zoo ook
bruikt,vooraangrenzende:bi
jliggende,bi
jgelegene van eene vrouw ten aanzien van eenenman. Het
landen. Bi
jslapen:bi
j een manspersoon en zult werkw.bî
j'
slapen isin dezen zin nietin gebruik,
gi
j niet liggen. BI
lbelvert. Van hier bi
jligging, dan a1seen zelfst.naamm :hetbi
jslapen.
voor bi
jslaap: die de bi
jligginge des mansniet M #x
js:ag. m., alleen in eenen fguurli
jken zin,
bekenten hebben. BIJBEIZVSRT.
voor bi
jvoeging, vermeerdering: een bi
jslag van
M ul.
oox>en, o.w., ik liep bi
jjben bi
jgeloo- honderd gulden.
Pen. Toeloopen: hi
j kwam ook al bi
jloopen. M lx
jsl,
epex:, b. w., ik sleeptebi
j,heb bi
jgeVan hier bi
jlooper, voor iemand, die boven het sleept. Het eene bi
j het andere slepen. Fig, in
gewone getal is,diealleenli
jkin gevalvan nood den gemeenen spreektrant:ietsmetdeharen bi
jZebruikt wordt. Ook iem and, die voor m inder slepel),. van iets sprekcn, dat niet te pas komt.
gehouden wordt,dan een ander vanzi
jne soort. Zie bkhalen.
M :.jl.
éle,zie bt
)
'1.
e #.'
jsm eden,hetzelfdea1saansnleden.
M u- ex:gen.b.w.,ik mengdebi
j, heb bj- (
Rla
jsxnel.
éen,b.w.
,ik smoltbi
j,heb bi
jgegemengd. lleteenebi
jhetanderemengen. Van smol
tell. lleteene bi
jhetanderesmelten.
hierbi
jmengilg.
e uesm eren, b.w.,ik smeerdebi
j,heb bi
l
-Muna.bi
jw. Hetzelfdealsbbkans.
gesmeerd. Hettene bj hetandere smtren.
'

-
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e #.jsm qlex:, b. w.,ik smeetb$
j in mi
jne handjin mi
ln been. Tn eenen zuren
J,heb bi
jge- mi
appelbi
jten,flg.
,zich toteenemoei
jeli
jke,ofonsmeten. Heteenebi
j hetanderesmi
jten.
jtmi
jin de
e fa-srrlxxgen, o.w.
,ik sprong bi
j,ben bi
l
'- aangenamezaak bepalen. Derook bi
gesprongen. Eigenli
jk, bi
j iets springen, doch oogen. Fig., iemand iets in het oor bjten,met
meest in eenen fguurli
jken zin, voorhelpen,te den mond digt aan hetoor tot iernand spreken,
hulp komen, in de gemeenzame verkeering: ie- om door anderen niet verstaan te worden. Op de
jten!van gramschap,spi
jt,enz.;zich op
mand bi
jspringen;metgeld,metgoeden raad bi
j- tanden bi
de lippen bilten, om hetlagchen tegen te gaan.
springen. Van hierbi
jspringing.
M llséaan,o.w.,onregelm.;i1
tstont
lbi
j,heb De peper bjt mtj op de tong.--Naariemand
jten,hen)willen bi
jten. Van zich bi
jten,ookin
bi
jgestaan. Eigenli
jk, bi
j, ofnaastiemand staan. bi
laig-,hulp aanbrengell:iemandbi
jstaan;metraad den gcmcenen spreektrant, voor: zich m et geen daad bi
jstaan. In de scheepvaartzegt men: Weltl verweren. Eene Onaarlgename gewaarworten aanzi
en van hetli4de zeilen staan bi
j: en van hier hetspreekw-: ding veroorzaken, zoogemoed,
in welke beteekenls
chaam , als van het
laat hetzeilbi
jstaan,d.i.zwichtniet.
èe la'
j
esland.m. Htllp:bi
jstand bieden enz. het deelw.bq'
tende voornameli
jk gebezigd wordt:
jtend vocht;eenebi
jtcndescherts. JoxcTvs
M u séeA en, b, w.,ik stak bi
j,heb bi
jgesto- een bi
j'
tz
-n
'bttt voor eell hekeldicht.
ken. Het eene bi
j hetandere steken. In den bezigt het woord bt
gem ecnen spreektrant, zegt men, van spi
jtachtig,dat gaarn en dikwi
jlsbi
jt;
js en Van hier bi
drank: ik zal er dat hoen, of datgl
jter,bi
jtster;ook,in den gemeenen spreektrant,
aasje,nog bi
en ten aanzien van kleinekinderen,wordtbqter
maar bi
jstel
ten,voor opeten ofuitdrinken.
jheeftaltwee bi
jM u s4el
ll.
ex:, b.w.
, ik steldebi
j,heb bi
jge- voor eenen tand gebezigd: hi
ters,ofbi
jtertjes.
steld.' Het eene bi
J hetandere stellen.
èe l.jsteg
jthaklten. Zie bt
j
,
't.
r. tbi
j KlL. bt
''
l
stiert,bi
jv.n.en bi
jw, M l.j4en,eenebi
bi
jsterder, mcer bi
jster,meestbi
jster. Ditwoord 'R :-j:relkkex:, zie trekken.
(e i.jval.,o.,meerv.bi
is, voorheen, in de onderscheidene beteek-enissen
jvallen. Van hetwerkw.
van leeli
jk,afschuweli
jk, schadeli
jk, schrikkeli
jk, bi
jvallen. Hetgeen onverwaellt bi
j iets anders
arm , berooid, en onzinnig, gebrulkt geworden. komt: wi
j hatlden maar op honderd pond gereThans wordt het voor verward, beroofd,of out- kend,doch er wasnog een bi
jvalvan tiel
)pond.
berende, gebezigd, overeenkomstig methetdenk- Billi
jking vau iemandswoordenrofdaden,zonder
beeld Y0n arm en berooid:bi
jnestelling vondnietveelbi
jval. Hoor''
.
r
jster van zinnen,of meerv.:zi
jster, beroofd van zinlten, zonder bezigt hetvoor toeval.
zi
jne zinnen bi
R l.jva'
ll.en. o.w., ik vielbi
j,ben bi
jgevalzinnen,zi
jn. Hetspoorbi
jster,zonderspoor,btli- (
jkomen:wi
j hadden reeds vroeg gedaan
ten het spoor, zi
jn. Ook wordt het thans nog len. Bi
voorzeer,grooteli
jk
-s,gebruil
tt:dieappelisbi
jster gehad, indien er geen ander werk ware bijgevalzuur. Hi
jiste bi
jsterop meerwetenschap belust. len. Invallen, in het geheugen kolnen : hetwil
j thans niet bi
jvallen. Iemands zi
jde kiezen,
Voxo. Van dit bo
-'
ster hebben wi
j het werkw. mi
jken:eindeli
jl
tvicverbi
jsteren. PooT gebruikt bl
jsternis, voor ver- deszelfswoorden,ofdaden,billi
bi
jstcring. In den BVBEIZ, 1477vinden wi
j het le1)zi
jonsbi
j.
e laevoegeè
l:aek,ziebq'
voegen.
werkw.bi
jsterloopen, waarvoor de tegenwoordige è
overzetting door malkander loopettheeft.
R l.jvoegen, b.w.
,il
tvoegde bi
j,heb bi
jgeTzx KATE leidthetafvan hetoude bq'
zentbi
J voegd. Bij eeneandere zaak voegen,metdezelve
Voxo. bl
ezen, KlL. bl
ksetl ((
z:.
$/t/exagilartt,van verbinden:ik verzoek betaling op bijgevoegderebn
''
ze, f6?
npt
,
.
stas, waartoe het bi
jv.n. bbzig,d.i. kening; ik zal erditalleen nog bijvoegen. Zich
bi
j iets,ofiemand,voegen,ietstoestemmen,zich
onstuimig,behoort:bi
jzig weer.
M #mjslooéex:, b. 5V., stiet bi
tlaren:ik kannli
jdaarwelbi
jj heb bi
jge- voor hetzelveverl
stooten. lleteene bi
s'oegen. Van hierbi
jvoeging,bi
jvoegeli
jk,datbi
jjhetandere stooten.
(R l.j1,v1-.,meerv.bi
jvoegeli
jk naamwoord;
jten. Een inheti
jsgehakt gevoegd kan worden: bi
jvoegsel,aanhangsel:een bi
jvoegselvaneenboek.
open vak:hi
Jreed ongeluk-kigin debi
jt. Hi
jviel bi
daarin,a1s eene eend in de bi
jt,wordt,in t1e ge- M laeveegsel.,ziebq'
voegen.
, m.meerv.bi
jwegen. Een weg,die
meenzame verkeering,gezegd,voor:hi
j deed dat M l.jw eg'
zonder overleg, of achterdocht. Van dit bz)''tis bi
j, of nevensden gewonen wegloopt. Ook een
hetgeli
jkvl.werkw.bl
j'
ten,(ô@)
'f/:,gebz
jtj,d.i.eene toeweg.
bi-jt, of opening in het i
js, hakken, afl
tomstig. M :.jw erks o.,meerv.bi
jwerken. Een werk,
Hiervan zegtmen ook:een schip in- ofuitbi
jten, dat eigenli
jk niettothethoofdwerl
tbehoort:wi
j
d.i.een schip,hetwelk binnen,ofbuiten dehaven meenden afgedaan te kebbenymaar er kwam nog
jwerk. Inzonderheid worden de niet
bevroren ligt, f
loor het openhakken van heti
js, zoo veel bi
brengen ter plaatse waar hetm oetw ezen.
tot de hoofdzaak behoorende fkuren,in de beeldende kunsten,bq'
werk gelloemd:hetbi
jwerk in
M lllel>aaulv,zie bietebaauw.
eene schilderi
j.
A lllel.
l.
en,zie tellen.
*ew erkeu, zie werken.
M llten.b.w.,ik beet,heb gebeten. Metde M u
tanden drukken, of kwetsen :de hond heefthcm
(
R :aew erpen, b.w.,ik wierp bi
j,heb bi
jgegebeten. Uit onwetendheid, wordt ditwoord ool
t worpen. Heteene bi
jhetanderewerpen.
ten aanzien van dieren gebruikt,dieei
genli
jkdoor èe i.j'
w ezen.o.w.,ik wasbi
j,benbi
jgeweest.
jietszi
jn. De onbepaalde wi
js,in hctenkelv,
steken verwonden:de vlooi
jen hebben mi
j gewel- Bi
dig gebeten. M et de tanden ltlein makcn:ik kan en het deelw. in hetmeerv-,zi
jn a1s zelfstandige
dat brood niet bi
jten. Fig.en in dengemeenen naamwoorden in gebruik: het bi
jwezen,llaalnw.,
lnbi
jwespreektrant,voor eten:niets te bi
jten noch tebre- voor de tegenwoordigheid:hetis in mi
jwezenden,aanwezenden,zi
j,
ken hebben,aan de noodzakel
i
jkstebehoeften ge- zcn geschied. Debi
jn:aldebi
jwezenden hebben
brek hebben. Meestalwordtbb'
ten metde voor- die tegenwoordig zi
'

zetsels t'n,op nqar, enz.gebezigd :de hond bett hetgetuigd.
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IR I..jw IJ-K,o.,meerv.bi
jwi
jven. Van 5f
J, d.1. het btkken, of pikken, der vogelen,voorhakken,
naast,en wqf
'1 als nevenseenewettige huisvrouw uithakken, gebezigd: eenen steen bikken, sehergehouden wordende. Van hierbi
jwi
jfkchap.
pen. Van hier ook bikking,biksteen.
èe i.j'
l, v.,m eerv. billen. Om hare ronde gew u lens bi
jw. Somwi
jlen; ook bi
j tus- (R :(
schenpoozen.
daante, van den wortelbal,sof. Het achterste:
(
eiae'
w onen.o.w.
,ik woondebi
j, heb bi
jge- op de billen slaan, voor de billen geven. Overwoond. Meestalin eenen figuurli
jken zin gebrui- dragt.: door de billen lappen,roekeloos verteren.
keli
jk;bi
jietstegenwoortligzi
jn:eencvergadering KIL. heeft het hiervan gemaakte werkw. billen,
enz,bi
jwonen. Bi
jslapen,bevruchten:LsA zeide: voor: op de billen slaan;ook BR>;D>;R.:dathet
ditmaalza1mi
jn man mi
j bi
jwonen. BIJBELVERT. de kyeren deen, men souwse so watbillen. Van
Ook is het in den zin van inwonen gebruikeli
jk hierbilnaad,bilslag; ook bilstuk, een zekerstuk
geweest, waarvan nog bi
jwoner,bi
jwoning,welke vleesch.
zelfst. naamwoorden ook in de overige beteeke- M u.jart. v.
,meerv.bil
jarten. Eene metlanissen gebezigd worden. Iemand metraad b1)
''wo- ken bekleede tafel,waarop m en m et ivoren ballen
nen,voorbi
jstaan?vindtmen bi
j Hoola'
l'
, BRAND speelt. Van hierbil
jartbal,bil
jartspel,biljarttafel;
en anderen.
ook heto. w. biliarten, op de biljartspelen:ik
R #.jw eol
rtl.
,o.,meerv.bi
jwoorden. Ziemi
jne biljartte,heb gebil
jart.
Ncde
e :Aien, b.w.,ik bilde,heb,gebild. V an het
A frd.Spraakk.Ie D., j 352,Ile D.b 194.
oude
6i
l
l
e
,
ee
n
s
teenhouwers werktuig. Biltken,
.j
zex:, (bi
jKIIz.aestu 6zcp
.itartjeen oud o.
w., beteekellende heet z'
(
)'
n) ook onstut
mi
g zf
l'
zl; scherpen;den m olensteen billen. Zie verderbil.
doch isnaderhand op de koelen toegepast, voor Hetpuntigejofscherpe,schi
jntdegrond dezer
tochti# z?
jh. Zie bl
jstez-.
be
n
a
mi
n
g
t
e
z
i
j
n
.
He
t
gr
.
j
s
àr
iy'
fjen jekoç,het
(R :.jze*éex:.b.w.,ik zettedebi
j,hebbi
jgezet. middeleeuwsche 6ella en bolta beteekenen eene
Heteene btjhetandere zetten. Geld bi
jzetten,in spits,ook eene naald.
hetspel. Een li
jk bi
jzetten,zonderuitcrli
jkheden è
ellp
l:.jk, bi
b
jv. n.en bi
jw., billi
jker,billi
jkst.
egraven. Dezeilenbi
jzetten,indescheepvaart-- Redeli
jk,betamelijk: eene billi
jke zaak. Het is
allezeilen bjzetten, spreekw-, allepogingen aan- nietmeerdan billi
jk. Vanhierbilli
jkheid.Hool
b-'
r
wenden. Hi
j heeftnietmeerom bi
Jtezetten,om heeftbill?
jkmoedl
j,voorbili
jk van gemoed.
tegevel,isberooid. Van hier ook bi
jzetter, bi
j- '
n :è
ll.
l.'
jken.van billi
jk,b.w.,il
tbill
ijkte,heb
zetsterzbi
jzetting.
gebillijkt. Billjk achten,of verklaren: ik kan
M:Jzfende,bi
jv.n.en bi
jw.,zi
jndchetdeelw. datgedrag nietbilli
jken. Van hierbilli
jking.
vanhetongewone werkw.btj'
zt
kn. Meerbi
jziende, M :ud, bindte, gebind, gebindte, o., meerv.
meestbi
jziende. Kortzigtig:hi
jiszeerbi
jziende. bindten.Van bindte. Indebouwkunst,een dwars(e :.jzig,zi
e bq'
ster.
balk,diede muren van een gebouw metelkander
è
nllz:.'
ju,zie bl
jwezen.
verbindt. Daar dit woord van binden afkomsti
g
èe :.jz:ï;
.
v
.
,
l
ne
e
r
v
.
b
i
j
z
i
t
t
e
n
.
Zi
e
b
q
'
w
q
J
)
'
.
g
e
r
e
ke
n
d
wo
r
d
t
,
l
t
a
n
he
t
d
e
d
n
i
e
t
v
e
r
l
i
e
z
e
n
,
e f.jz:*ïi
ex:s o.w,,ik zatbi
j,heb bi
jgezeten. schoon hetgebruik,in hetmeerv., bl
hten,a1svan
Bi
J, of nevens iets zitten. Van hier hetzelfst. bint,en nietbinden zegt;om welkereden hetgebi
jzittcr, voor iemand, die, in eene vergadering, voegeli
jkst is, bind, meerv.bindtentvan bt
hdte,te
zi
jne ylaats naast den voorzitter heeft,en dien sehri
jven.
metzknen raad o'
zldersteunt. Bi
jzitterschap is de '
R lnden,b.w.
,ik bond,heb gebonden.Vast
post,dien een bi
jzitterbekleedt.
maken:eenen doek om hethoofdbinden. Iemand
le :.'
ezondel
l
r, bi
jv. n. en bi
jw.,bi
jzonderder, de handen binden, ook fig., voor iemandverhinbi
jzouderst. Van andere dingen afgezonderd,ze- deren, naar zi
jnen wil te handelen:de handen
kere zaak alleen eigen:iets op zi
jnebi
jzondere waren mi
j gebonden. Een boek binden,ookinplaatsbrengen. De bjzondere voorzienigheid van binden. Overdragt., de vri
jheit
l van eenredeli
jk
God:ten aanzien van e1k bi
jzonder(enkel) schcp- wezen ophefren: ik ben gebontlen, ik kan niet
sel,ln tegenoverstelling van Godsalgemeene voor- handelen, zoo a1s ik wil. Ik ben aan de stacl
zienigheid. Ongemeen, uitnemend; eene vrouw gebonden, moet in de stad bli
jvcn. Van iets afvan eenebi
jzondereschoonheid. Datisniet veel hankeli
jk maken,met het voorz.aan:ik wilmi
j
bi
jzonders. Als bi
jw, voor zeer:zi
jisbtjzonder daaraannietbinden;tevredenheid isnietaangeld
schoon. In het bt
j'
zonder wordt tevens als een en goedgebonden. Met op: iemand ietsop het
bi
jw.gebezi
gd,voor voornameli
jl
t:inhetbi
jzonder hartbinden,sterk aanbevelen. Metvant iemand
zalik thans daarover handelen. Voor alleen,on- iets van het hart binden, iets m et moeite van
der vier oogen:mag ik u eensin hetbi
jzonder iemand verkri
jgen. Van hier binder, binding,
spreken?Yan hierbi
jzonderheid,bi
jzonderli
jk.
bindsel,bindster.Zamenstell.zi
jn:bindgaren,bindM fkkel.
, m.,meerv. bikkels. Zekerbeentje, ri
js,bindtouw.
waarmede de kinderen speien. Van hier bikkel- M :nk, m.,meerv.binken. Bj KlL.ook bt
h'

'

'

'
e

.

spel; ook hct onz. werltw. btkkelen,met bikkels gel,bengel,een boer,een lomperd. In degemeenspelen.
zame verkeering,wordtditwoord nog ten aanzien

M ikkex:, b. w., ik bikte, heb gebikt. Bij van menschen en beesten gebruikt, om daarmede
lflL.ookbekken,vansek,zi
judedesnavelvan eenen ietsslechtsin zi
jne soortaan te duiden:l1jiseen
vogel. Bikken is,eigenli
jk,metden snavelslaan, regtebink in zi
jn werkjeen slechtwerkman;lli
j
geli
jk de vogelen, waarvoor thans,in dezen zin, heeft twee blinken van paarden, slechte, oude
doorgaans, ptkken gebezigd wordt. En,daar het paarden,knollen.

eten dervogelen meteenesoortvan slag,ofstoot Mfz:nen. zamengesteld van bb'
, of be, en
metden bek gepaard gaat,zoo heeftbikken,inde thnen,bi
jw.en voorz. Bi
jw.:binnen gaan,binnen

gemeenzam e verk-eering, de beteekenis van eten komen. Ik lleb het eten albinnen, ik heb algegekregen: daar valt niet veel te bikkcn. Ook geten, in den gemeencn spreektrant. Hj ging

wordtditbikken,uithoofde dtrovereenkomstmet naarbinnen, in huis; hetkomtmi
jthansniette
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binnen?in hetgeheugen; hetschorthem van binnen, inwendig. V oorzetsel: binnen de m uren!

e 'aadle,o.
,zieblad.

e l.aa- , v. Lastering:opdatgeenblaam uw'

binnen een jaar, binnen dicn ti
jd,enz. Dikwerf grooten naam ooit aan zou kleven. L.D .S.P.
heeft hetden tweeden naamvalbi
j zich, a1s:bin- Si ontsaghen hare blam e. M .ST. Van ditblaant
nen 'sboords,binnen '
sdi
jks, binncn '
shuis, bin- is hetwerkw.blaînen,lasteren,nu,meteenenwalnen 'skam ers,binnen 'slands,binncn 'smonds,enz. schen uitgang, blameren, gevormd: niemant geSomwi
jlen wordt ditwoord ook als bi
jvoegeli
jk, naemt,niem ant geblaem t. J.I)lcDscK.
en welin den overtreflknden trap gebezigd, bin- '
R l.
aar,zamengetrokken van blader,Lbladdert
nenst, hetgeen het meestbinnen in iets is:in de i
jsl.bladra),v.
, meerv.blaren. Ook blein. Eene
binnenste lade; ook a1s zelfstandig, hetbinnenste: zweer, of met etter gevulde kleine blaas,op de
hetbinnenste van een huis; het binnenste buiten opperhuid:zi
j heeft eene blaarin hetaangezigt
keeren. Ook wordt het metandere woorden za- gekregen;hi
j heeftblarellin zi
jne handen.
mengevoegd,a1s:binnenbeurs,binnendeur,binnen- A l
laae, v., m eerv. blaren. Eene vlek voor

di
jk,binnengang,binnenhof,binnenl
tamer,binnen- den kop der dieren, anders kolgenoemd. Ook
kant, binllerlkeuken, binnenkiel, van een schip;
binnenkoorts,binnenlandsch, binnenloods? binnenmoeder,van een weeshuis;binnenmuur,binnenpad,
binnenplaats, binnenschans, binnenschnit, binnenstuip,binnenvaart,binncnvadertvan een weeshuis;
binnenwaarts, naar binnen, blnnenwater, binnenweg, binnenwerk,enz.
R fnnen ste. o.yzie binnen.
(R :sdoxn, o,m eerv.bisdommen. Het geeste-

eene zwarte koe, die eene vlek voor den kop
heeft.
R 'aas, v., m eerv.blazen. De blaas van een
varken,ofvarkensblaas. Pisblaas, galblaas, visch-

blaas. Hi
j loopt voor eene blaas met boonen
weg,spreekw-, hi
j wordtj op hetminste gerucht,
bevreesd.
Dit woord stam tvan het werkw.blazen af. Op

geli
jkewi
jze komtyuca en v,
acca)bi
jdeGrieken,
qtlcqto,d.i.ik blaas op.
teli
jke, of wereldli
jke gebied van eenen bisdom: van r
het leger veroverde het bisdom Bamberg. Om
Ml.
aas'
baig. (blaasbalk), m., meerv.blaas'
t bisdom te vernielen. Voxo. lnsgel
i
jks,t
Iedaar- balgen. Een balg, datis, eel)hol en m eestallemedeverbondenebissehoppeli
jkewaardigheid:een deren werktuig,om te blazen, of wind te makenj
bisdom bekomen. Dit woord is van bisschopdom in het zweed. blasbaelg, angels. blaesbelg. Zie
zamengetl-okken.
balg. Hoor'
r bezigthetvoor aanstoker.
R issellop. m., meerv. bisschoppen. De op- M l.aash eorn , m.,m eerv.blaashoornen,blaasperste geesteli
jkein zekeren oord, die gemeenli
jk hoorns. Ook toethoorn.
onder den aartsbisschop staat. Ook draagt ze- R 'aaska ak . m .,m eerv.blaaskaken. Eigen-

kere aangename geestri
jke drank den naam van l
i
jk,iemand met opgeblazene l
taken. Ou1 een
bisschop. Van hierbisschoppeli
jk, van eenen bis- trompetter. Thans alleen een snorker, opsni
jder:
schop;bisschopshoedj bisschopsmi
jterj bisschops- hij is een regte blaasltaak. Ditwoord ismannel',
muts,bisschopsstaf.
schoon kaak vrouwel. is, dewi
jl door blaaskaak
D it woord is van hetlat.ept'scopus en hctgr. een persoon aangeduid wordt. Van hier blaaseatczocog gemaakt, metwegwerping van de eerste kakeri
j, snorkeri
j: zwetsen met Iouter blaaskakelettergreep. H et gr. ertczranog is van eatczocïtt), ri
jen. VOND.Ook hetonz.werl
tw.blaaskaken,bi
j
d.i.toezien,opmerken;en derhalve is llet kier- KIL.,m etopgeblazene kaken spreken,snorken.
van gevormde bisscbop, eigenli
jk, een opziener e l.
aasrl
lp, v., meerv. blaasp'
jpen. Eene
l
overcllristeli
jkegemeenten,ofkerkeli
jke zaken. houten, ofi
jzeren pi
jp om teblazen,ook om het
è
el.
f;
.o.,meerv.bitten. Voorgebit, van b4*
/64, vuur aan te blazen ; waarom een blaasbalg ook
a1s iets,waarop de paarden l
tnabbelen en bi
jten. somwi
jlen eeneblaaspl
jp genoemd wordt.
W anncer paarden het bit op de tanden nem en,

(R 'aasspeeilu :g. o.,zie blazen.

luisteren zi
j naar zweep noch toom, en hollen

e l.
aauw ,bi
jv.n.enbi
jw.,blaauwer,blaauwst.

voort; van hier overdrv, voor wild en woest te Eenedervi
jfhoofdkleuren. Blaauw maken,blaauw
werk gaan,
zi
jn,blaauwe oogen hebben;metblaauwe (blaauw

M :ts, bi
jv.n.en bi
jw,,bitser,zeerbits. 0ok geslagene) oogen er afkomen. Iemand blond en

bitzi#. Volgens TEx K ATS, van bn-'
ten. Bits, of blaauw slaan. Onder den blaanwen hemel
, in de
6ilzi
#, is dan zoo veela1sbf
jtt#,
- hoogd.betszt9,
' open lucht. D onkerblaauw,lichtblaauw,enz. Gedatbi
jt!ofgaarn bi
jt. Doch dit woord isthans zocht,nietig,voorgewend;eene blaauwe uitvltlgt,
alleen ln gebruik, voor scherp, trotsch, spi
jtig : boodscllap. Na eenige blaauwe ontschuldigingen.

een bits antwoord; de bitse ni
jd;een bitswi
jf; Ds DEcx. Van dit blaauw zi
jn eenige spreekwi
jhtjheefthaarbitsgeantwoord. Van hierbitseli
jk, zen gevormd, welke, in de gemeenzam e verkeebitsheid.

ring, gebruikt worden : een blaauw oog aan ietg

A lééer. bi
jv.n.en bi
jw, bitterder,bitterst. wagen, iets ondernem en, naar iets trachten, m et
Dat op de tong bi
jt: bittere amandelen. Dat gevaar van eenige schade; datzi
jn maar blaatlwe
smaakt bitter. Overdragt., smarteli
jk, of smart bloempjes,verdichte,ongegronde vertelselt
jes; erveroorzakellde: eene bittere spotterni
j;tle bittere gensblaauw afkomen,zi
jn oogmerkveri
jdeldzien;
dood. Hetgeen dooreene smarteli
jk-e gewaarwor- eene blaauwe scheen (ook een lît
zctfk
tlpklloopen,
ding veroorzaakt wordt:bittere tranen schrei
jen. zijne liefde afgewezen zien ; blaauw blaauw laten,
Vi
jandeli
jk: cen bittere haat. flard, gestreng: zich eene zaak niet aantrekken, zich houdenjof
bittere koude. Ook kom t bt'
tter a1s een zelfst. men iets uiet bemerkt. Hi
j is eenen blaauwen
naamw.voor:hetbitter;en in Zeeland wordthet maandag, nog niet lang, knecht geweest;dewi
jl,
gebruikt voor roet in den schoorsteen, V an hier in gevolge cen ot
zd misbrnik, bi
j de werklieden,
bitterachtig,datiets van hetbittere heeft;bitter- de maandag in ledigheid plagt doorgebragt te
heid (bî
j lloor'
.
r ook ll
'itternt
s),bitterli
jk. Bitter- worden; hetwelk nog in sommige oorden van Nehartigbetd komt bi
j Hoor'
rvoor?in debeteekenis derland plaats heeft. N aderhand heeftdezespreek.
van bitterheid van hart.
wi
jsde beteekenisvan allekortheiddes ti
jds ge-
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kregen: hi
j iseenen blaauwen maandag getrouwd waarop de kaars blaakt: hi
jlichtte mi
lmetden
geweestenz. Van hierblaatlwachtig,bl
aauweli
jk, blaker. Aorrv. leidt blaker van het oude Llak,
bi
jHoor'
rvoor op eene gezochte z/
gp-'
z:; blaauw- tbi
jIflrz.black)d.i.vlak,plat,afialsplatop de
heid,blaauwsel,ook hetvcrkleinw.blaazt
wlies, a1s tafblstaande.
bi
jw-, in de gezneenzame verkeering gebruikeli
jk, M l.ak er, zie blaken.
voorkoel,onversehillig:hi
j behandelde mi
j zcer (e 'ak erex:, b.w., ik blakerde, heb geblablaauwfjes. Zamenstell.zi
jn:blaausvoogi
g,blaauwe kerd. Voortdur.w.van blaken. Sehroei
jen.
oogen hebbendc; bergblaauw,berli
jnsblaauw, he- (e 'am ex:.blameren,zie nlaam.
melsblaauw. Blanuwverwerr blaauwverweri
j. Ook M 'anli, bi
jv. n.en bi
jw,
, blanker, blankst.
wordt heta1s zelfst.n., zonder m eerv., gebezigd: Van blinken. W it:blatlkztjn,blankevi
sch. Blinhetl/ctzt/v?,voorblaauweverw:geefmi
j hetbcr- kend,glinsterend:een blank zwaard. Overdragt-,
l-ijnsblaauw eens.
zuiver,onbesmet:een blank geweten. Voornaakt,
e l.aau w en , b. en o. w.,ik blaauwdc,heb bloot, ontbloot, wordt het gebezigd in : blanke
geblaallwd. Bedri
jv-,blaauw maken, blaauw ver- degen; men zag zi
jn blallke been. Voor overwen) het laken blaauwen. Onzi
jd, lllaauw wor- stroomd, m et water bedekt: dc velden stonden
bl
ank.
Van
hi
e
r
bl
a
nkh
ei
d.
D
i
t
bl
ank
we
r
d,
01
1
1.,
den: de lt
lcht bl
aauwt. Zi
jn voorhoofd blaatlwt
SIx vAN CHAXI).
ook zelfyta, onzi
jd.
, gebezigd, voor hetgeen men
e l.aau'
(
w *le, o.,zie blaaltw.
tllansblatl
ketselIloemt;geljkmendaarvanookhet
èe l.aau'w kx'jel,bi
bedr.werkw.blankettengemaalttheeft,beteekenende
jw-,zienlaauw.
A lad,o.,meerv.bladen enbladeren,bt
j ver- eigenli
jkhetvel,metzekersmeersel,wit maken;
korting blaren. Een blad van eenen boom ; de
bladeren vallen af. Een stuk,of vel papier;een
boek van zesbladen. Hooy,'
rbezigtboekgk '/blad,
voorfoliant. Een blad goud,koper,enz.,dungeslagen goud,koper, enz.;hetblad van eellen sleutel,van ecne zaag,tafel,enz. Oal.bezigde m en
ook ltet blad der fo3?#e, tongeblad: of moetdiel)
lieven naem op 'tblad der tonge voeren. V oxo.
Het tongeblad voorwaer in sware sonden viel.

dot!h in hetgebruik,wordt het voor wit- en rood

maken tevelts gebezigd1 zj heeftzichgeblanket.
Overdr-, zegt men: eene zaak blanketten,eenen
schoonen schi
jn aan iets geven. Van hier ook
blanketdoos. Hetis klaar,datdeze woorden eenen
basterduitgang hebben,dewi
jl de klemtoon nietop
het zadeli
jke deel,datblank is,valt.

M l.an k, m.,meerv.blanken. Een klein stuk
zilvergeld,ter waarde van zes duiten,ofdrievierde
sttliver,weleer in gebruik : m en moet de zuinigheit ook zoeken in de stadigheitvan den blank
een stuiver te doen strekken. Hool'
r. Van hier
noemde m en zes duiten,of3.75 cent,eenen blank,
twaalf duiten, of 7.5 cent! twee blanken,achttien
duiten, of 1l25 cent, drle blanken. Het droeg

J.ltsvztls. Zamenstell. zjn : bladerloos, bladerri
jk, bladgoud, bladkoper; bladwi
jzer, bladzi
jde,
van een boek. Zoo ook rozenblad, schouderblad,
wi
jngaardblad, enz. Het verkleinw. is blaadje,
waarvan de spreekwi
jzen;bi
jiemandineen kwaad
blaadje staan,niet zeer geacht,a1s slechtverdacht
zi
jn,en:hetblaadje isomgekeerd,(
1e zaak heeft den naam van blank, omdat deszelfs muntzdde
een ander aanzien gekregen,het tegendeel is ge- geen wapen had, maar glad, of blank was. In
schied
Frankri
jk had men, eerti
jds, ook blanken, sous
Hetvruchtgebruik,de inkomsten van eenig goed 5Jc?
7c#, als wit zi
jnde,in tegenoverstelling van
worden ook bladen,of bladeren, blaren genoem d: sous nerots,of zwarte stuivers,van minderwaarde.
hi
j trekt er dc bladeren maar af,heefter het R 'axtkeléex:.zie 6lan% bijv.n.
vrucLtgebruik maarvan, KIL.wi
jstollshiernaar R iarex:, bladeren,o.w ,zie blad.
e l.aren , o.w., ik blaarde, heb geblaard.
hetzelfst.bladl
hghe,zft
s?
z.
z/rt
/c/zf
.
sbonorum.
V an dit blad, meerv.bladeren, is het onz.w. H ctzelfde a1s het lat. balare. Een woord,waarblaren, bladeren, gemaakt, voor bladeren kri
jgen: doorhetgeluid van koejen en schapen wordtna-

de boom begintte bladeren. Ook voor debladen gebootst.
van cen boek omslaan,methet voorz.z-n..ik hcb M 'alen, (bleeten) o.w.,ik blaatte,heb gedatboek niet gelezen,m aar er wat in gebladerd. blaat. H etzelfde als btaren.
Van hier doorbladeren.
M l.azeu, o.en b.w.,ik blies, heb geblazcn.
Het komt met ons plat en het gr. clqTug, Onzi
jd-:de wind blaaststerk. Figuurl.
, pogchen,
breed,overeen,dewjlin hetwoort
l6ladhetdenk- snol'ken:hoorthem eens blazen! In de bus blabeeld van platen 6reed opgesloten is.
zen,voor boeten,eene geldboete betalen, is eene
R l.a deren, blaren,o.w.,zie blad.
gemeenzamespreekwi
js. Bedrjv.) de spi
js koud
Mè
lae en, (oul. ook bellent o. w., ik blafte, blazen. Zoo ook:iemand iets in het oor blazen,

heb gebl
aft. Zie bafen. Fig., sllappen, i
jtlele voorheit
neljkberigten. Nog:icmand de ooren

grootspraak voortbrengen: hoor hem weer eens vol blazen, voor opstoken. aanhitsen. De iuit,
blaFen. Tegen de m aan blafren,zich vluellteloos den waldhoorn,detrompetblazen. Van hierworvermoei
jen,onnuttig werk doen. Vanhierblafer, den de speeltuigen,waarop mell blaast,blaasspeelvoor eenen hond, die veel blaft; cn voor ecnen /
zf?
#6agenoemd. Den aftogtblazen,doorhetblasnapper, grootspreker. Ook draagt een register zen van de trompet, het teekcn van den aftogt
geve
n. IAoor blazen vervaardigen: glas blazen,
den naam van Llafer (&Jc.
#:r#):zi
jspelellmet
blaFerten grootboek.
waarvan glasblazer, glasblazerj. ln het damspel,

Ml.
aeer,blafl
krd,m,,zie blayen.

zegt men: eene schjf blazen, wegnemen. Van

M l.aken, o. en b. w.,ik blaakte, heb gc- hier blazer,blazing.
blaakt. Onzi
l
-d,branden,gloei
jen: vangramschap, e .
lazoen. o., meerv. blazoenen. Een basvan liefde blaken. Bedr., zengen : een wild var- terdstaartig woord,afkomstig van ons blazen. Een
ken blalten,t1e borstels afzengen. l'aellschip bla- veltlteeken, wapenschild: 'tblazen der vri
jheid.
ken, met brandend riet rondom zengen, om het Voxo. DeoudeRederi
lkershadden htln 6lazo6n
voor de wormen te bcvrjden. Van hierblaker, en hunne zinspreuk. Het blazoen bcstond uit een
voor eenen platten kandelaar, a1s een werktuig, schildswjze gemaakt tafereel, waarop een zinne-
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beeld was afgemaald,en behelsde eene soort van naarstigheid geven. Van hierbli
jkbaar,bltjkbaarbeeldspraak, waarop de zinspreuk paste. H oop'r heid.
gebruikt,voorblazoen,hetwoordzinstaabhetwelk (R l.:.jkex:, o. w., bleek, is gebleken. Schi
j-

den Schri
jveren van de TAAL-en IllcHTw.BVoR. nen, zicb vertoonen: het bl
jkt zoo klaaraI
sde
vri
j wat natuurli
jker en krachtfger van beduiding dag. Dat bli
jkt mi
j geheel anders. Iets laten
voorkomt. Bi
j lflL.heeftblazoen nog de beteeke- bli
jken,laten merken,tekennen geven. Ietsdoen
nis van trompet,ofblaashoorn; ook van iemand) bli
jken,staven,bewi
jzen. Van hierbli
jk-eli
jk.
die op de trompet blaast, en,bi
j overdragtrvan (
Rl.
qdsehap,zie bl()
'd.
eenen snorker, grootspreker. Van hier bi
j KIL. R l.
l'
m oetl.
l.
g,zie blz
)
''
d.
en anderen, het werkw. blazoenen, voor openli
jk '
e l.lspel.
, ().jmeerv. bli
jspelen. Het tegenbekend:dieuw daden za1blasoenen.Slx.v.CIIAND. gesteldevantreurspel. Zamenstell.:bli
jspeldichter.
En ditblazoenen heeft, vervolgens, de beteekenis '
R l.
llven,o.w.,ik bleef,bengebleven.Voortvan stoFen,snorken,gekregen.
duren:zoo laug zi
jne gedaehtenis zalbli
jven.Niet
M l.eek, bi
jv. n. en bi
jT
v. bleeker, bleekst. veranderen: dit gebruik is tot nu toe gebleven.
Bleekverwig: zi
j is zeer bleek;de bleekedood. Zel
tere eigenscllappen behouden:za1hi
j dan al
toos
Bleek worden van schrik. Ook voorbestorven, een sehelm bli
jven! Met de onbepaaldewi
jsvan
bloedeloos: toen kustteze mi
jn bleeken mont. sommigewerkwoorden: ik bli
jfhierstaan,zitten,
Voxo. Van hierbleekaehtig,bleekheid. Zamen- liggen,enz.d.i.ik vaar voorttestaan,zitten,enz.
stell.zi
jn:bleekblaat
kwjbleekgeel,bleekgolzd,bleed- Zoo ook bli
jven hangen,bli
jven leven,enz. Met
groen,bleekrood,enz.
bi
jwoorden;ziek,gezond,arm bli
jven,dood bli
lM'eek Lbleikt,v.,meerv.bleeken. Deplaats, ven, omkomen, sterven; ten achter blijven, enz.
waar men bleekt:het linnen is op de bleek. Ook Metvoorzetsel
s:in hetleven, bi
jzi
ln voornemen,
bleekeri
j,bleikeri
j.
'
bli
jven,enz. Voortvaren,op zekere plaats te zi
jn:
el.
eeken Lbleiken) o.en b.w.,ik bleekte, ik kan hiernietblijven;thuisbli
jven. Uitbli
jven,
heb gebleeltt. V an bleek,bleik,even alshefangels. niet kolnen: waar zi
jt gi
j zoo lang gebleven?
blacl
'
an van blac. Onzi
jd.
,bleek,d.i.wit,worden: Verzwegen bli
jven: dat bli
jl
t onder ons. Omkohi
jbleekt,wordtwit,van schrik enz. Inzonder- men,inzonderheid in een gevecllt:er isgeen m an
heid, door de lucht en de zon wit gem aakt wor- gebleven. Zoo ook op het water omkomen: het
den: het linnen ligt tebleeken. Bedri
jv.,bleek; schip is gestrand,en alhetvolk isgebleven. Ook

of wit, maken, inzonderheid door middelvan de
lucht en de zon: linnen bleeken enz. Van hier
bleeker, bleekeri
j,bleekerin,bleekershond,bleekgeld,bleekloon,bleekveld,enz.
eq
leek erla,
.- zie bleek.
èe l.eelen. o.w., ik bleette,heb gebleet. ln

van het schip zelfj verongelukken, vergaan: de

schepen zi
jn gebleven.

Blo''ven is van het voorz.be en het verouderde

lq'
ven,waartoe ons11
V
*% ligchaam behoort;derhalve
bl47
--?78/3,
VOOr bel#?
'-1en.
e
è
n l.
xk, (bleklro,,zekele el
-ts: iets met blik

beslaan. Ook voor een van blik gemaakt,platen
hetgr.jkrj
zc
tclat. Zieblaten.
elel, v.
, Lblielctmeerv.blei
jen. '
W itvisch,bi
j breed keukengereedschap, waarop men het stof

Kls. ook Llk-k, eng.Lleak, om de witlleid en den van den vloer veegt,orn het weg te dragen:geef
glans van dezen kiseh.
tni
jht
atblik eensaan. Insgeli
jl
ts dragen sommige
el.
el.
n (eng.Llainj,v., meerv.bleinen. Het- van blik gem aakte vaten den naam van blik :de
zelfde als blaar,Llader. Zam enstelling, bleintrek- viseh ligtin hetblik. V an hier blikslager, blikkend:cene bleintreklcende pleister.
slagersknccht,blikslagerswinkel,enz.
R l.ek , zie blilc.
M l.
ê'
k, 1
>, meerv. blil
tl
cen. Eigenli
jk, het wit
M l.es, v., m eerv. blessen. H et haar aan het der oogen,waarvan het m eerv.blikken alleen voor
voorhoofd van een paard:ik greep hem bi
j zi
jne de oogen genomen wordt: zi
j zag mi
j met
bles. Eene wittc vlek aan het voorhoofd van een dreigellde blikken aan. Opslag van het oog:in
paard:hi
jheefteenefraai
je bles. Ook voor een ecnen blik. VOND. Zam enstell.: oogenblik; ook
paartl,dat zulk eene vlek aan hetvoorhoofdheeft, blikoog.zie blilcoogen.
k aars,m .,m eerv.blikaarzen. Oolt bltkin hetmanuel.geslacllt:hi
jri
jdtmettwceschoone 'n l.l.
blesscn. Insgeli
jks wordt eene l
tale plek aan het gat. Van blik, voor het wit der boomen naast
hoofd van een mensclleene ôJC.
9genoenld, en hi
j, aan de sehors,waarvan Llikken,:kii-:rl,de scllors
die zulk eene kale plek aan het hoofd heeft, aftrekken,ook het velafstroopen,cn aars.
M l.l.k'ken , o.w.,ik bliktc,hcb gttbliltt. Zoo
draagtden naam van blest Ende so van de zi
jde (
siJ-ns aangesi
ehts het haarsi
jneshooftssaluitge- veelals sleeken,d.i.,bleek wortlcn; waarvan de

vallen zi
jn,hi
j is bles. BIJBXLVERT.
spreekwi
js: hi
j weet A'an blikken noch blozen,
(
R l.
laetl.
, bli
jtle, bli
j, bi
jv. n. en bi
jqr-,bli
jder? hi
j bliktnoch bloostervan,hi
j wordtnoehbleck,
bli
jtIst. Vroli
jk:een bli
jd gelaat;bli
jdezi
jn.Bli
l noeh rood,of: hij is er niet door ontroerd, lloch
s
c
ha
amt
er
zl
c
h
over
.
Ook
draagt het gedurig
te moede,in den dicllterli
jke sti
jl. Bli
jdschap verwekl
tende:bli
jdemorgcnstond. Van hierookbli
j- bcwegcn der oogenleden den naam van bltklcen;
deli
jk, bli
jdschap, bli
jgeestig, bli
jgeestigheid, bli
j- en van hier wortlt het eigenaardig aan geweer
lleid,bli
lmoedig,bli
jmoedigheid; ookbli
jeindend; toegesehreven, hetwelk van i-jzur of staal,en in
den dag gesteld zi
jndejeen,bleqk cn weerschi
jnend
een bli
leindend treurspel.
M 'laede,bltje,v.
,meerv.bli
ldcn. Zekcrkri
jgs- licht van zieh geeft: zoodra het blanke zwaard
tuig bi
j de Ouden, waarmede men steenen plagt den held in de oogcn blil
tte. Bi
j de zeelieden is
te werpen, bj MsAesa ook springelt s
prlhkhaal Llikken (5J?
7c?
J?
/r:n)methetop-en nederhalen van
genoemd:geli
jk een bliksemstraal, ulteene bli
jde het vuur, een teeken geven,dat m cn in nood is.
snort. V oxo. Ende oee bliden, die die steen Zie ook blt-lcaars.
inwerpen souden. BIJBIL: 1477.
M l.
lkRen, onverbuigb.bi
jv.n. Van blik geR l.:.jk,o.,meerv.bli
lken. Van hetvolgende m aaltt:een blikken emm er.
bli
jken. Itenteeken, bewi
js: bljken van zi
jne M llkR ereu, o. 57., ik blikkerdc) heL gee

105

BLIKOOGEN--BLOBD.

bliklterd. Het voortdur. w. van Lllkken. Dit doorttiden noch tongvallen eenigeveranderingonwoord wordt voornameli
jk gebruiktvan hetgeen dergaan hebben. Reedsbi
jUYPHIL.ishetblind,
bleek en iaauw van glans is,b.v.van wapens: en even zoo luidtlletbi
J de Alemannen,Franken,
m et kopere sehilden iikkeren, m et stale lem mers Angelsaksen,Engelschcn,Ilslanders,Zweden,D eblikk-eren. Voxo. Jvanneerkampvechters m et de nen en Hoogduitschers.
blanke zwaarden blikkeren. H ooovs.
èn lfn d, o., meerv. blinden. Luik voor de
e ':koogexx. o. w., ik blikoogde, heb ge- glazen;de blinden sluiten. 1'n de zeevaart,draagt
blikoogd. D e oogen gedurig sluiten en ontsluiten, het boegsprietzeilook den naam van blind,omdat
en daardoor het wit der oogen laten zien, overdr. daardoor, zegt W lxscllooaalx, deuitki
jk a'
an de
bedreigeu. Voor ditbltkoogen is: een paar blik- m aats benomen wordt.
n den , b. w., ik blindde, heb geblind.
oogcn opzetten,in de gemeenzame verkeering,het R l.l.
Blind m aken, van het gezigt berooven:vogelen
gebruikeli
jkste.

'
n l.
lkse'
m , m., meerv. bliksems. Eigenli
lk, blinden,om teleeren zingen. Vooreene wi
jlhet
een snel en schichtig licht, iedere sncl voorbi
j- gebruilt des gezigts benemen, b. v.door middel
gaande heldere glans- ln eenen bepaalden en van eenen doek:hi
j werd geblind in de stad gemeergtwonen zin,deschi
jn van het snelle door- bragt. Van hierblinddoek.
e
l
.
Indl
l
t
okk
en,
b. w., il< blindhokte, heb
dringende vuur,hetwelk zich,bi
jeen onweer,in
dewolken vertoont:hi
jstond,ofhi
j vandenblik- geblindhokt. Ei
genli
jk! de oogen toebinden. Tn
sem getrofen ware,hi
j was bedwelmd, stond ver- eene ruim er: beteekenls,misleiden;iemand blintlslagen. Snel als de bliksem. Overdr-,kerkeli
jlte hokken. Hiervoor hoortm en,in de gemeenzame
vloek: de bliksem van hetV atikaan)ook ballblik- verkeering: di
kwjls blt
hddoeken. Van hier blindsem. Hetgrimmig boschzwi
jn voertden bliksem hokker,bllndhokking.
in zi
jn tanden. Voxo. Zamenstell-: Lll
kselndrl'
g, M l.:nk ex:, o. w., ik blonk, lleb gcblonken.
bi
jHoor'
r voor bliksemdrager; bliksev/
lict,/)&/
c- Glansvan zieh geven,afschi
jnen:hetgoudblinkt.
semscbè-cbt, voor bliltsemstraal; bliksemslag, blik- V an hier het spreekw.: het is algeen goud dat
semstraal,bliksem vuur,enz.
er bl
inkt, vele dingcn zi
jn zoo niet a1
s zi
jwel

Hetwoord is zamengesteld van blih ?î2
/ci:??,cn schi
jnen. Blinkende sterren. Zamenstell-: blink-

den uitgang sem,welke in kracht genoegzaam met worm,glinstcrworm .
ons setovereenkomt;zoodatbliksem,eigenljk,zoo e l.eed. o.: de omloop van het bloed;dilc,
veelals bltkselis.
dun bloed. Hi
j ziet er uit a1s melk en bloed,
e l.lk sem en, o. en onpers.w.,ik,hetblik- heeft eene frissche, gezonde kleur. H et bloed
sem de, heb, heeft geblik-semd. In eene bepaalde steeg mi
j in het aangezigt,van schaamte,grambeteekenis, van het snelle, doordringende vuur, schap,enz. In koelen bloede,zonder drift. Zi
jne
hetwelk zich,bi
j een onweer,in dewolken ver- handen m et bloed bevlekkcn, ;g., eenen moord
toont, a1s een onpersoonl. w.:hetbliksemde en bcgaan. E1- isin dezen oorlog veelbloed vergodonderde; het heeft sterk gebliksemd. Ook over- ten,vele menschen zi
jn daarinomgekomen. Naar
dragt-, voor vuur geven, of schieten,in een ge- bloed dorsten,wreed,wraakgierf
g zi
jn. Fig.:het
vecht:
is mi
jn eigen zweet en bloed, ik heb het door
Daar 'tblikscmde op den muur en dondertle op mi
jnenzurenarbeidverkregen. Geboorte,afkomst:
de wal. Voxo. uit edel bloed gesproten. Verwantschap, maagEen snel en doordringend licht van zich geven: schap, en daaruit ontstaande toegenegenheid:het
zi
jn zwaard bliksemde den vi
jand in de oogen. is geene deugd,iemand ietsgoedstoetewenschen,
Blikscm ende oogen,die sterke bliksems scllieten. voor wicn het bloed in mi
j spreekt. Het bloed
e l.lk landen , o. w., ik bliktandde, lleb ge- kruipt, waar het niet gaan kan,spreekw.,in de

bliktand. Eigenli
jk,het witder tanden laten zien, gcmeenzame verkecring gebruikel
jk, voor: de
geli
jk dehonden:dedoopwolfbliktand noch, C. kracht derbloedverwantschap laatzich altoos beG.PLEMI:.
merken. Het leven der menschen,dewi
jlhetbloed
M l.fkvuren , z3eblikken.
een wezenli
jk gedeelte van hetzelveuitmaakt:goed
M l.
:nd,bi
jv.n.enbi
jw,blindel
-,blindst. Van en bloed voor ienland opzetten. V oor een slecht,
het gozigtberooft
l:een blind mensch;blind zi
jn. of onuoozcl mensch, is het mannel.:hi
jiseen
Zelfst.: hj oordeelt er over,alseen blinde over bloed;een dronken bloed. V an llier bloedachtlg,
dekleurcn,zonderkennis. Fig-,alleen denschi
jn bloedader, bloedagaat, bloedbad, bloedbeuling,

eener zaak hebbende:blinde vensters,blinde deurcn. Zonder openïng een blinde muur. Van de
oogen des verstands beroofd: de liefde is een
blinde drift. Onwetend, onervaren: blinde leidslieden. Iemand in eene zaak blind houdcn. V oor

bloeddorstig, bloeddorstiglaeid, bloedeloos, bloed-

gang,(roode loop)bloedgeld, bloedgetuige,blotdgierig,bloedllond,bloedig,bloeflkoraal,bloedkruld,
bloedlaauw, bloedloop, (bloedgang) bloedraad,
bloedregt, bloedri
jk, bloedrood, bloedschanfle,

zi
jne cigenc gebreken blind zi
jn. Blind,zonder bloedscllandig,bloedschender,bloedschcnding,bloedoverleg,toeloopen. U itzulk eeneblindheid voort- schendster, bloedschuld, bloedsclluldig, bloedspukom ende:eene blinde gehoorzaamhtlid,eene blinde wi
ng,bloedstelpend,bloedstorting,bloedvat,(bloednavolging. Even als geblind, en daardoor onze- ader) bloedvergi
eter, blocdvergieting, bloedverker, in het wilde omtastende: het is een blind gietstcr, bloedverwanê, bloedverwantschap, bloedzoeken. Van llier blindachtig, blilldaclltiglleid, vcrwig,bloedvin,bloedvlag,bloedvloed,blocdvriend,
blindgeboren,blindhcid,blindeli
jk,blindelings)blin- bloedvriendin,llloedvriendschap,bloedworst,bloed-

deman,verkleinw. blindemannel
je, waarvan,bi
j de zucht, (blocddorstigheidg bloedzuchtig,bloedzuiger,
kinderen:blindemannet
jespelen,bi
j Klra.blindspel bloedzuiverend,bloedznivering,bloedzweer,tbloedgenocmd,wanneer een m ettoegebondene oogen ie- vin) enz. Zie ook zweet.

mand van het gezelschap gri
jpen, of aanraken

Hetbehoortwaarschi
jnli
jk totons bloejen,het-

moet;blindgezwelenz. Zie stekebll'nd,stokblind. welk oorspronkeli
jk met eene levendige kleur,
Ditblthd is een van dicweinigewoorden?welke even a1s de roode is,zigtbaar worden beteekent.
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M loeden , o. w., ik bloedde, heb gebloed. m eren,stecnen blok. Een hakblok, waarop m en

Bloed lozen. Eigenli
jk:(
1e wonflbloedtnog,6g, hout enz. hakt. Zoo kniel
tze voor het block.
de sm artwordt nog gevoeld,hetleed is nog niet
vergeten. Uit den netzs bloeden. Fig.:hetllart
bloedt,wanneer m en eene gevoelige smartgewaar
wordt. Gevoel van bedreven kwaad hellben,boe-

Voxo. Een blok tin,marm er,enz. Een vleesellhouwers bl()k. Een blok aan het beell hebben,
om niet weg te loopcn, van m ensehen en van
pallrtlt,n. Olzl.werllen de gevangenen nlct de

ten,strafli
jden:hi
j za1 daarvoor moetcn bloeden bcenen in een blol
c gezet,waarvl
tn : in het blok
Neen Govert,glli
j zultblocdcn.Voxo. Van hier liggeu. Klc.heeftllet ool
t in tlttze beteekellis,en
bloeding. Zie ook zweeten.
v.llAss.voegt daarlli
j,datte Arnhel
n en Ilatteul
e 'oel, m. 1)e staat, waal'in ecne plant,of zulk een blok nog te zien is. Zie ook slolc. Van

ecn gewas, gezegd wordt te bloei
jen :de linden- hier de spreckwi
js:m0t et
an blok aan het lleen
boomen staan in den bloci. Fig-, ltraeht en zitten, door eenig ding belemmerd zi
jn. l'
Ii
j is
schoonheid:in den bloeizi
jnerjaren.
zoo ongevoelig als een blok. Blok is ook cen
(R leelojen, o.w.,ik bloeitle,heb gebloeid. takel, anders takelblol
c. Fig. in den gemt
lcnen
ln den bloei staan: de appelboomen beginnen spreektrant,een sti
jf, ongevoelig mensch: hi
j is
reeds te bloei
jen. Fig.
, zich in eenen staat be- een regtblok. Grof, zwaar, log, van kinderen :
vinden, waarvan men veel goeds kan hopen,in het is een blok van een kind. Hool?'r bezigt het,
den verhevenen spreektrant,ztlo we1van desmen- voor cene zatuenverbondene m enigte;waarvan ll()g

schen lcefti
jd:t
1e bloei
jendeotzderclom,dejeugd; eenige naast, ofbi
jelkanderstaande huizen: eeu
alsvan deszelfs welvaart:reedsbloeitzi
jn geluk; blolt huizen,genoemd worden. Zamenstell
. zi
jn:
hi
j genieteene bloei
jende gezondheid. Overhet blokbeeld, blokhuis, (eigenli
jk. een van blokken
algem ecn, zieh in welstand bevinden:de weten- vervaarfligd huis, eene burg

eene van bloltken

schappen bloei
jen. Dat land is gelukkig,waarin gemaakteschans,ofeen bolwerk;ook eenegcvangede kunsten bloei
jen. I)e koophandel bloeit. Val
) lis, waar men de gevangenen in hetblok leide),
hierbloeimaant
l,(meimaand)bloeiti
jtl.
blokland,blol
tmaker,blok
-makersl
tnecht,blokmakersqn l.oelsel., zie bloesem.
(R l.oe*n , v., m eerv. llloemen. llet gedeelte
van eene plant,waarin hetzaad vervatis,en hetwelk voor het gczigt en den reuk, door verscheidenheitl van kleuren en geuren, aangenaam is.

winkel,bloktill,blokzilver. V oor holblok,holblokken,anders klompen,zegt men ook enltelblokken,
en,insommige otlrden van ons Vaderland,bloken.
'R l.okk en, o.w.,ik blokte,l1el')geblokt. Ital.
baloccare. In den gem eenen spreek-trant, voor

Bloemen plukken. Fig.,de maandeli
jksche zuive- zwaar werken,al
toos bezig zi
jn,zich i
jverig oefering van hetvrouweli
jk geslacht,de bloem, of in nen: hi
j blokt te veel. lk heb drie maanden

hetm eerv.bloemen,genoemd. Sieraad, optooisel: daaraan geblokt. V an hier bloltker, blokster,
de bloemen van welsprek-endheitl. Bloemen pluk- blokking.

ken bezi
gt VoND.,in den zin van vorderingen e iond, bi
jv.n.cn bi
jw., blonder, 1)101
4:
1st.
nlaken:indien gi
j eenige bloemen op (
lenHelikon '
W itaell
tig,geelachtig,zoo van het gezigt,als van
plukken wilt,indien eiJ- vorderingen in de dicht- het haar, in tegenovel'stelling van brtlin: zi-i is
kunstwiltmal
ten. Hetfjnsteenbestecenerzaak, zeerlllond. Eenblondman. 1'
llontlhaar.Ielllt
llltl
hetvoortreleli
jkstein zi
jnesoort:llloem vanmeel; blond en blaauw slaan. Een blonfle,cenebloncle,
de bloem uithetm eelziften. Bloem van bism uth, voor itmand, man,of vrouw,die blond is. Van
bloem van zwavel. Ook van menschen:(1e bloen) hier blondheid.

derjongelingen,der maagden. Jozsy',bloem van

Dit woord is waarschi
jnli
jk vun het fr.blond

JAxoss zespaer zoonen. M oox. lle bloem van ontleend. B londus en blundus hadden,in hetmid-

zi
jne jeugd. Uit hoofde van de vergankeli
jkheid deleeuwsche lat-,dezelfdebcteckenis.
dtrbloemen,wordteene vergankeli
jkc zaak eene M 'eed,bloode,in dedageli
jkscheverkecring,
bloem genoenld :
bloo, l&s/, bil-v. n. en bi
J'w., blooder, 13100(1st.
Mevrouw,gi
jnoemdeuw dochterflus een bloem, Vreesachtig,onti
jt
lig beschaamd:ingczclschapvan
.
.
.
.
.
.
vreemde nlenschen is hi
j alti
jtl bloo. Zi
j is (1e
Maerzaeghtgenoit,desmol
'
gcns, bloemen staen, blooste (bloodste)van allen. Van hier bloodaard,
En vontze,voordcn avontstont,pergaen? Voxo. bloodhartig,bloodl
larrigheid,(bloohartig)blt
lof
lleiél
Van hier bloembed, blocmbol, bloemgodin, rblooheid). lvaarschi
jnljk belloortllettotbloeden,
bloemllof, bloemig,bloemist.bloemknop, bloem- bloeqkn,en druktalsllanhetdenkbeeltlvanschaamkool,bloemkrans,bloem mand,bloemmarkt,bloem - rood uit.
meel; (ook meelbloem) bloempap, bloempel
'k, R looé, bi
jv. )1. en bi
jT
v., blootei, blootst.
bloempot, bloemri
jk, bloemschilder, blocmstuk, Naaltt,onbcdeltt:eellbloote (legen, in tcgenstelblo
emtuin,bloemti
jd,(bloeiti
jd)bloemwerk.
ling van ecnen die in de sclleedc steekt. Met
'-rul
xzv. houdt het voor eene verkorting van bloote voeten. Somwi
jlen wordt naal
ct bi
j bloot
&/ot?.ç:?3?.

gevoegd,om de grootste armoede uit'te tlrultken:

è l.
n
oesexn, m , meerv. bloesems. Bi
j Itlc. zi
j zi
jn naakten bloot; en blotheeft,in het oudbloedset, anders bloeè
sel, 11t
?:?'
:t
.
???, van bloei
jen. vriesehe, (
1e beteekenis van arm. Fig..onbeqchnt;
Eigenli
jk,de ontsloteue knoppen c
ler vrucht dra- zicll bloot geven, een gedeelte van hetligchaam
gende boomen:de bloesem valt van de boomen onbeschutlaten (in hetschermen),nlwaarmengeaf. D ie boom is vol bloesctns. Van hier het wond ltan worden;en in eene ruimere beteekenis,
weinig gebruil
tte bloesemen,voor bloesems dragen, zi
jne zwal
theid,zi
jn gehcin) verraden, zi
jne verlebloei
jen. 1)eBllBl'
zrnry:nT. bezigen clit bloesetttelt, genheid,zi
jne behoefte,zi
jnegedachten opellbaren.
op eene wi
js,waarvan ik geen andervoorbeelfl Zich aan hetgevaarblootstellen;:,001-eeneziekte
weet: hi-j brachte bl
oei
jsel voort,en bloesemde bloot staan,gcvaarloopen,om ziek te wort
len.
blocsem .
Allecn,niets dan :het is een bloote argwaan,niets
R 'ok , o.,m eerv.blokken. Een groot, onbe- anders dan argwaan; de bloote waarheid zeggen.

werktstuk hout,steen,ofmetaal. Houtcn, mar- Hi
j heeft het bloote huis,niets anders dan het
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hu1
-s# Onder den blooten hemel liggen, niets dan opgezwollenheid,welke daardoor aangeduid wordt
den hemeltot bedekking hebben. De blootzinne- tot dcn wortel bol gebragt. Zi
j seli
jnen boven-,

lt
jke mensch;hetkomtblootdaarop aan,ofenz, dien met het lat. bttlla el
) bullare in verband te
Van hierblootheid,blooteli
jk,en de zamenstell.: staan.

blootshoofds,blootsvoets.
- otl., o. V an bieden. H et geen men biedt,
Yan dit woord kom en de trappen van vergroo- uitloving :ondank beging men metditbodt. Hoos'T.

ting zelden voor,dewi
jlhet gemeenli
jk eene zoo Ztjn boc
l verbeteren, lneer bieden. lets in het
volkom ene berooving aanduidt, welke voor geene bod stellen,een bod doen.
vergrooting vatbaar is.
(R ede, m-, meerv. boden. Iemalld, die ter
K'Aoolen , b.w ., ik blootte,heb gebloot.V an verri
'
gtillg van iets gezonden wordt: verwaclltden

bloot. Eigenli
jk,blootmaken; doch hiervoor ge- bli
jden bode. Bode van Staat. Voor dienstbode,
bruikt men tllans doorgaans ontnlooten. Oul. be- of ielnand, dien men in diellst hceft, is het in

teekende llet ook ontblooten,in den zin van be- beide geslachten gebruil
teltjk; doch hiervoor berooven. Tl
aanswordt lletalgcmeen gebezigd,voor zigt lncll gemeellli
jl
t dtknstbode. Boden houden,
het llaar van de vellen, of huiden, afsehaven: in diensthebben. l)e vrouwel
jkenaam van bode
vellen blooten :waarvoor men meestal,schoon ver- is bodin. Zamenstell.zi
jn: bodeambt,bodeschap,

keerdeli
jk,vcllenplooteu lloort zcggen. Van hier (hetambtvan eellen bodeg enz.

blootttr,vellcnblooter.
R etl.e'Fn, n1., meerv. bodems. Het onderste
'
M 'os, m. Een helddr aangellaam rood,in het van eenig ding. 1)e bodem van ecn vat; tot den

aangezigt,ten teeken van eenebloei
jendegezond- bodem uitdrinl
ten, geheel uitdrinken. Deboc
lem
heid:bewaer dien vroli
jken blosop uwe sneeuw- derzee. I)cbodem van een schip,en,bi
joverdr,
witte wangen. Voxo. De blos der gezondlleid voor hetsehip zelf: ilthad zes bodemsondermi
jn
gloeit op hare ltaken. ltoodheid van scllaamte: bevel. De oppervlakte der aarde, in tegenovereenen blos l
tri
jgen, iemand eenen blosaanjagen. stelling van dcllhemel,zonder meerv-,gemeellli
jk
Zame
nstell:schaam teblos.
aaî'dbodem. 1)e grond, of het land, waar m en
'
e l.
ozen, o.w.,iltbloosde,hebgelloosd.Van woont: wi
j zullen den vi
jand van onzel bodem
blos. ltood worden,van hetmenscheli
jkeaange- afhoude:l. Ook wordt aan het hart eea ip#:z4
zigt:zi
j bloosde,kreeg eenenblos. Vanschaamte toegeschreven hi
j ziet op den bodem van mtjn
blozen. Blozende waugen. Somwi
jlen wordthet hart net
ler,kent mi
jne geheinjstegewaarwordinook bedri
jv.gebezigd:hetschaemrood bloostsi
ju gen. Sol
zlwi
jlen wordtbodem, in degemeenzame
.

kaken. Pwvrsxa.
M 'u ssellen. b.w.,ik bluschte,hebgebluscht.
Lesschen,dooven:zoo wortm et vier heteeuwggh
vier gebluscht. V oxo. l'
len brancl blusschen.

verkeering,totâ(?t)?n zamengetrok-ken. Zoo wordt,
b.v.,een rond stuk was, of vet, hetwelk op den
bodem van een vat gegoten, dcszelfs getlaante
aangcnom et)heeft,een boom vet, een boom was

Zi
jnellbralldblusscl
aen,figuurl-,zi
jneheetedrift:,01- ge/loelld;welk laatste otllcdennaam vanwasboom

doel). K alk blusscllen;gcbluschte en ollgebluschte draagt. Van llier bodemloos,zollder bodem ;boltalk. 0111., werd dit blusscheîl, i11llet algem een, demetl: bedr. w.: een srat botlernen,cenelibodem
voor wegnelnen,doen eindigen,gebezigd,a1s;het illzettcn.

vert
lriet,hetgenoegen,den honger,schulden,enz. Van dit bodem zi
jn verscheidene spreekwi
jzeu
blussellen. V'
aiz hier blusscher, blnschster, bltzs- ontleelld, a1s: op eeuen eflkl) bodem zi
jn,getl
ne
sching. Zamcnstell.:bluschgereedschap,(brandge- sellulden hebben;ietsden bodem inslaan, veri
jdereedschap)bluschpot,(doofpot)bluschvat,enz. len,vcrnietigen:hi
j heeftalmi
jne ontwerpen den
Blusschen, bi
j lflL. ook blesschen, is van les- bodem ingeslagen; hetvaat
jeop deu bodem zetscàennm et eene voorgevoegde b.
ten,geheeluitdrinken.
e l.u ts,bltltse,v., meerv.blutsen. Een woord, Hetis een zceroud woord, daar reeds hetgr.
(

hetwelk reedsbegintte verouderen,beteekenenc
'
le julloi,jt
lf
lrzog,luorzxjv,p
ozviog,volgensHssvclllus,
eene holliglleid,doortlrukkingveroorzaakt,HALMA bodelèt beteekent.
neem tbluts voor eene buil; doch lluvoEc.m eeut, 'n otl.e'nzen .b.w.,zie bodenl.

dat deze woorden regt tegen elkallder overstaan. '
n ode'
nzerlae, 5r., mecrv.bodemeri
jen. In de
lu clelldageli
jkschcn spreektrantbezigen wi
j bluts zeestedell gebrlikeli
jk,voor geldschieting,verzetook als een bi
jw., voor ledig, ontbloot:ik ben titlg,ofbeleening op eellschip,ofdeszelfslading:
bluts,ik hcb nietmeer. En zoozegtHoo>arook: zi
jn geltlop bodcmeri
.
i uitzetten; geld op bodevan mi
nncpi
jlûn bluts. Van hier llet volgende merj opnemen. Van hierbodemerjbrief,schrifteblutsen.
l
i
jke verzekering daarorntrent.
e l.u lsen. b. w., ik bltltstc, heb geblutst.

M odenb reetl., o. Bodenloon,hetgesehenk,

Kneuzen, drul
tkcn, zoo datereenekleilehollig- lletwelk men eënen bode geeft,die,schieli
jksten
heid op de plaats bfft: ook is uw beukelaar nog eerder dan een ander,eene goede t'
tding brengt:
ongeblutst van 't schieten. Voxo. Ik zelf droeg ik zalbodenbrootl biJ' u verdienel). H et, in de

zorg om '
t ooftte plukkcn,uit vrees A'an blutsen, gemeenzamc verkeering,gebruilteli
jk-e boonbrood is
ofvan drukken. Moox. 0t
11.werd het ook voor eene verkorting hiervan. Bi
j KlIz
.komtditbodenslaan en stooten gebczigd, b.v.van zi
jn geblut- nrood,en bi
j Noalk.pott
blnrot,in (
1e beteckenis

sten kop, den nek te blutsen. HoovT. Van van het evangelie voor. Bodenbrood zou, volgens
hier blutskoorts enz.
deszelfs zam enstelling, ook brood, voor de boden,
'n o'l:l:e', m ., m eerv. dobbels. W atez-bobbcl, ofdienstboden,geychikt,kuunen beteekenen.
waterblaas. Ook eene blaar: ik heb dobbels op
M edenAoons zie bodenbrood.

mi
lne hauden.

'n obbel.exl., o. w., i1t bobbelde,heb gebob-

'
n edl.
n, zie bode.

M oedel.. m., meerv.boedels. Eigendom , be-

beld. Blazen opwerpen. Voor bobbelen,zegtmen zitting: zi
ju boedel is door dithuweldl
t aanmerook bobberen. Van hier bobbeling. Bobbel en keli
jk verbeterd. Erfenis,nalatenschap: den boebobnelen worden gemeenli
jk, om de bolheid en delaanvaarden. Dit noedel wordt ook zamenge-
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trokken totLoel,voor inboedelin de gem eenzam e

M oe#.jel
r, m.
, meerv. boei
jers. Zeker schip
verkeering:zi
j zitin eenen deftigen boel. Voor met eene platte kiel,zi
jnde vooren achterhoog
alles zamengenomen,onverschill
ig van welkedin- opgeboeid:zi
j veroverden eenepboei
jermetharing.
gen: daar hebt gi
j den ganschen boel. Vooreene Hooz'T.

m enigte: eris nog een boelvan voorhantlen.H et e oek , o., meerv. ,boeken. Verscheidene,tot
woord boedelheeftook verscheidenezam enstellingen, eeu geheel zamengebondene, bladen papier: het
a1s :boedelhouder,boedelhotldster,boedelhuis,boe- onvoldrukte boek. HooF'l'. Een boek uitgeven,

delli
jst, boedelreclder, boedelsclleiderj boedelschei- latell drul
tken en verkoopen. Te boek stellen,
ding;ook boelllouder,boelhuis,enz.
zetten, bi
jde kooplieden. Een gedeelte van een
e oel; m.,meerv.boeven. Gt
lit,deugniet: hi
j geschreven, of gedrultt boek, eene afdeeling van
is een l'egte boef; de boeven vielen op hem aan. een werk: hetderde boek; het geheele werk be-

Van hier boefsch, op de wi
jze der boeven;ook staatin vier boekcn. Eene hoeveelheid van papier:
b
fachtig,boefachtigheid,oul.ook boqte; 5(
?6t'
6- een boek papier. In deze beteeltenis,nameli
jkvan
'oe

agtt indien m en vuiligheitvan hoeren en boeve- eene hoeveelheid,wordt het,wanneercen telwoord
Jaght uitbant. Voxo.; boevenklok, boevenpraat, voorafgaat,even aly: pond,lood,enz,,niet in het

boevenstreek,boevenstuk,Loeveri
j.
meerv., maar in het enkelv.gebezigdk tien boek
Bof, zegt'
13uIxM.,was,bi
jdeOuden,eeljongen, papier. ln de dageli
jkselleverkeering,bezigtmen
even alshethoogd.Bube. En hiermede komthet de spreel
twi
js:zi
jn boek opendoen,zi
jnegeheimen

zweed.babe,lat.puber,pt
/:z'
,pupus,gr.jr
luccttg, vertellen. Ook:een boekje van iemand opendoen,

cqtl, hebr. bob en eng. boy overeen. M isschien d.i.iets kwaads van hcm aan den dag brengen.

kan men van onsbo/, enhethoogd.Bubezeggen, Zamenstell. zi
jn: boekbeslag, boekbipden, boekdat deze woorden, door den ti
jd,eenen ltwaden biuder,boekbinderi
j,boekdeel,boel
tdrukken,boekzin gekregen hebben,even a1sschalk.
drukker, boekdrukkeri
j,boekenkamer,boekenkas,
e oeg,m.,meerv.boegen. Van buigen. Het boek-enkraam,boekeri
j,boekhandel, boekhandelaar,

voorste gedeelte, of de borstvan een schip)waar
het sterk gcbogen is:van voor den boeg. Voxo.
Een schip dwars voor den boeg komen,ook fig.,
iem and dwars voor den boeg kom en! in eenige

boekllouden, boelthouder, boekoefenaar,boekoefening, boekverkooper, boeltverkoopster, boek-werk,
boekwinkel, boekworm, ook als scheldnaam,voor
eenen boekverk-ooper;boekzaal,enz.

zaak hinderli
jk ztjn. Op eenen boeg zellen,in het Hetwoord schi
jntzi
jn naam ontleend tehebben
zeilen eene streek houdeh, ook flg.,doen,geli
jk van den boeken- ofbeukenboom; dcwi
jlmen, in
men gewoon is. Op eenellanderen boeg wenden, oudeti
jden,op deafgeschilde basten van boomen
in hetzeilen zi
jne streek veranderen;ook flg.,iets plagt te schri
jven, en inzonderheid op die der
op eene audere wi
jze doen. Over alle boegen Beuken- of Loekenbooî
tten. Om die zelfde reden
wenden,nu deze,dan diestreek houden;flg,,nu noemden deLati
jnen een boek liberthetwelk ook
op deze,dan op die wi
jze,beproeven. Hetmoet eenen bast beteekent. ADeLrxt
l viudt t
'
leszelfs
over dien boeg gaan,diestreck moeten wi
jhouden; oorsprong in Luigen.'
tlg.,op dien voct,ofop diewi
jze,lnoethetgaan. e oeken,b.w.,ik boekte,hebgeboekt. Van
Van hier ook de spreekwi
js: op eenen boeg,in boek. Te boek zetten:ik za1het maar boeken.
eens, tegeli
jk: zi
j kregen al datgeld op eenen e oeliexâboo'
m , zie beuk.
boeg.Van ditboey ishetonz.w.boegengevormd, D oekséaal*,(bi
jKlL.ookboekstaf)v.,meerv.
voor koerszetten: Nu boegthi
j,daar t
1ezonder boekstaven.Letter,eigenli
jkdrukletter:died'ecrste
Cingaleezen roost. J.o.MARRS. Zamenstell.zi
jn: boekstaaf sneet uit boomen. Vono. Van hier
boeganker,boegkruisen,(laveren)boeglegger,boeg- soekstaven,voor spellen; doch beide zi
jn weinig
li
jn, boegseren, (met eenen basterduitgang) ook meerin gebruik.
boegscheren,boegsjaarden,eenschipmetroeischuiten e oekw elk, v.,zekerl
toorngewas: hi
jhaelt
voorttrel
tken, voortslepen; boegspriet,boegsteng, de boekweite uitzi
jnekorven. Voxo. Van hier
boegstuk,enz.,alle in descheepvaartgebruikeli
jk. het onverbuigb.bi
jv. n. boektvet'
ten: boekweiten
e oegkru:sex:y zie boeg.

koek,meel, enz.

M eegseren,zle boeq.
TulxAlwx leidt hetafvan boek,5t
?t
?12
t,
4,boekenèeoe:, v.9 meerv.boellen. Scheepswoord,be- Loom, omtlat dit graan naar de vruehtvan dieu
teek
-enende eene ton, of een blok,hetwelk op het boom geli
jltt,en van weit,d.i.tarw.
waterdri
jft,en de plaatsaat
lwi
jst,waarhetanker '
n oel.,zie boedel.
li
gt. W lxscl
looe
rEN brengthiertoe de spreekwi
js: M oel.
, m.en v.,mecrv.boelen. Een man,of
hi
j lleeft een ltop, als eene boei, a1s e6n blok. eene vrouw, die in ontuchtleeft. Mannel.: hoe
Zamenstell.zi
jn:boeiplank,boeireep,boeitang. VvluckEx den boelverrast. Voxo.Vrouwel.: geeeel, (l
at. boia), v.,meerv.boei
jen. Band, wondtvan dewelzingendeboel.Voxo.
kluisterk metde staleu boeiaan 'tbeen.Ds DEclt. Ou1., werd boel ook in eenen goeden zin,voor
In de boei
jen sluiten,zitten. Hetmeerv.Doel
j'
en minnaar,minnares,gebezigd. Ook vi
ndtmen het
wordtook voor de gevangeniszelvegenomen:het voor echtgenootgebruikt. Ja hetschi
jnt,volgens
geregtisin de boei
jen,om de gevangenen tever- &VAcH'
rsm, dat vorsten en voorname personen
hooren. Fig.: met de boei des huweli
jksbelast. elkander den naam van Loel,als eenen eertitel,
1'
)1d
) Dscx, Een vri
jhcer in c
1e boei
y een eeuwige plagten te geven. Zoo scllreefRvxour
r,hertog van
gevangen,bi
j HuYG.,vooreenen kontng.
Gelre,van zi
jnen broederEDUARD:innaemeons
e oellen, b. w., ik boeide, heb geboeid. lievenboclen heeren Eouxnos. Bj IflL.enPLAxBi
nden,kluisteren: iemand boei
jen,yeboeid aan Tvx,heeftboelook debeteekenisvan eenediensthanden en voeten. Fig.,tot liefde dwlngen: hare maagd.

oogen zochtel)mi
J teboei
jen.Indenscheepsbouw) D oel.
en,o.w.,ikboelde,hebgeboeld.Thansis
isst
lel
j'
en,vooropsoel
jelt,gebruil
teli
jkbeteekenenlle boelerenmeteenenbasterduitgang,meestingebrtlik,
een schip,langs het boord, met planken hooger voor: in ontuchtleven,overspelbedri
jven. Oul.,
maken. Van hierboeibord,boeiplank.
werd het,even alsboeb ook in eenen goeden zin,
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voorliefhebben,en iem andsliefde trachten te ver- lusten boeten; oul. ook :honger en dorstboeten.
werven,gebezigd; en hetschi
jntdus,alszoodanf
g, Vooriets boeten kan a1sonzjd.beschouwd wor-

me
thetgr.t
/tkst
v,liei
fhebben,en(tkog,eenvriend, den:hij zal daarvoor boeten. Gelijk hetzelfst.
een geliefde persoon,

n vcrband te staan. Ook is boetegebruikeli
jk gewpestis voorhulpmiddel,vertering, zoo komt hetwerkw.Loeten ook in den
het opmerkeli
jk. dathet hebr.i#D eenenman be
beteekent. Van hier boeleerder,boeleerster. Ook zin van verbeteren,herstellen,voor;en het is als
jonsin gebruik,in despreekwi
jhetverouderdesoelschap,ontucht,waarvoorHoor:r zoodanig nog bi
n:het vuur boeten,aansteken,beter doen branboelaadjebezigt:indien ditbosjeklappenkon,wat ze
den;de netten boeten, de gescheurde netten digt
melde 'talboelaadje!
maken;eenen ketelboeten,lappen,waarvan ketele eelleren . zieLoelen.
A oentl.er, zie Loenen.

boeter enz. Van hier boeter,boeting.

M eenen. b. w., ik boende,heb geboend. Meelse. (bi
j KIL.ook bootse) een verouderd
Glad cn glanzig maken:stoelen boenen. Schrob- zelfst.naamw., beteekenende eene belagcheli
jke
ben,schoonmaken: de stoep, de straat boenen. gebaarmaking,jokkerni
j,snal
teri
j,waarvanhe'
tbi
jv.
Overdragt., wegjagen: iemt
tnd van eene plaats Loetsl
'
g,lustig, vroli
jk, aardig,doorjokkerni
jlagboenen. Van hierboender,ook vooreenhuiseldk chen verwel
tkcnde. Hiertoe behoortonsboetsemawcrktuig,een borstelvan Ileigemaaltt.
ker,dat in de kantteek.op de BIBAZLVERT.voore eer, m.,meerv.boeren. Landbouwer,huis- komt,alwaar het woord spotachttsgen doorboetsma-

man,iemand, die het land botlwt. l)evrouweli
jke kers verklaard wordt. Yoor de b verkiestechter
naam is soerin. Figuurlkk, een lomp,onbelecfd het algemeene gebruik de p,en zegt:poets,poet.
mensch:hi
j is een regte boer. Eene oprisping se,voor klucht:iemand eenepoetsspelen;poetder m aag, in den gemeenen spreektrant:boeren sig,poetsemakcr,ook pots,potsig,enz.
laten, oprispen. V an hier boerachtig,boerachtig- M oeéleren . b. w., ik boetseerde, heb ge-

heid,boerenboon,(grooteboon)boerenbrood,boe- boetseerd. Iets van klei,was,enz.vervaardigen,
renbruiloft, boerendans, boerenfeest, boerenfluit, inzondt
prheid eene beeldteni
s: hi
j is fraaiin was
boerenhuis,boerenhut,boerenjongen,boerenkermis, geboetseerd. Van hierboetseerder,boetsering.
boerenkost,boerenknecht,boerenkri
jt,boerenleven, Ditbasterdstaartige boetseren is,bi
j KIL.en anboerenlied, boerenmeid,boerenstand,boerenwerk, deren,ook bootseren,waarschi
jnli
jk van bootsen,
boerenwoning,boersch,boerschheid,cnz.
waarvan nabootsen.
Boer is zamengetrokken van boktwer,en ditis M eelvaardig, bi
jv.n.en bi
jw.,boetvaardivan het werkw.nouwen,in debeteekenisvan het ger,boetvaardigst. Boete,ofdadeli
jkberouw over
land bearbeiden. Dit nouwer (hoogd.Bauer) is, de zonde aan den dag leggende, ofvaardig en
voorheen, even zoo a'
lsthansnoer,in gebruik ge- bereid, om het gebrekkeli
jke te verbeteren:een
weest: geen bouwers zich vermoeiden. V oxo. boetvaardig gemoed, een boetvaardige zondaar.
Niet lang nadat men voor Lotwer, lt
):rgezegd Van hierboetvaardigheid,boetvaardigljk,
heeft, hetwelk omtrent het midden der zestiende e eezel., m .meerv.boezels,wanneer vanvereetlw heeftplaats gehad, is hetwoord boerman in scheidene soorten gesproken wordt. Zekere stof

gebruik gekomen. W i
jvinden hetbi
jKls.enan- voor dekleederdragt:witte,ruwe boezel. Dewi
jl
dereu: dc boerm an verstaethem op de landbou- van deze stof, veelal, de sehorteldoeken, die de

winghe.R.Vlsscu.
e eel
rdez
r:.j,zieLoeren.

vrouwen voor het li
jfdragen,plegen gemaaktte
worden,voeren dezelve, in de gemeenzamever-

M eeren, 0.w.,ikboerde,hebgeboerd. V an keering, ook den naam van boezels, ook boezeboer. Hetland bouwen,vee hoeden,lïetwerk van laars.

eenen boerverrigten:hi
jheeftop dezelandhoeve è
eoezeAaar. zie boezel.
zeven jaren geboerd. In den gemeenen spreek- eoezem, m.,meerv.boezems. In hetalgetrant, voor oprispen: foei, is dat boeren!V an meen, alles, wat iets bevat,ofbesluit,als afkomhierboerderi
j,eeneboerenwoning.
stig van hetverouderde bo-en,besluiten. W i
jders,
e eersch,bi
jv.n.enbi
jw.,boerseher,boerschst. deruilnte in de klceding voorde borst,inzonder-

Boerachtig,tot den boerenstand behoorende:boer- heid ten aanzien van de kleederdragt der O uden :

schezeden. Lonlp:hi
jgedroeg zich zeerboersch. dehand in den boezem steken. letsin den boeV an hierboersehheid.
zem dragen,ook fg-,lkoesteren:eeneslanginden
M eerï;
, v. Jok,scherts:het was alles boert; boezcm dragen,eenen geheimen vi
jand goed doen:
hi
j sprak niets dan boert. Van hierboertachtig, die de verkletlmde slang in den boezem stooft.
boertig. Zamenstell-: boertrede, boertwoord, bi
J' Hooza'
f. Fig.,datgedeelte des ligchaams,hetwelk
H oorT.
daardoor bedekt wordt,de borst,en inzonderheid

M oerlen, o. w., ik boertte, lleb geboert. bi
j de Vrotzwen:een schoone boezem,een volle
Schertsen,spotten:hi
j is een Iiefhebbcr van boer- boezem; ik rustte op hareriboezem. Tn eene ruiten. lk zeide het alboertende. Van hier boer- mere beteekenis, het hart:de liefde sloop in ha-

ter,boerteri
j.

ren boczem. Ook wordt aan dczee een boezem

M oe*e,v.m eerv.boeten. Berouw overbegane toegeschreven, voor eenen inllam: de boezem der
zo
Vnden,zonder meerv-:boetedoen,berouw toonen. zee, ook zeeboezem. Zamenstell. zi
jn:boezeman hier boeteling, m . en v., die boete doet. greep,boezem vriend,boezemvriendin,boezem vriend-

Geldstraf: iemand eene boete opleggen, in de schap. Bi
jKls.boezemwees,(postàumust eenkind,
boete vervallen, de boete betalen. Zamenstell. dat.na zi
jns vaders dood,ter wereld komt.
zi
jn: boetpreek,boetpsalm,lloetvaardig,boetvaar- e ol; v., meerv.bofen. Stoot,duw : ik gaf
digheid, boevaardigljk. Boete is,oul., ook ge- hem eene bofin dezi
jde. Zoo zcgtmen ook:op
bruikeli
jk geweestvoorhulpmiddel,verbeteril
ag. eene bof,vooreensklaps. Zie bofèn.
e oe*exâ, b.w.,ik boette,heb geboet. Straf e oe ex:, b.w.,ik bofte,hcb geboft. W aarè
ldden om iets:metuwen hals,metuw bloed,zult schi
jnli
jk,een klanknabootsend woord,afgeleidvan
gi
l- dtze beleedigi
ng boeten. Bevredigen: zi
jne het geluid, hetwelk iets)datgestootenrofgesme-
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ten wordt, maakt: van boven neder boffen,werpen- HoorT.
R ogeh.e', m. m eerv.bogchels. Een hooge,
of krom me rug : eenen bogehelhebben. ln den
gem eenen spreektrant, voor den rug zelven: op

bokkenleder, bokkenvel, boksleer, boksvel, bokshoorn,boksoor,in descheepvaart;bokspoot,boksvoet,enz.
W ACIITER.leidthetvan hetoudenocken,spc/tt'
,r?,
d.i.stooten,af.

zi
jnen bogcholkri
jgen, Van hierbogchelaar,bog-

A okaa'
l.,v.
,meerv.boltalen. Een drinkglas:

chelaarster,die eenen bogchel heeft. Van nogchel schuim ende bokalen.
is het onz.werkw.bogcbelen gevormd,in deu ge- Fr. bocal: lat.baucalt'
um , bocaliultt, ital.bocale,

me
eneu spreektrant, voor naarstig arbeiden,a1s gr-'jauzlàyg, jquzc
zkt
ov. Zi
j,diepokaalselri
jven,
m et eenen gebogen rug zich daartoe inspannende. leiden hetvan hetlat.poct/J@/???af.
Hetwoortlbogcl
telis ongetwi
jfeld,om de daar-

door aangeduide bogt van denrug,van hetwerkw.
buiqen afkomstig.
(R ogeèltel.aar, zie bogcllel.
D ogeiAeiexz, zie bogcbel.
R ogen, b.w.,ik boogde,heb geboogd. Roe'

M okken. zie bltklcelt.

M o'kkl.n g-, buklting, m.. meerv. boltltingen.
Zekere visch,gcrookte haring;engelsche bokking.
ln den gem eenen spreelktrant, wordt het woord
ôtl,
7c/u-ln,g ook voor eene seherpc berisping gebezigtl; icmalld ecnen bokking geveu, hem door-

men, pogchen. M et opt Geen andre magh bi
j stri
jken Van hierbokl
tinghaug,de plaats, waar
haer op puyk van schoonheidt boogen. H oo1?T. de bokking gerooktw ordt,enz.
Ditwoord wordt,in dezen zin,bi
jlklc.enPlbwxT. (
n eksesv.,lzleerv.boksen. Eene broek:om
nietgevonden, Ook sehi
jnthet, vtlgr ruim twee deboxen teschorten. Hoor'
n
eeuwen,eerstingebruikgekomentezi
jn.Hu'
h
roEc'
, Dit woord is,iu dezen zin,nog in Oostvries-

v

die mct dit woord niet zeeringenomen is,gist,
dat:bogell op iets,zoo vecizegt a1s:zich eenen
eerboog van iets oprigtc!n;of dathetvan Leoogen
is zam engetrokken. lloch tegen dit laatste xnerk

land, en eltlers in Nederland, in gebruilt. TsN
lkA-r.
lsvindtden oorsprong dezerbenaming in de
buigzaamlleid van llctlcder, of omdat eelte bokse
van boltk-enleer gemaakt wortlt. V an llier bolcsen,

ik alleenli
jkaan,datbogendan c
leschcrplangeoo in de broek stekell,wegnemcn,stelen:dathebt
(boogen) moest hebben, daar de algemeene uit- gi
j weer gebokst. De boereneinden boxen zi
j.
spraak,intussehen, alleen deo (bogen)laathoo- lloola'
r.
R ol.
, m.
, meerv. bollcn. Alles, wat bol en
ren. Natuurli-jkst is de afleiding van hooy.,in den (
z1n van roem,pracht,hoovaardi
j.
rond is;l
tloot,ronde bal. Aardbol,luchtbol. De
e egl,v.,meerv.bogten. Vanbuigen. Kromte; bol van den hoed. Een ronfl brood: een witte
de bogtvan eenen boog. De weg heeftversehei- bol. D e bo1van eene bloem,ook bloembol. H et
dcne bogten. Van eene reede, clie binnenwaarts hoofil: het scllort hem in deu 1)019van hier,in

gebogen ligt,inham :debogtvan Frankri
jk. lJe detl ge:
neenen spreek
-trant,bol,vooricmand,die
bogt, of boog,van ecn touw,dataallbeide ein- scllrallder en bekwaam in zi
jne zaak is:hi
j is
den vastgehouden en omgeslingerd wordt:in de een bol. Ook a1s een vleiwoord,waarmede men
bogt springen; en van hic.
r de spreekwi
js:voor t
le killderen aatlspreekt:mi
jn zoete bol. Val) dit
iemand in de bogtspringen,het voor iemantlop- bob vt
lol
-hethoofd,heeft men het werkw. bolletî,
nemttn. Votar in de bogtspringen,heeft 1'IO(:I?:r voov tlen ltflp slaall, gevormtl: eenen osbollen,

het werkw. noyten (bochtezt). In den gemeenen lneteenen llamer voor den l
ttlp. slaan,dat hi
j
spreektrant,wordtbogtool
k voor alles genomen, neervalt. Zamenstell. zi
jn : bolrond, bolvormig,
watslecbtis: bogt van volk,bogtvantabak,enz. enz. Losbol, schuddebol, hardebol, waarvan de
Van hier5ogtig,lnet.bogten,bi
j l'
loor'
.
t
'ook voor ollz.w.w. schuddtbollel, hardèbollcn. Zie deze
overbuigencle,overhellelade:bogtig ten bederve. woorden.
e elta.boeha,tusschenwerpsel:zi
è
j schreeuw- è
eol. bi
jv.n.en bi
jw.,boller,b01st. Gezvvolden boha! 0011 wortlt het als zelfst. gebezigd:
boha maken, veelgeraas en getier maken. Hetgeen tot zoo groot eenen boha paste. V OND.
N iet ulet een deel bohaes,ofuiterlyck geruchts
J. I)E l)>lcK. Van hier is, in den getllecnen

len:bol vallaangezigt. Van hier bolaehtig,bolachtigheid,bolheid.
'O ol.deew agen, m., m eerv. bolderwagcus.
Een overdekte wagen, die niot f)p rienlen hangt.
Van boltlercn,btllderen,eenklanknabootsendwoord,

spreektrant,llet zelfst.Loltamaker,voor iemand, voorgeraasmakef),geli
jk aan didsoortvan wadie veelgeschrecuw engeweld maal
tt,gebrnikeli
jk. genseigen is.
R ok,m.,meerv.bokkcn. lIet lnalnetje van (
et>l.
k. v.. meerv.bolken. Zekere zecvisthz
dc geit,antlers gel
'
tebok; oolthct mannet
je van wi
jting. Hoos-'
rgebrt
.
zikthiervoorbolling.
eene ree, reenolc. Overdragtz, voor cen lomp, .e ol.l.eu, b. w., ik bolde,heb gebold. V oor
stuursch, onbeleefd mensch : hebt gi
j ooit zulk tlen l
top slaan: En dat men ossen bollen zou.
eenen bok gezien? ln den gem eencn spreektrant CATS. Zie6t?l. Zeem answ.:korttlll,millderen:tle
i81 eenen bok maken,ofschieten, voor zich ver- bezaan bollcn,hetzeilvau de bezaau minderen.

gissen, eenen misslag begaan,gebruikeli
jl
t. Oolt è
e ol.
l.
en, o. w., bolde,heeftgebold. 111den
t
lraagtzeker werktuig,bestaande uittwee sttltten, gemecnen spreelttrant, eene genoegeli
jke aandoeaan de bovelleinden vast gem aakt, dieuende, om ning over iets gevoelen: (J dan,dan bolt het11

eene zwaarte op tehi
jschen,dezen naam. lllsge- tewonderenz. J.DE DECK. Datboldemi
j,was
li
jks wordt zeker vaartuig,waarmede men scht
li- mi
j aangellaaln.
ten, die in den grondliggen,boven water'.baalt, (
Rol.ront'
l.
, bi
jv.n, en
Verheven en
eet
zbol
c geloemd;en een âolpk is een l
tleinestool rond,klootrond. Zie boh m.
zonderleuning. Ofdeze benamingcn van de eene '
H ol.sler, m ., meerv- bolsters. De groene
ofandere geli
jl
theid lneteenen bok ontleelld zi
jn, bast van notell: c
1e noten uitden bolster c
loen.
dan of(lerzelver oorsprong elders lnoet gezocht De sehelvan koorngewassen,anf
lerskaf genoemd.
worden,is nietzeker. Van hierbokachtig,bok- Er
l, daar weleer, geli
jk nog bi
j de armelieden
achtigheid, bokkenbaard, boksbaard, bokkenhaar, plaats heeft, de bedden, kassens en dekens m et

BOLSTEREN--BOODSCHAP.
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dien bolster, of zulk kaf, gevuld werden,zoo ls a1s bom,voor hetdeksel,of de prop van een vat.

van daa'
r de spreekwi
js: bed en bulster, ontstaan. Hiertoe behoort waarschi
jnli
jk de spreekwjs:de
e ol.steren . b.w,, ik bolstcrde,heb gebol- bom mel is uitgebrokcn, uitgcborsten, voor : hct
è
sterd. Noten bolsteren,den bolstcr van de noten verborgene is aan den dag gekomen; dewi
jlde
afdoen.
bom,door gistillg,of anderzins,van het vat gen ol.
'
lverk , o., mccrv. bolwerken. Zekcre raaktzi
jnde,hetgeen daarinbeslotenwtts,tevoorsterktc: het gescllut is op hetbolwerk gebragt. schi
jn kol
nt. 001
: Brordtbonllè
lelvoor zeker dierOok ovcrdragt.,voorbescllutsel,blhscherm ing:dat tje,andelshoz
ktlllel,gebezigd.
e om - en . o. 5v., ilt bom de, heb gebom d.
washem een bolwerk i11zi
jn ongeval.
Tl'
sx K ATS leidt dit woord van sol,votlr het Een klanknabootsenll woord, beteekenende een
lloofql, en werk af,zoo datbolwerk,eigenli
jk,een hol en dof geluid mttken, overeenltomendc m et
hoofdwerk van bescherming is.
het gr.jogjstv:eell:
-01vatbomtniet. R.Vzss.
R ol.w erk en , b.w.,ik bolwerktc, helà ge- Bi
j ltlc. komt het votll-, in de beteekenis van
bolwerkt. Afeteen bolwerk voorzien:die stad is
stcrkgebolwerltt. Fig.,enil1(lengcmeenen spreektrant: ik zal dat welbolwerkcn,tlitvoeren,klaar
maken.
R oèl*vorm ! bolwlzrm ,m.,m cerv.bolhvormen.
'
lloofdworm . Flg.: hi
l. lleeft
. deyj tlolworm ; de

trommelen,de trom slaan.
e on d, o.,meerv.bonden. Ou1.,een verdrag,
è
of eene verbîndtenis van vel'scheidene personen,

waarvoorwi
jthansverbond gebruiken:zi
jnsbondts

gedachtig. CAwIl>I.I. V all hier bondbreker,bondbreekster, bondbrekig, bondbrenk, bondbreukig,
bolworm steekt hem weer, zi
jn hoofd staat niet bondkist, bondschender, bondschending. Zie vel'bond.
wel.
(R o'
n., v.,meerv.bomm en. Het deksel, stop- R on del., bundel, m ., meerv.bondels. Versel, of de prop van een vat,welks opening m en scheidene zam engebondene ëngen : een bondel

hetpht
koz
?gc/noemt. Behalve deze,komt,bi
j 1<lt., lappen,eellbondel hooi. Bi
jlen,metroeden om-

nog eene andere beteekenis van hetwoord bom vlochten,die voor de voornaamste Overheden van
voor, nameli
jk die van trommel. Zoo ook bi
j Rome gedragen werden: verzek-ert den schoonen
V oxosra) het getrolnmel der bomm c, op be- bondelbi
jlen. Voxo.
l.er. zie bunder.
zuin en bommcn. Deze benalning is ook aan ze- R oxkt'
ker schiettuig gegeven, hetwelk,tot ongeluk van
n ondgenoot,m.
'
,meerv.bolldgenooten. Bi
j
.rbondverwatlt. Die in een verbond staat:
llet menscheli
jkc geslacht,is uitgevonden:bom- Hoos''
men werpen enz. D och misschien is bonl,in de- vrientlen en bondgenooten. Van llier bondgenootzen zin,verkortvan boml
àe(fr.bombe,ital.bomba, schap.

deen.bonlbe, russ.bombalq en hiervan is gemaakt

het basterdstaartige bombavderentbom men werpen,
overcenkomende methet lat. bombarda, een stult
geschut. H oor'
r gebruikt het, in den zin van
.
eene suikerdoos:ende zenden hiernevens de bom,

(
Renll.
:g,bi
jv.n.en bi
jr
v..bondiger,bondigst.

Hetgeen vast gebonden en wel zamengevoegd, en
van daar hecht,sterk en geldend is: een bondig

bewi
js. Hooy,'
r bezigt hetvoorverbindend: zull
te
lastbrievenwaarcn bondigh. Van bondigheid,bon-

gestolreerd metlekk
-erni
jen; dan afterde bom, digli
jk.
daar (1e suiker in was. l3och buiten deze plaats, e on k. v.,m eerv.bonken. Een groot, lom p
weetik hiervan gecn voorbeeld m eer.
stuk : eepe bonk steen, i
js,enz. Schonkj been:

ln dc drie eel'ste beteekenissenisbom een klank- schonken en bonken. Zam enstell.:zeellonk,manabootsend woorc
l (rnisschien ook in (1e laatste, trooq.
a1s voor trommel;geli
jk men nog zegt suiker- M onk ezl, b.w.,ik- bonktc,heb gebollkt. In
tromm el enz., mede van lletgeltlid,hetwelk cene den gem cenen spreektrant, voor slaan: iemand
ledi
ge blikken trommelmaakt);wantholle vaten, bonken.
trom m e1s en bomm en m aken een dofen lzolge- (
R on s v., meerv. bonzen. K lanknabootscnd
woord. Slag.stoot:eene bons op f1e deur gel
u
i
d
,
h
e
t
we
l
k
me
t
hc
t
g
r
.
j
r
i
p
.
j
o
c
e
n
h
e
t
l
a
t
.
b
o
mbus overcenkom t. V an hier bombeen, dik, lomp ven. Fig.
, weigering, afwi
jzing :de bons kri
jgen.
afgeslagen worden,in den gemeenen spreclttrant.
been;bomketel,enz.
D om bam m en. o.w., ik bombanlde, 11el) A on sem , bonsing,zie bunsing.
gebombam d. E e14 klanknabootsend woord, bGe- (
R oxxf;, t)., meerv. bontcn, wallnecr van vcrvormd van hctgeluid dcr kloltkeu.
scheidene soorten gesproken wol-dt. Een vel van
W om barderen. zic bonl.
cenig dier,hetwelk m et het haar daarop bcreid
M om baz:a-n,o.,mcerv.bombazi
jnell. Zeltere is: in hetbontgaan. Van hier hct onverbuigb.
tll llier bi
stof; die, van katoen gemaakt wordt. t'
jv.n.Lolten, vl
ln bont gemaakt: eene llontcn
het onvcrbuigb. bi
jv. naamw.boîllbazy
-nent e011e m uts. Zamenst.: bontwerker, iem and die in het
bont
we
r
kt
.
,
enz.
bombazi
jnen vocring.

Dit woord is, eigenli
jk, ontleend van letlat. D oné,bi
jv.n.cn bi
jw.
, bonter,bontst. Veel-

rwig:een bontpaard. Dewi
jl de bonte kleur
bombycina, cn dit vsn bonèbyz,jf
lr
zj
aat
-,een zi
jtle- ve
inzonderheid kenllaar m aakt, zoo is daarvan de

worm,of zi
jworm; zi
jnde de stof,bi
j deOutlen,
js ontleend:hi
j is bel
tend, a1s (
1e bonte
bombycl
na genaamd! eene soort v.an zi
jde geweest, spreckwi
l
aond. Erg,slecht.doch allcenli
jkindengemeenen
we
l
ke
(
1
e
l
a
t
e
r
e
Gr
l
e
ke
n
e
n
La
t
i
l
n
e
n
j
l
f
r
z
q
j
l
z
f
l
)
v
e
n
bombacium genoemd llebben. D eze benamillg is spreel
ttrant:hi
j maakt het bont. Van hier bonnaderlland tot dc boomwol, of het katoen, uit tekraai.
hoofde van derzclver zachtheid, of geli
jkheid aan M onlen, zie Lont, o.
n onzen, b w.,ikbonsde,heb gebonsd. Van
zi
jde, overgcgaan; en de stof,daarvan gemaal
kt, '
heeftden naam van bombazl
jn,ital.bambayia,??oc
zl- bons, Klanltnabootsenfl woord. Slaan, stooten:
iemand A'an de stoep bonzen;op de deur bonzen.
bazo,??t)rnôc.sk'??c/,fr.bombasin,gekregen.
(R eodseltap, v.,meerv. lloodschappen. ZaD exu gaï;, zie boîll.
M o- m e'. m ., m eerv. bommels. H etzelfde m engetrokken van hoedschap. Hetwerk van ccnen
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BOODSCHAPPEN-- BOOMIG.

bode,ofhetgeen cen bode verrigt: voor iemand
eene boodschap doen.- Ti
jding: ik za1hem de
boodschap brengen. V an hier boodschapbrenger,
boodschaplooper,enz.
M oodl.se'tapp ex:. b.w.,ik boodschapte,heb
geboodschapt. Aankondigen: iemand iets bood-

alles genomen, wat uit eenen geheelen boom,of
deszelfs stam , vervaardigd wordt, of ook welde
gedaante van eenen boom, of boomstam ,heeft:
m en rechter boomen op, m et takelen en touwen,
m en zet de masten in het schip. Voxo. Een
sehippersboom, een lange stok, ofkloet, om bin-

schappen. Van hier boodschapper,boodschapster, nenlandsche vaartuigen voort te stuwen:hi
jsteekt
boodschapping.

m et een' zwaren boom de schuit van 't land.

e oog, m.,meerv.bogen. Alles wat krom Voxo. Men noemt dit werktuig boom, btjKlc.

gebogen is,of eene bogtige gedaante heeft: eene ook scbl'
pboom, omdat het van ecnen geheclen
brug m et drie bogcn. Zekerschiettuig,een hand- sparreboom gemaakt wordt. V an hier boomm aboog,voetboog: den boog spannttn;metboogen ker. Een draaiboom, slagboom , of sluitboom ,

Pi
jlen. l4e boog kan niet alti
j
:d gespannen zi
jn, strekk
-endetoteen middelterafsluiting van cene
spreekw.
,men moet zieh somwl
jlen eens verlusti- baven,een water,of eenen landweg : dc boom is
gen. V an hier bogenm akcr,lloogschieter, boog- toe, gesloten; doe den boom open. V an hier

schoot,boogschutter,boogswi
jze. Oudt-,werd boog, boomgeld, boomklok, boommeester, boomsluiter,
voorroem,pracht,hoovaardtjgebezigd;envandit boomwachter, enz. Een hout, ofk'zcr, dienende
boog hebben wtjhetwerkw.bogen.
tot verzekering van deuren,ofvensters:de booM oogaart'l.,zie Loomgaard.

e oo,u, m.,meerv.boomen. Degrootstc en
stevi
gstesoortvan plantinhetplantenri
jk,ofeene
plant. die uit eenen enkelen wortel met eenen
stam,ofhoofdtronk,zich in vele takken.a1s zoo

men op de deur en vensters doen, Geen grcndel

kon mi
j keeren, noch boom,noch slotwerk,staal
noch i
jzer,hout noch steen. Voxo. Een werktuig, bestaande uit een hout, waaraan een vat
bier, of eene mand met wdn, doormiddelvan

vele arm en, uitbreidt: appelboom, vruchtboom ; eenen ketting gehangen, en dat dus door twee

boomen planten,enz. l)e boom deslevens,een, man op desehondersgedragen wordt,bi
jdebroumet opzigttot den naam,bekenflgewas,in het wers en wi
jnwerkers in gebruik, ook bierboom,
voormalige aardsche paradi
js. In de hoven wordt draagboom, wi
jnboom genoemd.- De:ooz
??van
zekere uitlandsche boom ook met dezen naam eenen wagen, anders disselboom : m eteenen kor-

bestempeld. Deboom derkennisse. BIJBEIZ
VSUT. ten oflangen boom ri
lden. Alle lland-en draaiZamenstell.zi
jn:boomaarde,boomachtig,boom- boomen, om iets in te schroeven,enz,a1spersagaat,boomaloë,boombast,boolnblad,boombloem, boom,schroefboom,enz.
boomboor,boombrand,boomdraak,booment,boom- M ooxnbasl, m.,m eerv.boombasten,wanneer

entcr,boomenteri
j,boomgans, boomgewas, boom- van verschillende soortengesproken wordt.Eigenl.,
godin,boomhakker,boom hakking,boomhof,boom - de bast,of buitenschors der boomen. Oneigenl.,
kever,boomknoest,boomknop,boomknuist,boom - eene uitdien bastvervaardigdestof,diein Angola,
ltooper, boom krekel, boomkruiper, boom kweeker, op de kust van Afrilta, verwerkt wordt,en met

boomkweekeri
j,boomladder, boomloof, boomluis, zi
jden stofl
en geli
jk staat.

boomm ark-t, boomm os, boomm usch, boom nimf, R ooxnen, b. w., ik boomde,heb geboomd.
boomnoot,boomooft',boompalm,boompikker,boom - V an boom, in de beteekenis van scheepsboom .

planter,boompoter,boomri
jk,boomsap,boomscha- Een vaartuig met eenen boom voortstuwen,ook
duw,boomschender, boomschenderi
j, boomsehim- kloeten genoemd: hi
j boomde metecn vlotlangs
mel,boomslak,boomslag,boomsluiper,boomsnoei- d'oevers. Voxo. ln de weveri
jen zegtmcn boojer,boomstronk,boomtak,boomvaren,boonlvrucht, men,voor:den l
tetting op den boom (weefboom)
boom wagen,boomwas,boomwol,boom worm ,boom - brcngen. Van hier boom er, boomster,enz.
wortel,boomzetter,boomzi
jde,boomzwam,enz.
e ooxngaart'
l,m.,meerv.boomgaarden.Een
Van ditboonïzi
jn verscheidenespreekwjzen en hof,tuin,ofbesloteneplaats,waarinooft-ofvrt
lchtleenspreuken afkomstig, zoo bi
jdeftigcschri
jvers, boomen gekqveektworden. Bi
j vcrkorting, wordt,
als in het gemeene leven;b.v.:llooge boolnen voor boomgaard, ook boogaard,gebezîgd. V an
worden het ecrste van den blikscm getrofren, hier boomgaardenier,boom gaardooft,enz.

groote,aanzicnli
jke personen staan heteerstevoor Ditwoord isrecdszeer oud. Bi
jNoaa
x.isllet
llaat en laster bloot. Anders: hooge boomen baumgarten,bi
J W ILLER.Lomnarto.
vaugen veelwind;of,geli
jk CATSzegt:hoegroo- è
n oo'
m gel.
d. o.? meerv.boomgelden. Van
ter boom, hoe swaerder val. Zoo a1s dc boom boom, voor havenboom. Havengeld, zi
jnde de
valt,bli
jft hi
j liggen,zoo als de mensch sterft,is tol, dien men geeft voor het openen van eenen
zi
jn Iot bepaald. Hi
j teert van den hoogen boom boom, of de afsluiting cener haven- Ook van
af,hi
jvertcertzi
jn goed,zonderteletten op het eenen boom aan den weg,hetzelfde a1shekgeld:
verminderen zi
jncrbezitting. Dekatuitden boom boomgeld betalen.
ki
jken,wachten totdezaak zichzelveontwil
tkelt. (
Reo'
m grexktl.
e'
l, m.
, meerv. boomgrendels.
Het is een kerel a1s een boom ,een lang,sterk De boom,ofdissel, aan den ploeg, dien men anman. Eer de boom grootis,is de planter dood, dcrsploegboom noemt.

anders:boompjegroot,plantert
jedood,menslooft M oo'
m hevel. m., mcerv.boomhevels. Een
zich dikwi
jls voor anderen af, zonder zelf genot houten werktuig, waarmede men zware boomen,
van zi
jnen arbeid te hcbben. De boom valtniet met geringe moeite,van dcn grond heft, om die
metden eersten slag,men m oet,om ietste beko- te vervoeren.
men,geene moeite ontzien. W anneer een boom è
e oo'
m lg, bi
jv.n. en bi
jw.,boomiger,booteraardezi
jgt,maaktieder,dathi
jtakken kri
jgt, migst. Iets, dat tot den boom behoort, ofvan
e1k bedient zich van de gelegenheid. Oude boo- boomen is:een boom ig gewas.

Door het eten

men willen nietverplantzi
jn,wanneeroudelieden van onri
jpe vruchten,stomp,stroefgeworden, van
van woning veranderen,gaan zi
j veelalsterven. de tandcn: boomige tanden- Van hier boomigIn het gemeenc leven wordthoom,bi
jna,voor heid.
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BOOMKLOK--BORD.

R eom kl.ok , v., m eerv. boomklokken. D e het andere lgggen, datm en van heteene op het
klok, welke het sluiten der stads havenboom en andere kan springen. A an boord van den Admiaankondigt.
raal.
R oo- olle. v. De olie uitri
jpeoli
jven,in R eo:edex:, b. w., ik boordde,hcb geboord.
in tegenoverstelling van andere soorten van olie, Met boordsel beleggen:een kleed boorden. Van
a1s:raapolie enz.; waarom men ze ook o%'
f
-olt
k hier boorder,boordlint,boordsel,boordster.

R oordevol. bi
jv.n. en bi
jw., totaan den
(
Reoxnselt:p. (bi
j Klrz
. ook boomlcaan) o.
, boord,of rand,vol:een boordevolglaswijn;den

noemt.

meerv.boomschepen. Een schip, of vaartuig.dat beker boordevol schenken. HooGvs. gebruikt te
uit eenen enkelen boom,oftronk,gehouwen is. sotlrtf:vol. B orendevoliseeneverkeerdeverlenging.
R oo'
(
m sehoo', v., meerv.boomscholen. Bi
j M oerés, zie bord.

de boomkweekers gebruikeli
jk, om de plaats aan
te duiden,waar dejongeboomen bi
jeen geplant
Staane oom sw llze,bi
jw.,beteekenendeopdewi
js
van boomen, geli
jk boomen:hetmerg derhersenen is boomswi
jze getakt en uitgespreid

M oes, bi
jv. n.en bi
jw., boozer,meest,zeer

boos. Kwaad,slecht,hettegengestelde van goed:

booze ti
jden; de wereld wordt dageli
jks boozer.
Tottoorn geneigd:eenbooswi
jf,eeneboozehand.
W erkeli
jk toornig: boosworden,op iemand boos
zi
jn, iemand boos maken. Ook van zaken,voor
jk: een booze weg. Doen hi
jnu
'R oon, v.,meerv.boonen. Zeker schelgewas: slecht, gevaarli

el.Voxo. Van
groote boonen, boerenboonen; boonen planten, eens in een diepe.en boosekuylvi

boosaardi
gli
jk,
doppen,enz. Zamenstell.zi
jn: boonakker,boon- hier boosaardig, boosaardigheid,
hansboesdoener;
halm ,boonkruid, boonm eel, boonschel,boonstaak, boosdader,(van hetoudedaden)t
boonstok,boonstoppclen,boonstroo,boonveld. Van boos
dadig,boosheid,boosl
i
jk,booswillig tbj 1tIs.),
dit boon zi
l
-n ook eenige spreekwi
jzen ontleeend, kwaadtrillig.
Boos schi
jnt een zeer oud wo@or*d te zi
jn,hetb. v.: dat is zoo veel als eene boon in eenen
brouwketel, dat kan niet veel helpen. H onger

welk nset alleen met het llebr.r ,3,maarook

maakt raauwe boonen zoet,maakt geringe spi
js naet het oude lat.peus,overeenkomt. Bij KlL.en
smakeli
jk. Nieteeneboon achten,voorheeninge- PSANT. komt nog een van boos afgeleid woord

bruik,voorklein achten,of verachten:(1e goedren voor, beteekenende de vallende ziekte: booswee,
des gemoeds en acht m en niet een boon. D E hoogd.B ösweh,das ôJ.
:: FP:
':6n.
DEcx. ln de bonen zi
jn,zich vergissen,verward (R oosw felll, m ., m eerv., booswlchten. Tedenken,ofllandelen. Deze spreekwi
js is ontleend mand,die,in desterkstebeteekenisvan hetwoord,
van de uitwerking, welke de aangenam e,schoon boos is;een mensch,die zich aan allerleimistlri
jeeni
gzins bedwelmende,reuk van bloei
jendegroote, ven schuldig maakt: een overgegeven booswicht.
ofroomsehe boonen heeft op t1e hersenen van ie- Zoo 'tgevalditden booswichttoesta. Voxo. De
m and,die zich op een groot ve14 derzelve telang hardheid dezer uitdrukking ligt ook in het woord
ophoudt, of te slapen ligt, wanneer hi
j gevaar wicht, hetwelk,in eenen bepaalden zin,eenen lagen,slechten knaap beteelcent. Zie wicht.
loopt,om duizelig en verward te worden.
M oor, 5,.,meerv.boren. Zekerwerkttlig,waar- M ooé, 3,.,m ecrv. booten. Zekerkleinvaartuig,
m ede men boort:groote boor,avegaar. V an hier waarvan men zich bi
j de groote schepen bedient,
om ankers tlitte brengen,aan land te varen,waboori
jzer enz.
t
e
r
t
e
ha
l
e
n,
enz
.
Eer
stin de boot,lteur van 1,ieD oord ,m .,m eerv.boorden. Een otldwoord,
hetwelk den rand,ofuiterstenkantvan eenig ding m en,spreekw.,hetzelfdelleteekenendea1s:dieeerst
aandtlidt. Eigenli
jk,de bovenste randvaneen vat, komt, die eerst m aalt. V an hier ook bootsgezel,
drinkglas, enz.: een glas tot aan den boord vol bootshaak, bootsm an, bootsmansmaat, bootstouw,
druivensap gescllonken. Ds DEcx. De oever: bootsvolk. Iloch in dezewoorden,wordtbootvoor
binnen dell gewenschten boort desTibers. V OND. een schip genomen.
Zoom : de boord van een kleed. V oor den rand - e ooï;
, v., meerv. booten. Halssieraad,borstvan een schip, is hetin hetgebrui
k onzjdig:te Juweel:eene gouden,diam anten boot.
doen leghen over 'tboort. Hoorl'. En meestal M oolsen, b. w., ik bootste, heb gebootst.
wordthet,in dezen zin,zonderlidwoord gebruikt: Vormel
),afbeelden: een bceld,gebootstvan maagover boord werpen, in de zee werpen;hetwelk dewas. Voxo 01
41. werd het gebezigd voorhc-

Hoor'
r bi
j overdragt bezigt, voor verwaarloozen, bootsen. en wat dit dier (de aap) bespied, dat
te pk-cl doent eer en eed over boord werpende. bootst het al terstond. T. P. 1?sRs. Ook voor
Over boord ralten,uithetschip in het water ra- vethzen. gebootste bli
jdschap. Hoov'
r. Van hier
ken; overdragt-,buiten bediening raken,zi
jn mid- bootsnlaker, iem and, die door gebaren iets uitde1 van bestaan vcrliezen; ook verloren raken: drukt,een'ander nabootst. Zie boetseren.
daar raakt veel overboord;anders zegtm en oolt e ord. o,meerv.bortlen. Een tinnen,aarden
oîler sft/nr. Over boord zettcn,in zee latcn zak- bord. Dambord, verkeerbord: te bortle kolnen,
ken. Aan hooger boord zi
jn,aan dien kantvan aan hetspeelbord kom en,overdragt.,voorden dag
het schip zi
ln,welke het hoogste boven hctwater komen. Voor bord zegt men ook ô63.#,-zoo ook
uitsteekt,en waar m en het minstc nat kan wor- te berde l-do?ncn, even als te berde ôrpnpc)?. Bord
den; overdragt., het voordeelig hebben,gelukkig is oul,ook in de beteekenis vau plank gebruik
-eli
jk
zi
jn. Aan boordl
tlampen,tegenhetboordvaneen gewcest. Van llier 1)og;de borden van een boek,
ander schip leggen;overdragt.,iemand aanvallen. persborden,enz.
Fig.,voor hctschip zelf:aan boord kom en;over- è
e or
rt'
l.
,(l)i
jKlla.bort.o. Eene soortvanziel
tdragt.:iem and aan boord komen,aanvallen. Aan te.anders,de boorts, vrouwel. Hiilleefthet bordy
boordti
jen (ti
jden),aanzoek doen:en men ti
jdde biJï OUDAAN boord. TsN KATS -brengt dit bord,
meit aan boord. W ESTERB. Binnen boord zi
jn. even als het voorgaande, tot bor, van hctoude
Aan boord gaan,van boordgaan,aan boord bren- baren, beren, a1s eene geweldige opgesting en op-

gen. Aan boord liggen,metzi
jnschipzoodigtbi
j zetting in deingewanden zk-nde.
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BORDEEL- BORSTELEN.

M ordeel.. o., meerv. bordeelen. Een huis, Van ditborn heeft KIL. bornen, voor drenken.
waarin ontuchtigc vrouwen,tot geriefvan anderen, Ook is het daarvan gevormdebasterdstaartigeborgehouden wôrden:in 'tbordeelhare kuisheitafte neren in gebruik,in de beteekenis van fonteinwa-

leggen. Voxo. Du en snls di
jn dochterin *tbor- ter metwi
jn en suiker vermengen, waardoor het
deelnietsetten.Bvssc,1477.Zamenstell.zi
jn:bor- gestadig opborrelt.
eof boldeelbrok, hoerenjager; bordeelhoer, bordeelhou- R orrel.,m.,meerv.borrels. Blaasje,
der: bordeelhoudster, bordeelspreuk, bi
j VoND.: letje,op hetwater,lletzelfde a1s waterbel. Overindlen men bor'
-leelspreuken uitbant; bordeeltaal, dragt-, een glas sterken drank, dat frisch ingeenz.
schonken wordt,en waarop zich daardoor, borrel-

Bordeel, lloogd. Borddb naar het fr. bordel, tjes,ofrondebolletjes,vertoonen:eenborreljenemiddeleeuwsch lat.bordelhtm,bordellus,ital.bor- ver enz. En bi
jverdere overdragt,een Qeschje
dello, en in heteng.,maar meteeneverplaatsing metsterken drank gevuld;hi
J draagt den borrel
derr,brothel.
bi
jzich. Van hierborrelEesch.
R ordlg, btlv.n.en bi
jw.,llordiger,bordigst. R orrel.
en, o.w.,ik borrelde,heb geborreld.
Hard,sti
jf:datlinnen iszeerbordig. Van hier Vallborrel. Blaasjes,of bollet
jes, opwerpen,in

bordighcid. Ilet is van bordt voor eene plank, hetwater en andere vloeistof,hetwelk eigenaardig
afkomstig, en beteekent derhalve, zoo hard, of gebruikt wordt van de visschen, ook van eene

sti
jf,al
seeneplank,
qesch,welke men vol tapt,en vanwater,in het
'
K'o:
rt
'
l.
upen, (bi
j KIL.ook boorduren)b.w.. algemeen,waarin men iets werpt,en waardoorop
ik borduurde, heb geborduurd. M et goud, of hetzelve ronde bolletjes verschi
jnen. Van hier
zi
jdevan allerleikleuren,stikken:een kleed bor- borreling. Zie opborrelen. Overdragt.,Lorrel,d.i.
duren. Van hier borduurder,borduurraam,bor- sterkcn drauk gebrt
liken: willen wi
jeens borrcduursel, borduurster,bordaurwerk,borduurwerker, len? In den gelneenen spreektralltwordthet ook
borduurwerkster.
a1s bedrjvend gebezigd:watwillen wtiborrelen?
M oren. b.w.,ik boorde,heb geboord. V an Dit woord is, in hetvlaam scb,in gebrtlik,voor

boor. Door drukken en draai
jen,een gatmaken: geluid maken,schreeuwen.
een gatin eene plank boren- Fig.,schieten,doch
M orgé, zie berst.
alleenli
jk in despreekwi
js:een schipint
lengrond R erst, v.
, meerv.borsten. Hetvoorste,geboren,waarvan zich in den grond boren,zich be- meenli
jk verhevenste, gedeelte des menscheli
jken
derven, arm maken. ontleend is:hi
j heeft zich en dierli
jken ligchaams. Eene breede,eene hooge
met dien handel geheel in den grond geboord. borst. Zich op de borst slaan, - zi
jnen vriend
Voor dringen:hi
j boorde, met zi
jn leger,door aan zi
jne borst drukken. Overdra:metdeborst
den vi
jand heen. In den gemecnen spreektrant: op iets vallen, iets met i
jver ondernemen;eene
iemand iets door den neus boren, listiglkk ont- hooge bor:t zetten, zich verhoovaardigen. Het
trekken.
stuit mi
j tegen de borst,hetstaatmi
jtegen,het
Boren, is een oud woord,hetwel
k nietalleen verdrietmi
j. Somwi
jlen wordt,onder deze benamet hetlat.forare,maarook methetgr.nzf
nqv, ming,hetborstingewand,en inzonderheid de long
doorsteken,het arab.berren,boren,en hethebr. aangedtlid. En van daardespreek-wi
jzen:hetop
ôccr,graven,overeenkomt.
de borst hebbcn, wanneer de long met sli
jm beM org, m , meerv. borgen. Een derde per- dekt is:zwak,of sterk,van borst, d.i.van long
soon.die zich voor eenen tweeden,a1sschuldenaar zi
jn. In eenc bepaaldere beteekenis,de vleezige
vcrklaart,in gevaldezeaan zi
jne verbindtenisniet hoogten,aan beidezi
jden der borst, inzonderheid
mogtvoldoen. Voor iemand borg bli
jven. '
W ie bi
j het vrouweli
jke geslacht: een kind de borst
is mi
j daarvoor borg? Eenen borg stellen. Hi
j geven,hetaan deborstleggen. Fig-,datgedeelte

koopt alles te borg, op goed vertrouwen. M en van een ltleed, waardoor de borstbedektwordt:

gebruiktditwoord ook ten aanzien van hetvrou- hi
jstak hetpapicrin zi
jnc borst. Ook wordt dit
wcli
jke geslacht:zi
jne zuster is voor hem borg borst gcbezigd,om daarmedc eenen persoon aan
gebleven. Van hier borgstelling, borgtogt, een te duideny maarin hct manneli
jke geslacht:die

verclrag,waardoor iemand borgwordt:onderborg- eenen lustlgen borst rustigh weet door te helpen.

togtontslagen worden;borgtogteli
jk.
Hoor'
r. Hi
j was een borst van vtjftien jaren.
Tlx KATE leidtdi
t woord van onsbergen,i/rp, Zamenstell. zi
jn: borstbalsem, borstbeeld, borstgeborgen,af;en een borg isdan,eigenli
jk,iemand, been,borstbezie, borstharnas,borst
jt
zweel, borstdoor wien m en zich, in opzigt tot eens anders
verpligting,zoo deze daaraan niet mogt voldoen,
geborgen,of bewaartl acht.
e orgen , b.w ,ik borgde,hebgeborgd. Van

klier,borstkwaal,borstlaprborstmiddel,borstpillen,
borstplaat,borstpoeder,borstriem ,borstrok,borstsuiker,borststuk, borstvlies, borstwapen,borstwering;kalfsborst,enz.

borg. Op gocd vertrouwen geven: alwatlli
jbi
j M orslel.
, v.,meerv. borstels. De sti
jve,in
mi
jkoopt,borg ik hem een geheeljaar. Opgoed de hoogtestaandeharen,welke devarkens,inzonvertrouwenontvangen : door zoo veel te borgen, derheid,op den rug hebben. Overdragt.,een van
steekthi
jzich in schulden. De straf uitstelen: deze borstels vervaardigd werktuig,om hetvuil,
God straftdie booshei
jt,alborchthi
jlange. Hou- ofstof,van andere dingen afte doen,anders ook
wAERT. Van hierborger,borging,bol'
gster.
sclt
ut
jer. Van hierborstelachti
g,borsteldraad,borr org:og#, zie borgstelmaker,borstellnakerswinkel,borstelwinkel, enz.
R orx:.v.,m eerv.bornen. lletzelfdeals,schoon R
(
( orslel.en, b. w., ik borstelde,heb geboroucler dan,brontd i.fontein,wel,nog overig in steld. D oor middelvan eene borstel,het stofvan
de zam enstell.: bornput, bornwater: d'Onuitge- andere dingen afdoen: den rok borstelen. Doch

puttebornvanonsengoedenaart.H.I)sGR.Oudt, hiervoor bezigt men doorgaanslieverafborstelen,
werd hetook in den zin van watergebezigd: 1st uitborstelen. Fig.zegt men, in de dageli
jksche
dat hem dorst, ghif hem born te drinken. verkeering: iemand tzitborstelen, ook, en m eest,
BYBEL,1427.
iem and den r0k uitborstelen, voor: hem helder
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doorstri
jken. V an hier borsteler, borsteling,bor- tervat,boterverkooper,boterverkoopster,botervliegy

stelster.
enZ.
(R erslw ee:zxg, v., meerv. borstweringen. Tsx KATS brengthettothet oude boten,d.i.
Van borst,en wering,van weren. Een m uur,
slaan, wordende de boter, door gedurig klutsen,
wal, welke tot aan de borst reikt, en de borst en het op- en neerslaan van de kern,gemaakt.
beschut:wi
j stonden acllter deborstwering. Bi
j M o4erezâ, o.en b.w.,ik boterde,heb gebo-

KIL.is het ook borstweer;zoo ookbi
jHoor'
r: terd. Onzi
jd.
, boter maken: morgen zullen wj
ontbloot van deze borstweer.
boteren. Tot boter worden: de melk wil niet
M os, m., meerv. bossen. Bondel: een bos boteren. Van hier de 5g. spreekwi
js,in degedruiven,een bos sleutels,eelz bos haar,enz. Zie
ook bus.
e oleh s o., meerv. bosschen. W oud: een
bosch van hooge boomen. Van ditbosch is het

meenzalne verkeering: het wil niet boteren, de

zaak wil niet schi
kl
ten. Bedri
jv, met boter be-

smeren:brood boteren. Ook m etgesmoltene boter begieten.
basterdstaartige boschagie,anders ook boschaadje. D o*s, botseyzie botsen.
Zamenstellend zi
jn: boschachtig, boschbewaarder, M otsen, b.w.,ik botste,heb gebotst. Stooboschbewoner, boschduifj boschgod, bosehgodin, ten. Van bots,botse,een stoot. Zi
jnhoofdtegen
boschhaklter, boschhen, boschloof, boschmeester, den m uur botsen. Van hier botsing,stuitillg,verboschnimf,boschregt,boschslang,boschveller,bosch- hindering.
D oklell., v., meerv. bottels. Eene flesch, fr.
wachter,enz.
M o:sen, b. w., ik boste, heb gebost. Tot bouteille. '
Wkarschi
jnli
jk van hetverouderde botte,
bossen binden. D och hiervoor is opbossen m eest (bi
jKIIz.ook butte)beteekenendeeen vat,waarin
in gebruik.
ietsbewaard wordt. Zesbottelswi
jn enz. Ook de
e o4, v.,m eerv.botten. Zekere platvisch:bot roode vruehtvan zekeren rozenboom ; zamenstell.:

vangen;figuurl-,in zi
jn oogmerk nietslagen. De rozenbottel.
botvergallen,de zaak bederven, zie baars. Ook M oélell.en, b. en o.w.,ik bottelde,heb geworden de knoppen, of uitspruitsels van boomen botteld. Bedrjv-,op bottels,d.i.op :esschen,of
bottengenoemd:d'Oli
jfgeen bottenkri
jgt. BAxts. kruiken,tappen:bier,wi
jn bottelen,waarvoorook
Vooreen been,ishetonzjd.:laatden hond dat afbottelen. Onzi
jd.)schuimen: het bier bottelt,
botkluiven. Voor de scheut,ofruimte,van een dewi
jlafgetapt,ofgebotteldbierdoorgaansschuimt.
touw,wort
ithetook onz.gebruikt:hettouw heeft Van hier bottelarj, bottelbier,afgetaptbier;botgeen botgenoeg,is te strak;het touw botgeven, telhuis, een huis, waar men bottelbierverltoopt;
vieren; overdragt.: iem and bot vieren,toegeven, bottelier,botteliersnlaat.

rneervri
jheid geven. Deze spreekwi
jzen schi
jnen Meélen, o.w.
, bottede,isgebot. Van bot,
ai
komstig te zi
jn van bot,in de beteekenisvan voor lknog, uitspruitsel,van eenen boom. Knop
scheut,ofuitspruitselvan eenen boom.
kri
jgen,ultsprui
ten,uitbotten:de boom begintte
Het verkleinw.van botis bot
je. In Vriesland, botten.
noemt men vier duiten of 2.5 centeen :t?p'
:,
-en M eééer:k,ziebot,btjv.n.
van daar,mogeljk,despreekwi
js:bot
je bi
j botje, Meud.(oul.bald,ô/J#,ital.baldo, eng.bold)
ofiederhetzi
jnetoeleggen.
btjv. n. en bi
jw.,bouder,b0:161st. Stout,kloekM ot, bi
jv.n.en b1
''w., botter, botst. Dom, moedig, ondernemend: als zi
J
j boudt bespringen
lomp: hi
j is een bot mensch. Plomp,stomp: 'skennemers grenzen. Hoor'
r. Thansishetgeeen botmes;het mes botmaken. Op eenelompe noegzaam alleen nog overig in:boud sprcken.
wi
jze: gi
j hebt hethem altebotgezegd. Ge- M eul.ln.,meerv.bouten. Ilzeren nagel:twee
heelenaI,schieli
jk,onverwacht:botbljvenstaan) balken met eenen bout aaneenhechten. Fig-,
bot stilzw'
tgen; botuit,botweg,in den gemeenen wordtboutvoorslag genomen,in degemeenzame
spreektrant;ook op een bot;diesbaarde op een spreekwi
js: den bout op hethoofd kri
jgen,zi
jne
bothetgeruchtvan ditaangeven bi
jstre beroere- vermeende aanspraak op iets,zi
jn geding verlienis. Hoorn Van hier botheid; ook botaard, zen. Deslagpen van eeuen vogel,waarvanbou#,
botterd, botmuil, botoor,botterik,m.,in den ge- een dun schri
jfpennet
je. De bol,of knobbel,van
meenen spreektrant, voor een bot,dom,onleer- het di
jbeen, ook van den schouder,waarvan,bi
j
zaam m ensch.
overdragt) een boutt schapenbout, voor het ganM eter. v. Eigenli
jk,de van melk afgeschei- schestuk vleesch,dat aan den boutvastzit. Ook
dene vaste zelfstandigheid, welke smeerbaar en van andere dieren, en zoo welten aanzien van
sm eltbaaris. V ersche boter;in de boter braden. de achter- a1s voorpooten,of derzelver dikste ge-

Hiervan zjn verscheidene spreekwjzen ontleend, dcelte: een bout van een hoenyachterboutvan

schoon genoegzaam alle tot den gemeenzam en eenenkalkoen,enz. Van hierworden,in den ge-

spreektrant behoorende, b.v.: het is boteraan meenen spreektrant,dearmen (van demenschen)
de galg gesmeerd, vergeefschearbeid;hi
jvraagt bouten genoemd: iemand in debouten vatten;en
er niet naar,wat de boter kost, hi
j gaat ver- vanhierook hetvleiwoord boulje,voorliefje. ln
kwistend te werk;veel vlaggen,luttelboters, veel som mige oorden van ons Vaderland, dragen de
opschik en weinig geld; het isbotert
jetotden eendvogelsinsgeli
jksden naam van bouten.
boom (bodem) toe, voor overdrevene of onver- M ouw , m. Het bouwen: ik had hem den
wachtevriendeli
jkheid;hi
jisin debotergevallen, bouw van een niet
lw huisopgedragen. De wi
jsy
zeer gelukkig geweest. Van hier boterachtig,bo- waarop ietsgebouwd,ofingerigtis;de bouw des
terachtigheid. Zamenstell.zi
jn:boterbeestje,boter- menscheli
jken ligchaams. Bouwti
jd, oogst: de
bloem, boterboer, boterboerin, boterbrood, botcr- boeren zjn in den bouw. HooFT bezigt: in den
doos, botergebak,boerham,boterhuis,boterkern, bouw zgk,voor aangename drukte hebben.
boterkoek, boterkooper, boterkoopster, boterkra- e ouw en, b. w., ik bouwde, heb gebouwd.
mer,botermarkt,botermelk,(kernemelk)boterpot, Dit woord heeftmeer dan eene beteekenis;de
boterschotel, bottrspaan, botertand, boterton)bo- oudste is die van wenen, doch in dezen zin reeds
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verouderd; de tweede die van land bouwen,het tuurkundig, bovennatuurli
jk, bovenrok,bovenstad,
land bearbeiden, waarvan bouwer, nu boer) de bovenstem , boventand, boventoon, bovenzaal,boderde die van stiehten:een huisbotlwen. Kastee- venzang,enz.
len in de lucht bouwen,fig., overdrevene ontwer- e raatlh ae:ng,
pen maken. En eindeli
jk, in den gemeenzamen o aadoveu,
zke brah n
spreektrant,dievan bezigtigen:gaatgi
jmetmi
j D raatlpan,
.
eens in den tuin bouwen? Overdragt-: de zee D raadsp:t,
bouwen,ter zee varen; op iemand bouwen,zich
e raadveé,
op hem verlaten; op eeneu zandgrond bouwen, e raadw oesl,

een ongegrond vertrouwen op iets vestigen;zi
jn D raaf,bi
jv.n.en bi
jw-,braver,braafst.Dapgeluk op eens andersverderfbouwen,zi
jngeluk per,kloekmoedig;hi
jiseen braafkri
jgslnan;lli
j
zoeken, door middel van eens anders ongeltlk. heeft zich braaf verdedigd. Eerli
jk: hi
j is een
Van hierbouwer,bouwerj,aldeomslagvaneenen braafman. Van hier braafheid.
boer,ook boerderi
j; bouwgereedschap, bouwheer, ltILIAAX en M EYER stellen dit woord op de
bouwhuis,bouwing,bouwkunst,bouwkunde,bouw- li
jst der basterdwoorden. Het wordt doorgaans,
kundig, bouwland, bouwliedçn, bouwman, bouw- van hetspaansche bravo afgeleid,hetsrelk A'IJSNAG:J
mceeter, bouwmeid, die de boter bewerkt;bouw- tothetlat.pvobus brengt. H etis zeker, (lat het

stof,botzwti
jd,bouwveld,enz.

bi
jonzeoudeschri
jversnietgevonden wordt,daar

W @uW en, m ., m eerv. botlWens. Een Vroll- het,eerstonder de regering van PlllLz1>s 11,toen
wenrok, of slepende tabberd: dat de sluier m et ons l
and vo1 Spanjaarden was,btjonsin gebruik
zi
jn vouwen gord' den neergeslagen bouwen. gekomen is. Oudt, bezigde m en daarvoor koen
VoxD. Ter plaets daer m atigheid de broeck en en vroom. Tegenwoordig kan men stel
len, dat
bouwen vormt. J. 0. D zcx. B roek en bouwen hettotdie woorden behoort,welke uitandere taen ontleend,bi
j onshetburgerregt reeds verkreschi
jnteeneoudespreekwi
jstezdn,om beide de l
gen hebben. IloolpT bezigt hetaIs zelfst. naamw.
geslachten aan te duiden.
nlenschen,door
eeuwskoh v.,meerv.bouwstof
lkn. Hetgeen ter aanduiding van eene klassevan
totbouwen verelschtwordt:de bouwstofvooreen de Italianen bravo'sgenoemd: bi
j werdt behaaght
htlis aanbrezlgen. Overdragt.,alwat men tothet door eenen braaf t
looFT vormt hiervan braafvervaardigen van iets noodig heeft:de bouwstof dtz#d.'
g,voor dapper van bedri
jf.
M raak s v., m eerv. braken. Van breken.
voor eene verhandeling opzamelen.
e ou'w vall, m .,m eerv.bouwvallen. Hetgeen Breking,waarvan huisbraak, doorbraak,ook enkel
van een gevallen,of ingestortgebouw overig is. braak genoemd: wi
j hebben dezen wintcr drie

jk gehad; diefstal,met
Dit woorc
l komt noch bti PLAXTYN,noch bi
j groote braken in den di
braak vergezeld. Insgel
i
jks,zekerwerktui
g,waar(
e ouw val.
l.
:g.hi
jv.n.enbi
jw.
,bouwvalliger, mede vlas,ofhennip,gebraakt,ofgebroken wordt.
Zoo
ook
he
t
we
r
kt
ui
g,
wa
ar
m
e
de
de
koe
ke
bakkel's
bouwvalligst. H etgeen dreigt te vallen,of in te
storten; een bouwvallig huis, een bouwvallige hetdeeg bewer
kenywaarvan braakb'
zer.
jw.
, in den landbouw gebruikeli
jk,
muur, een bouwvallig schip. Bouwvallig zi
jn, M raak , bi
worden. Van hier bouwvalligheid.
wanneer het land, c,
p zekere ti
jden, onbebotzwd
jftliggen:deakker ligtbraak.
A oven,bi
jw.en voorz. Bi
J
'w.,eigenli
jk,om bli
TEx KA'
J'
E brengt het tot breken, zi
jnde dit
hoog: boven zi
jn, wonen. Boven zwelnmen, op braak,
dan zoo veelalsgebroken,d.i.beploegd,
dc oppervlakte van het water. Somwi
jlen worden
hierbi
jvoorzetselsgevoegd, om de beteekenisna- doch onbezaaid. ln het enfp. I*S brake e0n m et
tler te bepalen:boven op de tafel,boven in den doornen bewassen veld. Ook wordt het,bi
j toezak, boven aan staan, zitten,enz.,boven in den speling, van andere zal
ten gebruikt,b.v.:dewt
jl
K IIa.vonr;de laatste echter heeftbouîvvalll'
g.

hem el,boven op liggen,enz.;van boven,vanden het verstand, die akker, welke zoo lang braak
hemcl; van boven naar beneden? van boven af gelegen had, weder beboawd werd. Van llier
kom en; daar boven, in tegenstelllng van hier be- braak-jaar,waarin hetbouwland onbearbeidbli
jft;
neden. Fip,te voren,in hetvorige;geli
jkboven braakland, land datonbezaaid ligt.

'
n raakl.
andszie braak,bi
jw.
e raam g V., meerv. bramen. Braambezie:
s
c
hoo
ne
te sterk, zeer, ongem een, sterk. Boven iemand hier groei
jen
bramen. Van hier braamzi
jn, in hoogeren staat zi
jn. Iemand boven het bezie, braambosch, braam strtlik. Oolt wordt de
treek van den sli
jpsteen, die op ecn mes, ofanhoofd groei
jen,grooterworden. Boven dat,boven s
werktuig, dat geslcpen wordt, zigtbaar is,
dien,behalve dat enz.:zt
jis schoon,en boven dien der
braam
genoemd
t
het m es is pas geslepen, de
deugdzaam. Jetsboven dien geven,a1secne toegift. Zoo ook daarenboven. Dat is,of gaat,bo- braam zit er nog op.
ven mi
jne kracht,ook datgaatmi
jnc kracht,mi
jn TUINMAN acht ons Lraam van hetgr.f:&lnrig,
verstand te boven; iemand in cene zaak te boven ecn doflrllstruik,afkomstig,meteene voorgevoegde
gaan) overtreFell; iets te boven komen, overwin- b. Nvaarsehi
jnli
jl
t behoort het fr.framboise, bi
j
ons gemeenli
jk braamboos,ârczn:ood,ook hiertoe.
nen.
Ditboven wol'dtsomwi
jlen ook verbogen,en a1s D ra au w e, v., m eerv. braauwen. Haar der
bi
jvoegel.gebruikt,even alshettegengestelde be- oogleden. Van hier wenkbraauw.
gezegd is. Voorz.:een bord boven de deur spi
jkeren;boven water,boven wind zi
jn. Boven ma-

D raau w ez:,zie breeuwen.
)?6t&rlzhet bovenste;de bovensteverdieping.Ook
bbe:ez:. l). w., ik brabbelde, lleb gewordt het m et alldere woorden zalnengevoegd, M ra'
len gemeenen spreektrant gebruikea1s: bovenbroek, bovendeur, bovendorpel,boven- brabbeld. In t
jk,S'oorverwarrett:hi
j brabbelt alles onder elgocd,bovenhemtl,bovenhuis, bovenkam er, boven- li
kleed, bovellkous, bovenleer, bovenlinrlen,boven- kander. V an hier brabbelaar, wargeest;brabbelip, bovenloon (loon boven het bedongene bi
j ling,verwarring;brabbeltaal,wartaal.
1100>nT);bovenlucht, bovenmenscheli
jkybovenna- M ra'bl:el.taai. zie bvabbelen.
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Mraden,b.en o.w.,ikbraadde,(oul.bried) zi
j gevoelde, toen enz. O ul. beteekende brand
heb gebraden. Bedri
jv.:vleeschaanhetypitbraden. sterk schitterend; en van daar werd hetook voor
Onzi
jd-, gebraden worden: de appelen braden een blank,schitterend zwaard gebezigd;A'an waar

reeds; het vleesch heeft genof'g gebraden. V an nog:zoo schoon,zoo helder,a1s een brand. Van
hierbrader,braderj,braadharing,braadoven,braad- hier brandbaar, dat branden, ofgebrand worden
pan, braadschotel, braadspit,oven,pan,enz.,om kan; brandbrief, waarin men met brand bedreigd
te braden;braadvet,uitgebraden vet; braadworst, wordt, ook fguurli
jk,een brief, waarmedemen
gebraden worst)enz.
iemand schiel
i
jk ontbiedt;brandemmer,brandglas,
D xali,bi
jv.n.en bi
jw-,brak-ker,brakst.Zout- brandhaak,brandhout,brandig,brandigheid,brandachtig: brak water; een brakke grond. B rak i
jzer,brandklok,brandkorenybrandkraal,brandladgoed is,bi
jKIs.,goed,dat dpor zeewater bedor- der, brandlecr, brandm eester, brandmerk, brandven is.
m iddel,brandnetel,brandoven,brandpleister,brandA rak,m.,meerv.brakken. Zekerejagthond: punt, brandschatten, brandschatting, brandschip,
metden snuFelenden brak. Voxo.
(brander) brandspiegel, brandspuit, brandsteen,
In het middeleeuwsch lat.bracchus,fi-.braqueo brandstichter, brandstichting,brandstof,brandstok,
ital.bracco.
brandteeken,brandverw,brandwacht,brandzalf)enz.
M rak eu, b. w., ik braakte, heb gebraakt. (R rau dex:, o.en b.w., ik brandde, heb geHetzelfde als breken: vlas, hellnip braken. Ook brand.
wordt het gebezigd, voor het deeg m et eenen
Onzi
jd.
, van het vt
lur, door middel eener
jzeren boom bewerken,indekoekebakkeri
i
j. Hier- vlam, licht geven en hitte veroorzaken. Eigen-

toe behoortdc spreekwi
js:waken en brakenywelk lijk:het vuur brandt, de kaars wilnietbranden.
laatste bi
j KIL.zoo veelis a1s:door veelvuldigen Steenen branden niet;nat hout brandtnietligt.
arbeid de leden breken. 1)e schildwacht afgebraeckt. Voxo. Zoo ook nachtbrlken. Zie dit
woord. V an hier braker,braking, braakster,enz.
M raken , o. w., ik braakte, heb gebraakt.
Overgeven:de zieke heeft nog niet genoeg gebraakt. Figuurl-, in den gemeenen spreektrant:
ik braak er van, ik heb er eenen aflteer van.
Hool:r bezigt het bedlc, voor uitetorten:daar 't

ln opzigt tot de daardoor veroorzaak-te hitte en

smarteldke gewaarwording :kokend water brandt
geweldig. Figuurljk: brandende oogen, welke
schi
jnen te branden. In zi
jne oogen brandden

ongeduld en liefde. '
Ten aanzien van zekeregewaarwording, eenigzins overeenkomende m et die,
wclke door hetbranden veroorzaakt wordt. Zoo
zegt men van zeker kruid, dat het nrandt,waarspaaren zjn waater in 't i
j braakt. Van hier van brandnetel. Een brandende dorst. D e peper
braker,braking, braak-ster, braakdrankybraakmid- brandtop de tong. Ook wordtiets,hetwelk eene
groote hitte van zich geeft, gezegd te branden:
del,braakpoeder,braaksel
,braakwi
jn,enz.
M ral.len, o. w., ik bralde, heb gebrald. de grond brandde onder mi
jnevoeten. Bi
jzonderHetzelfde a1spralen,prozd/ccnJ om trotsch hiermee li
jk, in eenen zedeldken zin, voor:eenehevige
te brallen. Voxo. Dat hi
j brallende aankomen drift gewaarworden, met het voorzetselvantvan
zoude. HoolT.
liefde,van verlangen,van ongeduld,van begeerte,
Dit woord schjnt eene zamentrekking tezi
jn van toorn, enz. brandell. Zoo ook: eene branvan bragelen, irc.g.çcl:n, voortd. w. van bragen, dcnde liefde, een brandende i
jver,een brandend
(irt
vpozl, schitteren; weshalve HuyoEcorlR het te verlangen,enz.

onregte afkeurt. Ook schjnt het,even a1s ons

pralen,methetfran.brillergem eenschap tellebben.
A ram ,zie bramzeil.
'n ra'm zel', o, m eerv. bramzeilen. In de
scheepvaart. Het hoogste zeilop den fokkem ast.
Bralnzeilskoelte, wanneer het zoo weinig waait,
dat de schepen de bralnzeileu kunnen voeren.
M en gebruiktook enkelbram,waarvandesprcek-

Bedri
jv.
, doormiddel van hetbranden, beschadigen dezon brandtmi
jop hethooftl;hetzand
brandde mi
jne schoenen. Ook vt
àn de inwendige
gewaarwordingen:hetgeheim bralldde mi
j op het

hart, om het ongeduld aan teduidenjhetwelk men
gewaarwordt,wanneermen gaarn eengeheim zoude
openbaren. Door hetvuur Iaten vergaan, inzonderheid, om zich lichten warmte te verschaFen:
wtjs:bram op bram voeren, d. i.uiterldke ver- hout en turf, steenkolen branden; olie, waslicht

tooningmakei,of,metanderespreekwi
jzen,grootsch branden. Doormiddelvan het vuur,voortbreninzi
jn wapen zpn, hetzeilin top halen. Yan gen:houttotasch,turf tot kolen, schelpen tot
bram is ook bvamsteng gevormd.
M ram zeil.skoel.te, zie bramzeil.

kalk branden,ook enkel,kolen,kalk,enz.branden.
Gebrande wateren. D oor het vuur toebereiden:

'
neand, m.
, meerv.branden. De toestand, kofhjbrandul
);gebrandealuin. Meteen gloeiwaarin iets brandt, en gebrand wordt: iets in jendi
jzerteekenen:paarden branden,hetvaatwerk
brand steken,
het huis, het schip is in brand branden.
g'
eraakt; iets uit den brand redden; in Brattden is,ongetwi
jfel
d,uithetouderebarnen
brand staan,
eenen brand blusschen,
Lbernen),ontstaan,metverplaatsillg derr,en bi
jer is gisteren brand geweest. In eene ruimere voeging eeller d, welk barnen reeds in hethebr.

beteekenis,alwatmen brandt,om zichtever- j#7,branden, ontsteken,voorhanden is. ADIS.

warmen2 ik heb jaarljks voor honderd gulden
7
aan brand noodig; mi
jn brand, voorraad van beschouwt het gr.cug, vuur, a1s het stamwoord.
brandstof, is op. Van hier,in dell gemeenen En datdeLati
jnenvooruvere,aanvankeli
jk,burere
spreektrant,een 6rcntjk,zoo veelalsmen op et
m- moeten gezegd hebben,bli
jktuitde zamenstellinmaalbrandt,om zich te verwarm en,ofiets te ko- gen antburere,cozpât/k'tlk':.
ken. Figunrljk, voor hitte des ligchaams) htj A eander,m.,meerv.branders. lemand,die
heeft cenen grooten brand bi
j zich. Eenehevige hetbranden verrigt,als:koffjbranderenz.Iemalld.
drift,bkzonderlkk die der liefde,welke, in ltlle die jenever en anderc gebrande wateren stookt,
talen en tjden, een vuur, een brandgenoemd draagtook gemeenli
jk den naam val
'
lnrander,en
wordt:veelligtbetreurtzi
jreeds den brand, dien deplaats,waarhj zulks verrigt,wordt nrandew''
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genoemd. Een branderiswi
jderseen metbrand- M rasgez:, o.w.,ikbraste,hebgebrast.Eigenstofgevuld schip,dat,aangestoken,naarde vi
jan- li
jk,mengen; doch in deze beteekenisishetverdeli
jke schepen heengestuurd wordt,om dezelve ouderd. Thans is het gebruikeli
jk voor slempen,
in brand te steken:eenen brander aan boord kri
j- veel eten en drinken, dewi
jl gulzige menschen
gen.

alles onder elkander mengen:m aer, arme geld-

M eantl.lg. zie brand.
e :eaxkdix:g . v., meerv. brandingen. In de
zeevaart. Hetschuimen en bruisen der zee tegen
hetstrand,ofverborgene klippen: in de branding
vallen.
M en heeft verscheidene aEeidingen van dit

Het tegengestelde van smal: breed laken. D it
doek is twee ellen breed. Het is zoo breed als
het lang is,ook als een spreekw-,voor:het eene
is zoo als hetandere, het kom top hetzelfde uit.

Mrandew îen,m.,meerv.brandewi
jnen.Ze- zak,zeg,waartoe zoo schraalgebrast? J.1).DEcx.
keresterke drank: fransche brandewi
jn. Zamen- Van hier brasser,brasseri
j. In de scheepvaart
stellingen: brandewi
jnbrander - stoker, brande- wordthet voor de zeilen aanhalen gebezigd. Zie
wi
jndrink
-er,brandewi
jnqesch,brandewi
jnglas,bran- bras.
dewi
jnpacht,brandewi
jnvat,brandewi
jnzuiper,enz. ereed, bi
jv. n. en bi
jm , breeder,breedst.

Figuurli
jk: omstandig, uitvoerig:een breed ver-

slag valllets geven; iets in hetbreede verhalen.

woord opgegeven; de waarschi
jnli
jkste is van Breed opgeven, roem en, pogchen. Groot: de
branden,dewi
jlhetschuimendezeewater op zulke breede Raad was vergaderd. Voorspoedig: het
gaat met den zieke nietbreed. H etis zoo breed
plaatsen,desnachts,schi
jnttebranden.
(e raxkd*nerk s o.,meerv.brandmerlten. Een bi
jhem niet,a1smen denkt, hi
jheefthetniet
door branden veroorzaaktm erk,ofteeken; inzon- breed. Die het breed heeft laat hetbreed handerheid, een merk, of wapen, hetwelk, m et een gen, die veelbezitkan veeluitgeven,in den gegloei
jend i
jzer, op het ligchaam van misdadigers, m eenen spreelttrant. Veel, overal: m en spreekt

ter straf, gebrand wordt. Figuurli
jk, schande, erwi
jd enbreedvan.Zamenstellingenzjn:breedschandvlek: zi
jn gedrag is een brandmerk voor achtig, eenigzins breed;breedbaard,(in den gemeenen spreektrant)een pogcher,snoever;breedzi
jngansche geslacht.
e ran d- erken , b. w., ik brandm erkte: boeg!een schip m et eenen breeden boeg; breedheb gebrandmerkt. Een brandmerk geven: hiJ borstlg,breed van borst;breedspraak,wjdloopigis gegeeseld en gebrandmerkt. Fig., schandvlek- heid;breedsprakig,breedvoerig,wi
jdloopig,uitvoeken:hi
jheeftzich zel
ven voor altoos gebrand- rig; breedvoetig,die breede voeten heeft,enz.

merkt. In den gerneenen spreektrant: ik za1 u A reedte. v.j meerv. breedten. D e breedte
brandmerken, ten toon stellen, aan uwe slechte van iets m eten. D it huis heeft weinig breedte.
Iets in de breedte nem en. lk heb m aar twee
zi
jdekenbaarmaken.
M ean dee er. o., meerv. brandotrers. Een breedten van die stof noodig. H et moet uitde
ofl-er, hetwelk, naar de kerkgebruiken dcr voor- lengte,of uitde breedte komen,i11den gem eenen
malige Joden, geheel verbrand moest worden. spreektrant,voor:het moet op de eene ofandere
Van hier brandoFeraltaar. Prantoplter en brant- wi
jze gevonden worden. Voxo. en anderen hebben breede. Tllans is breedte, genoegzaam algeopferkomenbi
j NoTl
t.voor.
R randsel
ltoen, bi
jv.n.en bi
jw. Eigenli
jk, meen in gebruik.
zoo schoon, dat het sehittere, geli
jk een brand. e eeefok . v.,meerv.breefokken,scheepsw.
d.i.een zwaard. Zie brand. V erderzeerschoon: M eeekbaar,bi
jv.n.en bi
jw.,breekbaarder,
hetis eraltoos brandschoon.
breekbaarst. Datligt breekt,ofdatgebrokenkan
M ras, m., m eerv. brassen. Scheepswoord. worden:glas is breekbare waar. Van hierbreekHettouw,waarmede men de ra en hetzeilom - baarheid.
haalt. En, dewi
jl men daardoor de zeilen,naar M eeeR bi.jtel
l,m.
,meerv.breekbeitels. Een
welgevallen,bedwingen kan,zoo achtW zxscHoo'
l'. beitel,waarmede men breekt.

hiervan de spreekwi
js afkomsti
g:ik heb erden

jzers. Eeu
M reeRflzer, O., meerv. breeki

bras van, d. i. ik geef er niet om,hoe het ook i
jzer,waarmedemen breekt.
ga. Van hier brassen, voor: de zeilen aanha- e reeRsrel. mk In het dageli
jksche leven
len.
gebruikeljk, voor iemand,die lletgenoegen van
Ditwoord l
tomtbi
jKIL.voor,in debeteekenis een gezelschap stoort.

van mengsel, en bi
j de Duitschers is het,in de ereeuw en, (bi
j KlIz.braauwen) b.w.
,ik
gemeenzame verkeering, gebruikeli
jk, voor een' breeuwde, lleb gebreeuwd. Scheepsw., de reten

hoop slechte, onnutte dingen. V an hier de van een schip met werk digtmaken. In den gespreekw.:al den bras;daarhebt gi
j aldenbras, m eenen spreek-trant, zegt men iets breeuwen: ik
den geheelen hoop, het geheele mengsel. W i
j- zal dat wel breeuwen, voor:ik zaldat welverders, bi
j overdragt., vooreenen slemp,een gast- helpen, verrigten. Van hier breeuwer, breeuwmaal, waar m en alles onder elltander gem engd hamer,enz.
M refde'. m ., m eerv. breidels. Bit, gebity
eet en drinkt. Zie brassen.
le lraltm .m .,meerv.braselns. Zekere visch. waarmede de paarden bestuurd en beteugeld worADEL.aehtden naam brasela, hoogd.B rassen, den: den paarden eenen breidel in den mond
van de breedte van dezen vischontleend,dewi
jl leggen. Figuurl.,datgeen, waardoor menbcdwonbradsuntin het angels.ook breed beteekent.
gel),oftegengehouden wordt:datwas een breidel
XMraspen nln@', m., meerv. braspenningen. voor zi
jne ongebondenheid. Ontslagen van den
Yan bras, brassen en pennthg. Eene zekere,oul. breidel. Hoolarr. V an hier breidelloos) onbeteuin gebruik geweest zi
jnde, munt,ter waarde van geld.
ex:, b.w yik breidclde, heb gebreitien duiten of 6.3 cent, waarvoor men kon- M reldel.
de brassen, of maalti
jd houden. Oude braspen- deld. Een gebit in den m ond leggen. Figuurl.,

ningen gebruikt 0uD., in de spreekwi
js: ouwe bedwinjen:zi
jnehartstogten breidelen. Van hitr
braspenningen zweeten.

breidelm g.

BREIJEN- BRENGEN.
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Meeuen,breiden, b.w.
, ik breide,heb ge- vangenis gebroken. Ilezen nacht brak een dlef
breid. Eigenljk,breeden,breed maken,vanbreeh in dat hnis. D e vi
jand zocht in het leger te
waarvan uitbreiden, rcrsref#en, enz.; doch buiten
zamenstelling is ditwoord,in dezen zin,nietmeer
in gebruik. In de gewone, schoon overdragtige,
beteek-enis A'an strikken, vlechten, wil het alge-

breken. Zie ook doorbreken, l'nbreken, uitbreken.

Schoon in deze beteekenis een waarbedri
jfligt
opgesl
oten,zoo wordtbreken hier echter a1sonzi
jdig gebruikt. Lichten,schi
jnen,metglanstevoormeenegebruik bre?
j'
en en nietbreiden:netten,kou- schi
jn komen (van het oude brecben):het licht
sen,enz.brei
jen. Van hierbrei
jer,breister,brei- breekt door den nevel, de zon breekt door de
garen, breigeld,breihoutje,breikinderenybreiklos, wolken. Zie aanbreken. Zi
jnen glans verliezen,
breikoker,breiloon,breimeisje,breinaad,breinaald, duister worden, en dus het tegengestelde dervobreischool,breivrouw,breiwerk,breizak!enz.
rige beteekenie,docll alleenli
jk van de oogen:
R reln , o. D e hersenen: in 'tbreln gequest. zjne oogen breken reeds, zegt men van eenen
Hoop'
r. Fig.,verstand,geleerdheid:he$wi
jze en stervende. Hi
j li
gt met gebrol
tene oogen. Van
geleerde brein. Voxo. V an een met verstand hier breker, breekster, breking. B rekebeen is,in
geschreven en gelecrd werk zegt men: daar zit hetgewoncleven,eensukkelaar,iemand,die zjn
brein in. Zamenstellingen zi
jn:breinloos, zonder werk niet verstaat.

brein,zonderverstand;breinvlies,enz. Brein (1-01- Brelcen is waarschi
jnli
jk afkomstig van hetgegens de algemeene uitspraak) wordtook in den luid, hetwelk sommigedingen bi
j hetbreken mazin van pekelgebezigd: het is zoo zout als brein. ken,en dus een klanknabootsend woord.
M ren gen. b. w., onregelm-; ik bragt,heb
KIL.heeft,in dezen zin,brbh.
M lrefn l.eos, zie bvekn.
gebragt. In de uitgestrektste, en vermoedeli
jk
M eek eb een , zie breken.
eigenli
jkste beteekenis, de plaats eenerzaak verR :rek en , b. cn o. w., ik brak,heb en ben anderen, dezelve van de eene plaats af- en naar
gebroken.
de andere heenvoeren. Eigenli
jk: zjn geld in
Bedri
jv-,aan stukken maken:een glasbreken; zekerheid brengen; hi
j heefreengrootvermogen
heti
jsbreken,ook fg.den aanvangeenermoei
je- uitAmerika gebragt. Fig.,met bjwoorden: ik
li
jke onderneming maken. Zi
jn been breken,bi
j konde het daarheen nietbrengen,dathi
jin den
ongeluk,een gebroken been bekomen. Den hals voorslag bewilligde. Hoe ver hebt gi
j de zaak
breken, door vallen,enz. Iemant
lden halsbre- gebragt,hoe ver zi
jt gi
j daarin gevorderd? Hi
j
ken,in den gem eenen spreektrant,voor:hem,op heeft het zeer ver gebragt, heeft een grootvereene gewelddadi
ge wi
jze, om het leven brengen; mogen verworven, is in groot aanzien geraakt.
overdragt.:vele woorden den hals breken,d.i. Met voorzetsels:zjne waren aan den man brenvernielen,en dtls vruchteloos gebruiken. Halsbre- gen,verkoopen. Iets aan den dag,aan het licht
kende,d.i.,hoogstgevaarli
jke onderneming. Dat brengen, ontdekken. Iets op de baan brengen,
breekt mi
J hethart,flg., datvervultmi
jmetde maken, dat daarvan gesyroken, of daarovergelevendi
gste smart. Vet geweld afscheiden: het handeld worde. Temand letsuit hethoofd brenslotvan eene deur breken. Fig.:de lichtstralen gen,maken, dat hi
j ervan afzie,hetlate varen.
worden gebroken,wanneer zi
j door de li
gchamen, Iets in rekening brengen,op de rekening stelen.
door welke zj gaan,van hunnen vorigen weg Iemand in gevaar,- zich zelven in hetverdriet
atgebragt worden; de breking der stralen, ook brengen,maken,datiemand in gevaarkome,zich
straalbreking (refractio). Iemands hoofd breken, zelven verdrietveroorzaken. Armoede en verachdeszelfshardnekkigheidoverwinnen:eindeli
jk brak ting overiemand brengen,ook iemandtotarmoede,
hi
j zi
jn hoofd,liethi
jzi
jne onwilligheid,ofkop- verachting,wanhoop,enz.brengen,hem inarmoede
pigheid,varen. lemand het hoofd breken,lastig enz.storten. Temand om het leven, om zi
jn
vallen, vermoei
jen, met iets: ik kan mi
jllhoofd goed,zi
jneeer,cnz.brengen,hem daarvanberoodaarmede nietbreken,ik kan mi
jdaarmedeniet ven. lemand op den troon brengen, maken, dat
ophouden, mi
j daarover niet bekommeren. De hi
jop den troon kome,en overdragt.,iemand tot
rots brcekt, stuit, vermindert, de krachtvan het magt en aanzien vcrheTen. Een li
jk onder de
water;dat breekt de hardigheid derverw in eene aarde brengen, begraven, en overdragt., iemand
schilderi
j. Tenietdoen,eindigen:devriendschap onder de aarde brengen,deszelfsdood veroorzabreken, zi
jn woord breken,het verbond breken, ken. lets tevoorschi
jn brengen,laten zien. lets
opzetteli
jktegen hetzelvehandelen;en hiertoebe- totstandbrengen?voltooi
jen.
hoortook de,in de taalder gem eenzam e verkee- ln eene bepaqldere beteekenis,dragen,om llet
ring gebruikeli
jkejspreekwjs:metiemand breken, cenen anderen over te leveren. Eigenli
jk:breng
de verbindtenis mct hem opheflkn. Izosmaken, mi
j eene kaars; breng dezen brief aan mjnen
1os tornen: een kleed breken,om er ietsanders vriend. Tets ter markt brengen, ook overdragt.,
van te maken.
iets voordragen. Fig.y m elden, vermelden: eene

Onzi
jdig,van harde ligchamen,wanneer derzel- bli
jde tjding brengen. Voortbrengen: een kind
ver deelen, plotseling en Jnet zeker gedruisch, ter wereld brengen. Aan,ofbi
jzich hebben:het
afgescheiden worden. Eigenli
jk: het i
js breekt, ltind heeftdezevlek metzich terwereldgebragt;
hetglasisgebroken. Fig.,onvermogend worden, wi
j hebben, bi
j onze komst in de wereldjniets
om zi
jne schulden te bctalen, in het gemeene medegebragt. Toedienen,aanbieden:iemand een
leven gebruikeli
jk:een dcrgrootstehuizenisge- glas wi
jn enz.brengen, ook enkel: hetiemand
broken;dat kantoor moet in korten ti
jd breken. brengen. Vorderen,noodz
sakeli
jk maken:deomZie bankeroet. Hethartbreekt,zegtmen,bi
j het standigheden bragten het zoo mede.
gevoelvan smart,ofmedeli
jden:mi
jn hart brak, Voeren,leiden,geleitlen,van personen. Eigenof het hartbrak mi
j, toen ik haarzag. Door li
jk:eenendiefindegcvangenisbrengen. Iemand
eene,m et moeite en geweld gepaard gaande,w cg- naar huis,te bed,enz.brengen- Fig,,tOt ietsberuimlng van ligchameli
jkehindernissen,aanzekere wegen:mjneaanspraak bragthem tot schrei
jen.
plaats geraken: de gevangenen zi
jn uitde ge- Zorg toch, dat gi
jhem daartoebrengt. lemand

l20

BRES--BROEDER.

tot gehoorzaamheid, tot berouw, enz. brengen.
V an hier brenger,brtngster.brenging.
IHRS houdt het voor verm etelheid, om den
oorsprong van zulk een oud woord op te zoeken.
Aozlauxg echter laatzich daardoor niet afschrikken,en beschouwt het hoogd.bringen als zameng'esteld van hetvoorz.be en vingen.
e ees, v., m eerv. bressen. Een A'an het fr.
brlcbe ontleend woord,om eene opening in den
muur eener stad, of in een vestingwerk, uit te
drukken:bxes schieten. D ie,na debres,gemaakt

@*

gr11I
JS. F.v.D oRI>. Het zamengestelde verbrt
jzclen ismeestin gebruik. Van hierbrjzeling.
Brijzelisbi
jKIL.mz
ca,eenekrulmel,nog overig in despreekwi
js:gi
jzulter geenbri
jzel,(brjzelt
je)van hebben. Thans zegt men doorgaans,
briezel irkzc/t
jd.
R rI.
'
(
I.
,m.
,meerv.brillen. Eigenli
jk,een hulpmiddel voor het gezigt, hetwelk uit tweej door
m iddel van eenen beugel vereenigde, geslepene
glazenbestaat,el1op den neus gezetwordt:eenen

bril gebruiken, met eenen bril lezen, schrtjven,
in PcvToos poort. Voxo. De vi
jandruktedoor enz. In den gemeenen spreektrant, zegt m en:
de bres in de stad. Zich in debres stellen, zich iemand eenen bril op den neus zetten, iemand
in de door den vi
jand gemaakte opening plaatsen. brillen verkoopen,hem m isleiden,deszelfsoogm erk

e)) hem daar belrechten; en bi
j overdragt:zich verjdelen. Fig-,debrilvan eenheimeli
jkgemak,
voor iemand in de bres stellen,zich ter bescherming,ofverdediging van iemand stellen.
R eeuk . v.,m eerv.breuken. V an breken.
Het breken van eenig ding,zoo we1in de on-

de opening in deszelfs zitting, en de geheele
plank, waarin deze opening gemaaktis. Zamen-

stell.zi
jn:brilglas,brillenhuis,brillenkramer, brillenm alter, brillenman,enz. HooF'
r bezigtheta1s

zi
jdige als bcdri
jvende beteekenis van hetwerk- bi
jw-,in:brilki
jken,briltoezien,voorzoo strak
woord. Eigenli
jk:debxeuk van een been,been- zien,als iemand,die door een'bril ziet:diekeek
brenk. Fig.: de brellk des vredes, vredebreuk. bril;we1briltoe te zien.

Het moetnoodzakeli
jk toteenebreuk komen,d: De gewoonlijkste meening is, dat dit woord
vriendschap moet noodzakel
i
jk gebroken worden. van berib lat.beryllus afstamt,in de ruimere beEene breuk,in de rekcnkunst.
teekenis van kristal,ofaan krkstalpcJ?.'
?T glas.

De door het breken veroorzaakte opening,of e r:llen,o.w.,ik brilde,heb gebrlld. Eellen
@en*
. brilt ïqi
)
besehadiging: deze schotel heeft twee bretzken. bril gebruiken, door eûnen bril Zl
,j
l)e breuk in eenen di
jk,di
jkbreuk. Eene breuk reeds? In den gemeenen spreektrant, wordt dit
hebben, van menschen,zeker gebrek aan heton- woord ook alsbedri
jvend gebezigd:iemand bril-

derli
jf. Eenebreuk sni
jden,ook iemand vaneene len, plagen,kwellen,deszelfs oogmerk verjdelen.
OokbijHoor'
rwordthetin dezen zin gevonden.
.
breuk sni
jden?genezen.
Zalnenstellingen zi
jn:breukband,breukmeester, Dxodtl.
el.aar, (broddeler) m.,meerv.brodde
l
aar
s
.
V
an
br
oddelen. lemand,dieslechtwerkt,
breuksni
jder,enz.
R r:dsex:. b. <., ik bridste, heb gebridst. een knoei
jer. Hetvronweli
jke woord is broddeVan llet oude brz-dse d.i.broek, ook hetach- laaxster. Van hier broddelari
j.
(
R
xot
l
.
del
.
ex
:
.
b.
w,
,
ik broddelde,heb geterste. Scheepsw.
, anders laarzen, zi
jnde zekere

straf,die aan de m atrozen geoefend wordt:eenen broddeld. Hetvoortdur.w.van het reeds eenigzinsverouderde brodden,nog overig in verbrodden.
matroos bridsen.

jen:gi
j hebtuw werk weergebroddeld,bejke Knoei
M rlel; m.,meerv brieven. Eene schrifteli

oorkonde: ilt heb de brieven vallhethuis ont- dorven. Van hier broddelwerk.
jk in de zamenstel- KIL. heeft brodde, in den zin van vuil,leeli
jk;
srangen&thans meest gebrtlikeli
r brod, brodde, zelfstandig:de brod in
l
ngen:aEaatsbrief,koopbrief, enz. Eeneschrifte- en Hoov'
>i

li
jkevoordragtaan eenen afwezende:eenen brief den handel brengen. W aarschi
jnljk heeft ons
schri
jven,iemand eenen bricfzenden. Eenenbricf brodden, ôrtltftfel:p, eene naauwe betrekking op
ontvangen, verzegelen,insluitell,ellz. Een toege- deze woorden.
vouwen stuk papier: eell briefnaalden,spelden. M roetl.o. Dejongen,die,inzonderheiddoor
Zamenstellingen zi
jn: briefdrager,brieqoon,brief- eenen vogel, of eenig ander gevederd dier,uitgeschri
jver,briefsttjl, briefwisseling,brieveubestelder, brocid en opgekweeltt worden :een broed hoenbrievenbestelster, brievenboek, brievellgeld, brie- dercn. Anders broedsel,broeisel.
ventas,enz. Van dit bvief is het werkw. bvieven e roede:! o.
, meerv. brocdei
jeren. Een ei,
gevornld,bi
j KIs.literz
s.
:?
,
7
ç4?
/'
ccrc,doormic
ldel dat uitgebroeld wordt; ook een ei,datvuilgevan eenen briefdoen weten;waarvan overbrieven, broeid is.
in den gemeenen spreektrant nog in gebruik is.
Mreeden,zie broeb'
en.
jk,
Brt
kf isvan hctlat.breve,brevis,en beteekent e reeder, m., meerv. broeders. Eigenli
een persoon van het manneli
jke geslacht,die met
eigenl
i
jk een kortgeschrift.

(R rfeseh exl, o. w., ik brieschte, heb ge- eenen anderen persoon dezelfde ouders heeft:een
briescllt. Van de paarden:een brieschend paard. eigen,heele ofvolle broeder,in tegenoverstelling
Dikwerf sehri
jft men hetbrieschen ook aan de van eenen halven broeder. ln eene rtlimere beleeuwen toe;doch eigenaardigst worden dezcn ge- teek-enis, een bloedvriend,waarom zwagers elkander, in het gemeene leven, broeders plegen te
zegd te brullen.
A:
eIa*,m .,meerv.bril-en,wanneervan verschil. noem en. Zoo ook worden alle m ensehen,in zoo
lende soorten gesprokcn wordt. Ren diltgekook-te ver zi
j uit eenen stamvader voortgekomen zi
jn,

pap:bri
jkokeî
l. Enmaecte te haren behoefenen broeders genoemd: gij en sult uwen broeder,

bri
- Bvsss,1477. Zamenstell. zi
jn: bri
jbaard, naaste, in uw herte niet haten. BlrsylLv. Fig-,
.j
noem en zulke personen,die eenerleiaard,beroep,
bri
j
epel,bri
jpot,bri
jschotel,enz.
'l
e:
.
r:lzel
len,b.w.,ik bri
jzelde,heb gebri
jzeld. geloof en godsdienst hebben, i11 eenerlei gezelHet voortd. werkw.van het verouderde brt
jzen, schap en verbindtenis leven, elkander broeders.
klein maken, lnorzelen:hetis hetvolk des Hce- Van hier ambtsbroeder, geloofsbroeder,gildebroeren, dat zo rebri
jzeld en verdruktwordt. Vos- der, enz. Ook deH ernhuttersdragen onderelkan-

xaExH. Dathl
jhem met schand salbri
jselen tot der den naam van Lroeders, en de vrouweli
jke
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Leden hunner kerk dien van zusters. ln de ge- li
ërsjglxzaçen jplzxtljschoon?in andere gevalmeenzam e verkeering wordt Lroeder doorgaans len, de braccae der Galliërs niet zoo zeer broeverkort tot broer. Het verkleinw.is Lroederl
je, ken,a1s we1 eene soortvan korte opperkleederen

doch wordtgenoegzaam altoosverkorttotbroert
je. Waren.

Ook draagt, in de gemeenzam e verkeering, een M roek . o, meerv.broeken. Poelachtig land,
dikke koek van m eel, den naam van broeder, mocrassige grond,anders Lroekland genoemd.

waarvan het verkleinw. altoos Droederfe, nooit Dit woord, zi
jnde in het hoogd. Bruch, eng.
broertkis:broedertjes bakken, broedert
jeskraam, nroke,wordt gemeenli
jk van breken afgeleid,als
broedertjesmeid,broedert
jespan,broedertjesvrouw, eenen lagen,gebrokenen grond aandaidende.
enz. Verder: broederhaat,broederliefde,broeder- M eoeken , zie nroek.
ljk, broederldkheid, broederloos, broelermoord, M eok, m., meerv.brokken. Een klein afgebroedermoorder,broederpligt,broedertwist,enz.
TsN KATE leidt het, in navolging van Sxlxxllt,van nroeden af,a1s van dezelfde ouders gebroed,d.i.opgekweekt.
R roedeegem eex::e, v., m eerv. broeder(

broken stuk:aen eenen voorgeworpen brok. V oxo.
D e overgeblevene brokken opzamelen;waardnor

dikwerf de overbli
jfsels van het brood,en zelfs
van allespi
jzen,verstaanworden. Fig.,voor een
weinig:bi
lstukken en brol
tken!bi
jbeet
jes. Voor
gemeenten. Bi
j.de Hernhutters, eene gemcente eenen persoon,m etverachting,In de gemeenzam e
van Tueden,hunne gezindheidtoegedaan,die hunne verkeering: hi
j is een zure brok; het is een
kerk eene broederkerk nocmen.
brokje!Van hierbrokkig.
e reederseh ap , v., meerv. broederschap- D ithrok is van het werkm breken afkomatig,
pen. ln de fguurli
jke beteekenis van het woord en wel van deszelfs verled.deelw.gebroken.
broeder,broederli
jke vereeniging:debroederschap D rellik el.en, b,en o.m ,ik brokkelde,heb
der Remonstranten; iem and de hand van broe- gebrokkeld. Bedri
jv., in kleine stukken breken:
derschap geven.
brood brokkelen. Onzi
jd.,metzulke kleine stuk'
ken uitvallen: dat brood brokkelt. Van hier
D reederéle.zieLroeder.
(R roedselx, zie Lroeisch.

brokkelig, dat ligt broltkelt; brokkeligheid,brok-

M roe#lexâ,b.en o.w.,ik broeide, heb gc- keling.
broeid. Hetzelfdea1sbroeden,verwarmen,opkwee- (
e rokk el.:g. zie brokkelen.
R roRk ex:,b.w.,ik brokte,heb gebrokt. In
ken. Eigenli
jk,van alle ei
jeren leggende dieren, (
inzonderheid van de vogelen,die de-ei
jeren met kleine stukken, of broltken,breken:brood brokhun li
jf bedekken en verwarmen, Bedri
jv.:het ken, - brood in (1e m elk brokken. In den gehoen zit te broci
jen. 0u1., werd ditwoord ook m eenen spreektrant,zegtmen:iets hebben,om in

ten aanzien van de paarden gebezigd: paarden de m elk te brokken,d.i.geld en goed bezitten.
m en , o.w., ik brom de,heb gebrom d.
broei
jen,thansfokken. Yan hierbroeigans,broei- M eem '
hen? broeiti
jd, enz. Fig.
, wordtbroeo
-'
en ook ge- Een grof en dof geluid m aken :hoe geborstelde
bezlgd voor: iets in heet water zetten, om te zwi
jnen en beeren in hethock knorren en bromlaten uittrek-ken : linnen broei
jen, waarvan ul
t- m en. V oxo. Ook wordtbrommen voor Snoevenz

âro6llkn. Wi
jders, voorietskwaadsveroorzaken grootspreken gebezigd:laat vri
j Itaal
je op zi
jn
uit die zaak kunnen nog vele onheilen gebroeid verheven m arm er bromm en. J.Ds M ARRS. Van
hi
er
br
omme
r
.
worden. Onzi
jd., heet worden: de lucht broeit;
het hooi heeft reeds lang gebroeid. Van hier Meeu, (door l
etterverzetting, Van bnrnbzie
broei
jing. Zamenstell.:broeibak,broeikas,enz. borntv.,mcerv.bronnen. Eenewel,ofopwelling
e roel.nest,o.,meerv.broeinesten. Hetnest, van water,waarom hetzamengestelde bronwel,als
waar een ei
jeren leggend dierzitte broei
jen:de eeneovertolligheidkan beschouwd worden, dewi
jl
beide hetzelfde beteekenen. Ook plagtbron voor
het water zelfgebezigd te worden,even a1s born:
i-nen dorst met versche bron te blusgenegen ZJ
schen. V oxo. Fig.,de oorsprong, het beginsel:
R ree:seh, bi
jv.n.en bi
jw,broeischer,zeer de bron onzer smart. H ulpmiddel: ik heb nog
broeisch. Genegen om te broei
jen: eene broei- andere bronnen om uit te putten. Zamenstell.
sche llen. Van hier broeischheid.
zi
jn: bronader,bronfeest,brongast)brongod, bron'e lroe:seèl. o.,m eerv.broeisels. H etzelfde als graver,bronhuis,bronmeester,bronwater,enz.

zwaluw 'tbroeinestwelve. Voxp. O verdr-,doch
meest altoos in eenen kwaden zin: in den poel
van eigenbaat, 'tbroeinest van bedurven zeden.
Hoogvlz.

Lroed:een broeiselvanjonge l
tiekens.
Hetgr.3?vzL% opmellen,heeftwaarschktlljkmet
R roek . v., meerv. broeken. Een bekend ons bron geene toevallige overeenkomst.
ronsl,(brunst) v. Hcete drift naar vleekleed;dejongenisreedsin debroek. 01
11.,werd e.
jke vermenging, togtigheid? van de dieren.
door broek het manneli
jke, en door bouwen llet schcli
n de bronst zjn, bd HASAZA, die hiervoor ook
vrouweli
jke geslacht aangeduid (zie bouwen);en I
van hier de spreekwi
js: de broek aanhebben, bronsten, als een o.w.,heeft. Van hier bronstig,
jd,speelmeesterzi
jn. Bj deveehouderswordthetonder- ook brlnstig,togtig;bronstigheid,bronstti
li
jf van het hoornvcede:0
-t
)61:genoemd,en men ti
jd.

zegt: die koe heefteene schoone broek, wanneer -Bronst,bronstig,is,volgens TSN K ATS,vanbermen wilte kennen geven,dat de koe wel in llct zlc??, barnen,branden.
vleesch zit en vetis. V an ditnroek is het b.w. M rongl:g, zie bronst.
brood,
broeken,voorin zi
jne broek steken,in dengemee- (R rood, o, m eerv. brooden. W itbakken
.
nen gprecktrant in gebruik. Zamenstell. zi
jn:
' nieuwbakkenj oudbakken brood; brood

js totstrafvansommige
broekband,broekgesl?,b'
roeklint,broekman,in de lfater en brood,de spi
sdadigers,in de gevangenis:op water en brood
gemeenzame verkeerlng, voor eenen jongen, die mi
zitten. Fig-, andere eetbare dingen) die de genietlang in de broek geweestis;broekzak,enz.

Bi
jde Grieken wasjgqzogeen schaamtedeksel, daante van cen brood hebben:suikerbrood enz.

enreedstcn ti
jdevan Hlslrclllusdroegen de Ga1- Vbedsel en onderhoud:hj wintzjn brood zuur;
16
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D e aoeiding van dit woord ls nog onzeker.
brood helpen. M en sluitgeen brood voor vrien- TgJXMAN heeft den nietonaardigen inval gehad,
den, spreekwr., voor vrienden is alles ten beste. om het, uit hoofde van de hooge en rotlde geZooook:hi
Jeetmi
jn brood,vindtzi
jnonderhoud daante eener bl-ug, te brengen tot rug, methet
bj mi
J;zi
jn ei
gen brood eten,zi
jn eigen meester voorzetsel 5e, derhalve brug voor berug) welke
zi
jn;iemand hetbrooduitdenmondstelen,hem ze- zamentrekking in verscheidene andere woorden
kerevoordeelenonttrekken. Zoetebroodjesbakken, plaats heeft. M isschien echter is de stelling van
spreekw-; dit wordt gezegd,wanneer iemand zich TEx KATZ hieromtrent de waarschi
jnli
jkste,daar
eerst over het een ofander sterk nitlaat,en na- hi
j brugt hoogd. Brûck, Brûcke, tot ons breken

zln broodzoeken,bedelen;iemand aan een stuk

derhand zich gedwee en inschikkeli
jk toont. Za- brengt,alszi
jnde een overgang,om den afgebromenstell.zi
jn:broodbakker,broodbakkeri
j,brood- ken weg over het water te kunnen vervol
gen.
bord,brooddeeg, brooddief, broodeloos, broodka- Althans H oo>>'r bezigt breuk, voor brug:die toemer, broodkas,broodkist, broodkorf, broodmand, vlogen, en de belegerden van de breuk joegen.
broodmes, broodschri
jver, metverachting,dieom De Vlaamschen, Vriezen,Gelderschen en flverbrood,d.i.om zi
jn onderhoudtevinden,schri
jft; i
jsselschen gebruiken hetwoord nruggeook,in de
broodspinde, broodwagen, broodwater, broodwin- beteekenisvan eene boterham. zi
jnde een afgesnener, broodwinning, kostwinning; broodwinster, den,of afgebroken stuk brood.
broodzak, enz. Voxo. gebruikt dit broodzak,in
e eu:, m. Een in den gem eenen spreektrant

eenen fguurli
jken zin,voor hetligchaam :kunsten, gebruikellk woord,voorslag,stoot: ik gaf hem
dieden broodzak vullen.
eenen brui. Hiervan zi
jn degemeenespreekwi
jM en heeft vele verschillende aqeidingen van het zen ontleend:ik geef, of heb, er den bruivan,
woord brood opgegeven. Dan,daar brood a1s het ik bekommer mi
j daarover niet, ik laat er mi
j
edel
ste aller spi
jzen mag beschouwd worden,zoo niet mede in; daar hebt gi
j aldelbrui,alwat
is de overeenkomst van hetzelve methethebr, er is.

D'
IAZ en X?32,spb'
s, en het gr.jFto/œ, ik eeuldg V., 'neerv.bruiden. Eene verloofde,
T
@
ondertrouwde: mi
jne zusterisde bruid. Zameneet, jgœTuç, spk
js, en jgtoToç,hetgeengegeten kan stell.: bruidleider, brnidleidster, bruidsbed,bruid-

worden,zeer opmerkel
i
jk-.
R reeddeoukex:. bi
jv. n.en bi
jw-,brooddronkenerjbrooddronkenst. Door overvloed weelderi
g: een brooddronken mensch. Hi
j is alte
brooddronken. Van hier brooddronkenheid.
Hetwoord dronken,bi
jbrood gevoegd,heeftde
beteekenis van zat. En brooddronken is derhalve,

schat, bruidsdagen,de ti
jd datmen debruid is;
bruidsgaaf,bruidsgoed,bruidskleed,bruidstuk,enz.
M enigvuldig zi
jn de gissingen der Taalonderzoekeren omtrent de afstamming van ditwoord;
en echter is, naar mi
jn inzien,deszelfs ware oorsprong totnog toeonbekend gebleven.
e eu ldego- , m ., m eerv.bruidegoms. Een

eigenli
jk,zoo veelalszatvanbrood,enbi
joverdr-, verloofde, ofondertrouwdepersoon vanhetmanweelderig, dartel.
neli
jke geslacht. In de gemeenzame verkeering,
e roedsehr:lver,ziebrood.
(
wordtditwoorddoorgaansverkort,bru%om,vooral

Meeos, v., meerv. brozen. Een lloog opge- in de zamenstell.: bruigomsgoed, bruigomskleed,
sehoeide laars, waarmede de Ouden ten tooneele bruigomsstuk,enz.
traden, tooneellaars: en bint de purpre broos. D it woord is zamengesteld van Lruid,en het
Voxo.
oude gont, gopte, een oppasser, beschermer,ook

R roos, bi
jv. n.en bi
jw.,brozer,zeerbroos. een man,manspersoon,bi
jOTERJD. gomo,zweed.
keli
jk: des menschen leven is broos. Van hier ycpetv,uxorem ducere,schi
jnen verwanttezi
jn.
broosheid. Mraarschi
jnli
jk behoort dit woord tot R ru:lex:,b.w.
, lk bruide, heb gebruid. In
hetaloudebruzzan,angels.nrb'
zalt,breken. Thes den gemeenen spreektrantgebruikeli
jk,voorslaan:
lichamesbruzzi,desllgchaamsbroosheid.
ik bruidehem om zi
jne ooren. Gooken:iemand
e reuw en.b.w.,ikbrouwde,hebgebrouwd. van de trappen brui
jen. Kwellen: gi
j moetmi
j
Ei
genli
jk, mengen, vermengen, in hetalgemeen, zoo nietbrui
jen. Raken, aangaan:watbruithet
doch thansvoornameli
jk van hetbier:bierbrou- lni
j?Ook alsonzi
jd.methet hulpw. zùh: hi
j is
wen. Ook azi
jnbrouwen. Fig.
,veroorzaken,(iets van de brug in het water gebruid. Gaan,zich
kwaads) berokkenen: iemand eenig onheilbrou- verwi
jderen:bruiheen. Van hierbrui
jer,brui
jcri
j,
wen. Van hier brouwer, brouweri
j, brouwhuis, bruister.
brouwing,brouwketel,brouwsel,(oul.ookbrouwtet, Reu:kbaar. bi
jv.n.en bi
jw.
,bruikbaarder,
brouwster,enz.
bruikbaarst. llatgebruiktkan worden. Dic goeOok wordt dit woord onzi
jdig genomen,in de deren z4n nietmeerbruikbaar!zi
jnbedorven.Een
beteekenis van lispen in hetspreken,deletterr bruikbaar (handelbaar, geschlkt) mensch. Van
niet wel uitspreken, dewi
jl dit gebrek van uit- hier bruikbaarheid.
spraak zich, inzonderheid,bi
jhetwoordLrouwen M ru#kee,m.,meerv.bruikers. VanLruiken,
laathooren:zi
jbrouwtsterk.
nu gebrut
ken. Een hoevenaar,die op eenebruikDatligtbreekt:hetglas is broos. Fig-, vergan- gam, met welke alle het gr ycrzoç,nuptiae, en

R eug, v.,meerv.bruggen. Een van hout,of weer,d. i.pachthoeve, woont. Ook eene pachtsteen, gemaakte weg over een water:de Koning hoeve zelve:een boerenbruiker.
treedtnaar de brug. V oxo. Eene brug over het M eu :kgeed. o.?m eerv.bruikgoederen.Goed,

waterleggen,slaan, waarvoor Hoor'
r hetwerkw. hetwelk men enkelin gebruik,nietin eigendom
nruggen bezigt. Fi
g.
, de brug van eene drukpers, heeft:om mj te bedenken meteen brulkgoedt.
van eene viool. Van hierde spreekwi
jzen:eene HooFT.
brug voor icmand leggen,hem op den weg hel- M ru :iefl. v., meerv.bruiloften. V an brut'd
pen; dat is eene brug gelegd,deweg gebaand, en lqft,lt?
/fe, d.i.gelKte. Eigenljk,derhalvede
voor allerleiondeugd. Zamenstell. zjn:brugge- geloftedeshuweli
jks, welkevan tn aan de bruid
geld,bruggeman,enz.

gedaan wordt. Thans wordthetgebruikt,in den
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zin van huweljksfeest:op hunnebruiloft. VoND. W aarschi
jnli
jk is bufelvan een oudwoord afBruiloft houden. Gouden, zilveren bruiloft. Za- kom stig, waarvan nog een spoorin het9.boeuf
menstell.zi
jn;bruiloftsbed, bruiloftsdag, bruilofts- eng.be6 en lat.bos,ùorl'.
s voorhanden is.
dieht, bruiloftsfeest, bruiloftsgast, bruiloftskleed, e u:. v.,meerv.bui
jen. Regenvlaag,onweersbruiloftskoets, (bruidsbed) bruiloftslied, bruilofts- vlaag: de buikomt opzetten,- is alover. Figg
maal,bruiloftsvolk,bruiloftszang,enz. Voxo.heeft overvall
ing van rampen: Noit waeide eene bul
hiervan het onz. werk. brutlqften,voor bruiloft alleen m iJ over 't hoofd, of d'andre stonter nefhouden,gevormd.
fens. Voxo. Luim :hd heeft eene kwade,eene
e ruix:. bi
jv n. en bi
jw., bruiner, bruinst. Foedebui. Opzet,voornemen:krjgthi
jdebui
jen
Bruinverwig; een bruin paard; in het gemeene ln het hoofd, dan zalhi
j enz. Van hierbuiachtig.
leven, een brut
h, èrt
zfnp/e. Bruine oogen. Som- e u :de', m .,meerv.buidels. E en kleinezaky
wi
jlen ook als zelfstandig, voor bruine verw ;ik ofeenebeurs,waarin menietsbewaart,bi
jsonderheb hier een donker bruin, tlat zeer schoon is. li
j
k
ge
l
d
,
o
m
he
t
b
i
j
z
i
c
h
t
e
d
r
a
g
e
n
:
ge
e
n
geld in
Van hier bruinachtig,bruinachtigheid,bruingraauw, den bnidel hebben. Fig., het zich daarin bevinbruinheid,bruinigheid,bruinoogig,bruinrood,bruin- dende geld;hi
j heefteen'goedenbuidel. In de

visch,enz.
gem eenzame verkeering, ook builtdie geld heeft
B rltkn,in hetm iddeleeuwsch lat.brunus,is,vol- in den buil. D s DEcx. Zamenstell.:buideldragens TsN KATs, IHZU en anderen, van bernen, ger. Kls. heeft ook buidel, voor Luib een bakbranden, zi
jnde zoo veel a1sbrandklcurig,dewi
jl kerswerktuig. Zie buil.
de bruine kleur naar die van ietsjdat door het e u :gex:, b.en o.w., ik boog, heb gebogen.

vuur,ofdezon,gebrand is,geli
jkt.
e ru :n en, b.en o.w., ik bruinde, heb gebruind. Bedrjv
'.,bruin maken:dezon heeftzi
jne
huid gebruind. Onzi
jd.
,bruin worden ; de kersen

Bedri
jv., eigenli
jk, krommen: iets krom buigen,
eenen tak buigen. D e knieën voor God buigen.
Fig.,het regt buigen,onregtvaardig handelen,van

den regter. 17en halsonderhetjuk buigen,zich

beginnen te bruinen.
in slaverni
j begeven. Zich onder iemand buigen,
e eu ln eren. b. w., ik bruineerde,heb ge- zich aan hem onderwerpen. Onzi
jd., met zg'
n.
bruineerd. Hetzelfde als bruinen,metdenbasterd- Gebogen worden: de takken buigen van al de
a
ppe
l
e
n.
Het
r
noe
t
bt
l
i
gen
of
be
r
s
t
e
n.
Van
hi
e
r
uitgang eren; derhalve, ei
genli
jk, bruin maken.
0verdragt.,glad maken,poli
jsten:staalbruineren. buiger,buiging,buigtang,enz.

Van hierbruineerder,bruineerster. Bruineeri
jzer, e ulgzaa- , bi
jv. n. en bi
jw-, buigzamer,
bruineersel,bruineerstaal,bruineertand,(een boek- buigzaamst. H etgeen zich ligtlaatbuigen.Eigenbinderswerktuig)enz.
li
jk:een buigzaam takje. Fig.,gedwee,gehoore ruis,o. Schuim :hetbruisstaatop zi
jnen zaam : een buigzaam kind; hij lszeer buigzaam.
m ond.
Van hier buigzaamheid.
(e eu :sex:s o. w., ik bruiste, heb gebruist. e u:len.onp.w.,hetbuide,heeft gebuid.Van
Schuimen: de zee bruist. Fig.,van de schepen, bui. Regenen, waai
jen,stormen: het heeft den
varen,zeilen,bi
jdeDichters:de kielbruistdoor ganschen dag gebuid. Van hierbui
jig.
'tschuimend zeegroen. V oxp Ook wordt het
e u fk . m., meerv. buiken. Elke buitenwaarts
als een klanknabootsend woord gebezigd,voor een gebogene rondachtige vlakte. D e buik van een
verward geluid m aken, even als bruisende golven? schipyvan een vat,van eene:esch,enz. Zoo heeft

en bi
j verdere overdragt,voor razen,tieren:hi
J' een muur eenen buik,wanneer hi
j,in hetmidden,
ui
tgezetis. Meer bi
jzonder, het voorste,gemeenHoogd. brausen,zweed. brusab gr. jpttem. In lijk buitenwaarts gebogene gedeelte der dierlijke
hetital.en fr. is brusco, èrttdgttc, bruisend, op- li
gcharnen, anders hetonderlj
èf genoemd:eenen
vliegend,toornig,bi
jonsbrusk.
buikhebben,kri
jgen.Pi
jninden buikhebben.Den
e rulAen . o. w., ik brulde, heb gebruld. buik ontlasten. Eenen dikken buik hebben;ook
Klanknabootsend woord, waardoor hetnatuurli
jke overdr.,voor zwanger zi
jn. Van hierzi
jn eeniye
geluid van groote dieren, inzonderheid dat der Ejuur
li
jke spreekwi
jzen ontleendy als: den buzk
leeuwen,aangeduid wordt: de leeuw brult. Ook dl
enen,meest voor het ligchaam zorjen. Den
buik vooruit steken, eene trotsche houdlng aannevan menschen:hi
j brulde a1seen leeuw.
m
en.
Twee handen op eenen buik,tweem enschen,
M kusk.bi
jv.n.en bdw.
,brusker,bruskst,zeer
bruiste en baarde. V oxo.

brusk. Opvliegend, onbescheiden. Hooy'T ge- die dezelfde neigingen en bedoelingen hebben.
bruikt dit woord a1s goed nederduitsch: en te Ook wordthetwoord Luik,somwi
jlen,metverachbrusk, om enz. Ook is hetdoor anderen gebe- ti
ng, voor den qeheelen mensch genomen: de

zigd: de bruske jeught. Voxo. Zoo bluskeli
jk Cretensen zi
jn luke bujcken. BIJBSLVERT. Za-

indringen. OuD. Van bruske ondankbaarheit. menstell.:buikachtig,buikdienaar,buikgordel?buikM oox. H et woord is m et bruisen verwant, en loop, buikloopig, buiknaadz buikpi
jn, bulkriem,
mag dus aan onze taal, in welke hetmisschien buikspraak, buikspreker, buzkspreekster, buikstuk,
door hetkanaal der Fransehen teruggekom en is, buikvlies, buikvloed, buikwaterzucht, buikwee,
met regt toegeëigend worden. Van hier brusk- buikworm,buikzuiverend,buikzuivering,enz.
heid. Zie verder bruisen.
R ufke
lg, bi
jv. n.en bi
jm!buiki
ger,buikigst.
(e u e ei, m ., meerv.buFels. Zeker wild dier. Eenen buik hebbende: een bulkig vat. Zoo ook
Het manneli
jke geslacht wordt buyelos, en het dikbuikig,dunbuikig,enz.
vrouweli
jke byFelkoe genoemd. Fig., een onbe- M u :'. v.,m eerv.builen. V an bol. Eene op-

schoftmensch, in den gemeenen spreektrant:hi
j gezwollenerondte,een gezwel:hi
jheeftzicheene

is een regte bu/el. Van hier bulelachtig,bufl-el- buil gestooten. Overdragt. zegt men: dat zal
achtigheid. O()k draagt een zekergrofen harig geene builen vallen, dat zal we1 gelukkig afookleed (overrok) den naam van bufeb fr.buye, PeD.
dewi
jl hetzelve eertjds van buFelsvel gemaakt e u :l.. m ., meerv. builen. Zamengetrokken
werd.
van buideb datKlL.en IEAXTD hebben. M ee1-
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buil,zeker bakkersgereedschap,in de gem eenzam e overdragt.: laag voor iemand bukken, zlch zeer
nederig en ondergeschikt om trenthem gedragen.
verkeering,ook buulqenoemd.
M en heeft verschcldene gissingen omtrent de Tsx K.
&TS brengthettotbutben.
afstamming van dit woord gemaakt; doch het M uk k:x:g',zie bokkiny.
schi
jnt,van het geluid ontleend tezi
jn,hetwel
k R u i, m.,meerv.bullen. Een stier: zoo van
een buil maakt, wanneer hj bewogen,of rond den bulbereden. Dz D scx. Figuurl.,een stuursch
gedraaid wordt. Van hier hetb.w.builen: meel m ensch. V an hier bulachtig,bullegeld,bulleman.
builen.
bullepees,bulos. W aarschi
jnli
jk,is dezebenaming
ontleend van het bulkentaan dit dier eigen.
M ull.en, zie buil.
e u :ss v.,meerv.buizen. Goot: eene looden (
Ru', bulle, v.,meerv.bullen. Ei
genli
jk,een
buis.
zegel,hetwelkm en aan openbare oorkonden pleegt
R ufs, v.,meerv.buizen. Harinybuis:debui- te hangen. V erder,eene metzulk een zegclvoor-

jke bul. Hi
J had
zen (buisjes) gaan in zee. Van hlerbuisharing, ziene oorkonde: eene pauseli
buîsm an, een zeeman, die, op eene buis,ten ha- eene bul, alsm eester in de regten. H et behoort
ring vaart;buismansharing,enz.
ongetwi
jfeld tot het oude bob d.i.rond. KIIz.
euls,v.
,meerv.buizen. Een kortrokje,dat brengthettothetgr,jotlln.
M
u
l
.bak ,zie bullebak.
de zeelieden gemeenli
jk dragen, doch dat thans
M u l.deren, bolderen,o.w.,ik bulderde, heb
van algemeenergebruik is,andersLulfe.
(
e u:t,m. Eigenli
jk,datgeen,watden vi
jand, gebulderd. Iklanknabootsend woord,ontleend van
in den kri
jg,afgenomen wordt:buitmaken,op het geltlid des winds:de wind buldert. Fig.een
buit uitgaan,den buitdeelen. V an hier buitgeld) hol, hard geluid maken: eene bulderende stem .
buitpenning. Vervolgensis hetvoor roof in het V erder? razen, tieren: hoor haar eens bulderen.
algemeen gebezigd.
Van hier bulderaar,bulderer,bulderig,en,in den
B uit, hoogd. B eute, eng. hooty, deen. Bytte, gemeenen spreektrant,bulderbas,een woestmensch,

zwecd. en i
jsl. Lyta, middeleeuwsch lat.Lutinum, die schieli
jk raasten vloekt.
h ontl., m .,m eerv.btllhonden. Eenesoort
fr.nutin,ital.butino,isop zeerverschillendewi
j- M u l.

zen afgeleid geworden. M isschien is de aieiding van honden, die gebruikt worden,om bullen en
van hutoude Lat,d.i.nut,voordeel,waarvanons andere wi
lde dieren te vanren. Bj ons, eene
soort van groote honden) dle huis en hof bebaten,de waarschi
jnltjkste.
M u lte'en. o. w., ik buitelde, heb en ben waken.
gebuiteld. Eigenli
jk, over zi
jn hoofd rollen:hi
j M u lk en , o. w., ik bulkte, heb gebulkt.
heeft gebuiteld. Vallen: hi
j is van de trappen ltlanknabootsend woord, ontleend van het geluid,

gebuiteld. Zie mi
jne Nederd. Spraakk, bl.135, hetwelk stieren en koei
jen makcn. Ook vanmenschen, voor hard schreeuwen, een onaangenaam
b 273. Van hierbuitelaar,buiteling.
B uitelen is,volgens de TAAL- en DzcHTx.BIJ- geltlidmaken:hi
jzingtniet,maarhi
jbulkt. Van

III:A.G>IN, van bol, het hoofd, waarvan boltelen, hicr bulking.
but'telen:in caputdevolvere.
M uH e. zie bul.
R uxlen.(oul.ook buten)b.w.
,ijtbujttejheb M u lAeb ak. m ., m eerv. bullebakken. Zoo
gebuit. Buit m aken: de rosverfde adelaer, om vee
lals stierengezlgt. In de gem eenzam e verkee@
eenen draeck te buiten,slaet klaeu en kratlwel. rl
ngj wordt het voor een spook, ook voor een
Voxo. Van hier buiter. V oor ditLuiten, wordt st
uursch cn afzigtig mensch,gebeziyd,die iemand
thans gemeenl
i
jk vrb'
bniten gebezigd,en voorbui- ligtelijk kan verschrikken:ziJgebrulktenhem voor
tert vrqhui
ter. Het werkw.buiten komtb1
J Kzrz. eenen bullebak.
en PLANT. ook voor ruilen, verwisselen, voor, D u iséen v., m eerv. bulsters. Bed,m atras:
waarvan nog vut'lebulten) doch dit buiten komt, de groote Koning slaept op eenestroi
jebulster.
volgens TsN KATE,van hetoude hulchte,om de V oxo. Zie bolster.
welluidendheid but'te,ruiling,contmutatio mercthnt.
M u l.é,m ,meerv.bulten. Van bol. Bogchel,
r met den bult. Ook voor
nul.
ken. zamengesteld van â!
)'
,ofbe,en uk
h hooge rug: Govzu'
Ie eenen bultheeft,alspottende:ik heb
uiten)bi
jw.envoorzetsel. Bi
jw.:hjisbuiten,staat iemand,d'
buiten,enz.M etvantvan buitenkom en.V anbniten, den bult gisteren qesproken. Van hier bultachnaarhetni
terli
jke,schi
jnthi
j vroom. Van buiten tip bultenaar, bultlg. B ultzak is een scheepsbed,
leeren, in het geheugen prenten. Zoo ook m et metstroo gevuld,bi
jKlra.bulte.
te:zich in iets te buiten gaan, flguurl., onm atig, M u l.ézak, zie bult.
buitensporig zi
jn. VoorzetFel:buiten d: stad wo- M u u , V., meorv. bunnen. Eene vischkaar.
nen. Hiertoe behooren defguurlt
jkeFpreekwi
jzen: Zie beun.
hi
J was van bljdschap buiten zich zelven. Ook M u xvde', m ., meerv. bundels. Verscheidene
zonder lidwoord:buiten staat,buiten gevaar,bui- zamengebondene dingen. Zie bondel.
ten zorgen,enz. M etden tweeden naam val: bui- e u u derl o., meerv. bunders. Eene landten 'sdi
jks, buiten 'shuis, buiteu 'slands, enz. maat, houdende vroeger zoo veel lands,a1s twee
Ook wordt het a1s een bi
jv. naamw. gebezigd, zamengebondene ossen, op eehen dag, konden
waarvan echter de overtreFende trap, b3titenste, afploegen,zi
jnde240voeten in dclengte,en l20
alleen in gebruik is:de buitenste bast #an eenen in de breedte:om trentiu de helft eenes bunders,

boom. Eindeli
jk wordthetaanverscheidencwoor- zi
jnde eenjock ossen lants. BIJBELVERT. Thans
den vastgehecht:buitendeur,buitengewoon,buiten- houdt een bunder 100 vierkante nederlandsche
kans, btlitenlander, buitenltlcht, buitensporig, (bi
j Roeclen of 10,000 vierkante nederlandsche Ellen

Hoov'
r ook buitenspoorsch) buitensporigheid,bui- (Mèt1
.
-es)
e ux
:.
s:xkg, bonsing,m ,meerv.bunsings. Zetensporigli
jk, buitenstad, buitenvader, buitenver- (
bljf,buitenweg,buitenwerk,enz.
ker dier: lli
j stinkta1s een bunsing. In hetgee u kk en, o.w.,ik bukte,heb gebukt. Zich meene leven,zegt men ook bunsem.
nederwaartsbuigen;buk wat;buk watlagtr;ook
eurg,(ookburgt),m,ymeorv.burgen. Iedere
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m etm uren omringde,of met vestingwerken inge- bushuis,wapenhuis;buspoeder,buskruid;busschie-

slotene plaats:den burg inkri
jgen. HooE'
r. Van ter,enz. W kders,een tz
'eren ring,of band, die
hier burggraaf,burggrafeli
jk,burggraafschapjburg- om ietsgeklonken,ofin iets geslagen wordt, om
wal, enz.

hetzelve meerdere sluiting en vastigheid te geven.

Hetiseen oud woordjhetwelk in alle euroye- Hiertoe behoort de gemeenzame spreekwijs:het
gche talen aangetroFen wordt. Gemeenli
jk leldt sluita1s eene bus.
men het van Lerg, en ner.jen, afidewi
jlmen de M usk :ru :d, o. Van nus,voor een schietgeJttr.gen,weleer,op bergen stlchtte,en zich in de- weer, en kruid. Buspoeder, schietkruid. H iertoe
zelve trachtte te Jer.çez?,ofte verdedigen. H etgr. behoortde,in de gemeenzam e verkeering, gebrt
zi-

al
lpylg,een toren,schi
jntmetonsLurg in naatlwe keli
jkespreekwi
js:hi
j heefthetbuskruidnietuitverwantschap te staan.
gevonden, is niet schrander. Zi
j vliegt op als
M urgewneesler, m .,meerv.burgemeesters. buskruid,wordtschieli
jk driftig.
V an Lurg en meester. De voornaam ste persoon M u sse', m ., m eerv. busselsjbusselen. Bonin de burgerljke regerbng eener stad. Van hier del,bos:een bussel bloem en, haren, hooi, enz.
burgemeesterli
jk, burgemeesterschap/enz. Bur- Ende bint hetin busselen,om 'tsxelve teverbran-

çezzlt?e-sfcr is in het middeleeuwsch lat. burgima- den. BIJBSLVSST. E en bussel hout,een takkenpgfer,fr.bourgmestre,ofbouvguemaztre.
bos,bi
jKls.mutsaart.
M u rger, m., m eerv. burgers. In het vre, Vol
gens AoEr,hetverkleinw.van bus qbos).
M
i
s
s
c
hi
en echter is bussel,voor bundsel, van bund
Lurgeres. Eigenli
jk, de inwoner eener stad:bur.

ger zi
jn. Van hier burgerachtig, burgerdragt, Lband van bt
hdent,metden uitgang sel;zoo dat
burgerLedjburgeri
j,bnrgerkri
jg,burgerkroon,bur- h*e
igenli
jk een bèhdsel,ofzamenbindsel,zoude
*t e
gerlieden,btlrgerli
jk, burgermagt, burgerman, bur- ZIJN.

gerpligt,burgerregerïng, burgerregt, burgerschap, M uu r. m.,meerv.buren. Iem and, die naast
burgerstand,burgertrant,burgervader,burgervrouw, of digt bi
j ons woont:ik heb zeer goede burcn.
burgerwacht, burgerwety cnz. HoorT heeft nur- Buren en bondgenooten. Te ôt/urd/ltfk
k8,zegtmen,

gerorde,voorhetgeen wi
j,met een basterdwoord, in de gemeenzame verkeering,voorb!
'
jdeùttren.
poJ?'tlk noem en.
M u rgk. zie Lurg.
A urrl.e, zieberrie.

Ook diegene,die,in hetzelfde huis,boven,of beneden ons wopnt:benedenbuur,bovenbuur,onder-

buur. Zamenstell
ingen zjn:buurdochter,buurjoneus, (ook bos)v.
,meerv.bussen. Geldbus: gen, buurkind, buurman,buurmeisje,buurpraatje,
heb i
k den hel
schen Jood,(JvoAs)bewaardervan buurschap,buurvri
jer,buurvrdster,buurvroum enz.

de bus. H oovT. M etde bus omgaan,geld inza- B uur, ook genuur,ncs?ztt/',is metboer en boum elen. Hiertoe behoort t1e gem eenzam e spreek- wer van denzelfden oorsprong:en komtvan bouWl
JS:in de bus blazen,geld geven,hetzi
ja1seene zfJcn, in de beteekenis van wonen. Zie bouwen.
opgelegde boete,hetzi
J
-a1seenevri
jwillige uitgaaf. Van dit buur is, in de gem eenzam e verkeering,
V an hier bnsbewaarder, busdrager, busmeester; hetonz.werkm burett(buurten)gebruikeli
jk,voor
armbus, theebus, ook theebos, enz.
In eene eenen buurbezoeken,bi
j eenen buurgaanpraten:
bepaaldere beteekenis,wordt hetwoord bus gebe- ik kom van avond watbi
ju buren.
zigdj'voor den loop van een schietgeweer,voor M uu el.v.
,meerv.buurten. Yan buur. Eene

een schietgeweerzelf,hetwelk oul.meergeli
jkheid reeks van naast elkanderstaandehuizen:hi
jwoont
met eene ei
genli
jke bus had, dan tegenwoordi
g, in mi
jne buurt. Ook een gehucht)in tegenoveren ook voor allerleigeschut. Van hier busgieter, stelling van een dorp.

C.
C is eigenli
jk eene lati
jnsche letter, en dient, lat. cedrus. Zekere schoone, hoog groei
jende
in dietaalvoorx. Zi
j is bj ons waarschi
jnli
jl
t boom,die op den berg Libanon,Taurusen Amaheteerstingevoerd in dieti
jden,toen de Kloos- nus, maar inzonderheid in Afrika wast:de cedeterlingen genoegzaam alleen depen voerden. W i
j ren van Iuibanon. Toortsen van welriekenden

hebben de c, in nederduitsche woordcn,ook niet ceder. VoxD. Cederen hout:ende hetisbedeckt
anders noodig,dan tothet ondeelbareletterteeken m et eeder. BIJBELVERT. Van hicr cederboom,
CHn,
,of
ke
enCHI
bi
j,oo
nv
sereenkoraende Mlet deZ der Grie- cederhout,cederwerk,enz.
gebruikeli
jk voor eene scherpere Cedeeen.onverb.bi
jv.n.Vancederen hout
letterdan g,in:echt,schaap,enz',schoon wi
jin gemaakt: van binnen m etcederen plauken. 1)Iade woorden:CEsAn, CzcEao, cipres, ceder, cel, B>zLVEaT.
citer, citroen,ci
jfer,oceaan,en eeni
geandere,van C eei, zie cedel.
het grieksch, of lati
jn, oorspronkeli
jke woorden, C el., v., meerv. ctllen. V an het lat. cella.
de c behouden. Zie mi
jne Nederd. Spraakk. lederklein vertrek: van alde vertrekken in het
II:D .bladz.32 en v.
huis is deze prachtelooze cel mi
j het aangenaam-

Cede'.v.,meerv.cedelen. Eeneli
jst,naam- ste verbli
jf. Een kamert
jein een klooster: in de
ltjst: t
lit een parckement, of halfgeronde cedel. onbesm ette cel. Voxo. Van hier cellebroeder,
V oxo.

(cellebroer,een monnik)cellebroedersklooster.
In (1e dageli
ll
tsche verkeering, wordtcedelza- Ce- enl, o., meerv.cementen, wanneer van
Iuengetrokken tot ceeb en hetverkleinw.cedell
je verschillende soorten gesproken wordt. Eene soort
tot ceelfe. Genleenli
jk zegtmen:eeneceellna- van kalk,welke inzonderheid gebruiktwordt, om
ken. Van hter huurceel,1jkceel,rouwceel,enz. het metselwerk voor het doordringen van het waC eder. m .,m eerv.cederen,ceders. Van het ter te beveiligen. Tras: dic kelder is geheelin
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cement gem etseld. Overdragt., zegt men : eene Cllfee, o.
, meerv.cjfers. Cjferletter,getalzaak in het cement leggen, onwankelbaar be- letter, van het middeleeuwsch lat.cl
/krc,ofvan
vestigen.
hethebr.n:D, tellen, vekenen. Ook voor Ver-

Hetheeftzi
jnen oorsprong van hetlat.caemenftfzz
k,hetwelk,reeds bk de Romeinen, van gestoo-

-T

schrift,hetwelk zonder den sleutelnietkan

tene steenen toebereide kalk beteekende, en,voor
caedimentum genomen,van caedereafkomstigzoude

worden: een brief in ckfer geschreven.
hier ci
jferboek, ci
jfergetal, ci
jferkunst, telwezen.
kunst;cdferletter,ci
jfermeester, telkunstenaar;ci
jC ent. v, m eerv. centen, cents. Eene neder- ferschool,ci
jferschrift.
landschekoperen munt,zi
jnde een honderdste ge- C:lferen. b w.,ilc ci
jferdeyheb geci
jferd.
deelte van eenen gulden.
Rekenen. Van hier c'
tferaar,ci
jfering.
C en len aar. m., meerv. centenaars. Een C:
lns.m.,meerv,ci
jnzen. Vanhetlatcensus
gewigtvan 100 oud pond of49.41 kilogram me. Tol, schatting:dat si
j den ci
jns, ouden impost

C't, zie C.
ende to1 nicten sullen geven. BIJBELVSRT. Op
Chaes. m.,zonder meerv. Van hetgr.y.loç, ci
jns stellen,scbatting opleggen. Van hierci
jnseen ongevormde klomp, waarin, naar de denk- baar,tolpligtig,onderworpen:ci
jnsbaarworden,beelden der griekscheen latjnscheDiehters,alle iemand ci
jnsbaarmaken;ci
jnsregt,enz.
,meerv.cilinders. Van het lat.
hoofdstoFen, voor het ontstaan van dit wereld- C :llxvder. m .
stelsel, zonder orde met elkander verm engd wa- cylindrus, en dit van hetgr.xvàtvsgnç. Een langren. Figtzurl., eene verwarde zaak,wanorde: een werpig rond,bi
j HALMA, rolzutl. Van hier cilinchaos van verwarring. Zi
jne rede is voor mi
j dervormig.
een ondoordringbare chaos.
Cfm baa'. cimbel,v.,m eerv.cimbalen. Van
Cheeu'b,m.,meerv.cherubs. Van hethebr. het l
at. cymbatum, en dit van hetgr.xupjlkgv.
2?52,sterk zg'
,,. Eene benaming, welke, in de Een driekantig snaarspeeltuig, met ringen en

H.Schrift, aan Engelen geqeven wordt. Voor schellet
jes:'tgeluitderklinkendecimbael. VoND.
cherub zegtmen ook cherubtjn. verkleinw. cheru- Zamenstelling:cimbelspel.
âg'np'
e. Van hiercherubi
jnsch.
C:piee.(bi
jKIL.cippier,vanhetlat.et
àpus'p2'custost,m.
,meerv.cipiers. Een dienaar van
Ch#ll. (bi
jKIL.ghbh :/
1g**
169,v. Van hetl
at. czp
jst.
chù'
lus. Maagsap; wit sap, dat doordekoking hetgeregt,diedegevangenen bepaartenspi
dcr m aag uit hetvoedsel getrokken wordt. Van Câppes, m.!meerv.cipressen. Zekere booln:
be
pl
ant
me
t
s
pl
cht
i
gen
ci
pr
e
s
.
V
oxo.
Van
hier
hierchi
jlachtig,chi
jlachtigheid,chi
jlmakend,chi
jlmaking,enz.
ci
pressen, onverbuigb. bi
jv.n , dat van cipres geCh eeel.ade, v. Een droog hard deeg, het- maakt is, of daartoe behoort. Cipresboom , hetwelk uitkakau,vanil
je, suiker, enz.zamengesteld zelfde aIs eipres. Van hetlat.C1P r8ddNS.
wordt. Ook de daarvan bereide drank:chocolade C:pressen,zie el
àres.
rkel., m., meerv. cirkels. Van het lat.
iseen drank, welken de SpanjaardenuitMexiko Cl.
naar Europa overgebragt hebben. Van hier cho- cl
'rculus. Kring: tot op den cirkelvan den kreeft.
coladefabri
jk, chocoladekan, chocoladekop, cho- Ds D scx. Een halve cirkel,half rond. V anhier
colademaker, chocolademakeri
j) chocoladewinkel, cirkelboog enz.
C :ler, v.!meerv.citers. V an hetlat.cithara.
Chelgéen. m., meerv. christenen. Een be- Zeker speeltulg:op de citer te zingen. HooF'r.
li
jder van Jlzus godsdienst. Van hier christeli
jk, V an hier citerdraad,citersnaar,citerspeler.
christendom,christenheid,enz.
Cfleoen, m.
, meerv. citroenen. De vrucht
C h r:stenen . zie gechristend.
Van den citroenboom, zoo a1s die versch tot ons
Cfeheeef. v. Zeker gewas) van hetgr.en gebragt wordt: terwi
jldeingezoutenevruchtvan
lat.xty.toptlw,cichorium.
dezen boom,bl
jons?den naam van limoendraagt:
j zlch verhit,endeheetvan een'
C:dee. m. Eene soort van in Frankri
jk en zwanger had zi
r. V an hier
Engeland meest bekenden drank; ooftwi
jn, appel- kouwden citroen ghegeten. Hoor'
wi
jn. Van hetfr.cidre,en eng. cider; echteris citroenallpel,citroenboom, citroengeel,citroenkleur,
heteen oud duitsch woord. en reeds bi
j TAT1Ax. citroenkleurlg, citroenkruid, citroenverw, citroenvoorhanden. Van hier ciderazi
jn. Zie appel- verwig,enz. Lat.citreumt fr. citront ital.citrone,
Spaan.c''dra.
dvank.
enz.

D.
> . de vierde letter van het nederduitsche ABs. D aagseh, bi
jv. n.,meest gebruikeldk voor
Zie over den aard en hetgebruik van dezeletter, alledaagsch,in den zin van hetgeen tot de weekdagen ofwerkdagen behoort, in tegenoverstelling
mi
jne Nederd.Spraakk.D.1.9j 46 en 47.
e aad, v., m eerv. dadell. Van doen, oul. vanfeestdagen:mdndaagsche rok enz.
daden. Bedri
jf: eel
ze goede daad. Iemand met D aa:dee! m.,meerv.daalders. Eene zilverraad en daad bjstaan. In der daad, voorwaar, m unt,vroeger ln Nederland in omloop,terwaarde
waarli
jk;op de daad,onder het doen. Van hier van 1 gulden 50 cents- Ook w ordt,om de ge-

daadzaakydadeldk,dadeli
jkheitl.HoolTbezigtdaa- ltjkheid van gedaante,eeneschi
jfvan eenen appel
deloos(dadeloos)voorwerkeloos,zonderietstedoen. enz.,daalder genoemd.
D aags. bi
jw-, zi
jndede tweede naamvalvan D aar.bi
jw.en voegwoord. 1.Bi
jw.
,zoowel
dag, voor desdaags. D aags daarna',den volgeu- alleen tn op zich zelf staande, a1s met andere
den dag; daags te vortn)den voorgaanden dag. woorden zamtngesteld. A lleen en OP zich zelf
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staande: wie woont daar? op die plaats. 'lk!i?riJ- dag leggen,doen bli
jken. B4 verdereoverdragt,
zullen dat maar daar laten, niet onderzoeken. zegt Voxo. van geschriften : geef uwe dichten

Daar is hi
l. Val) daar: hi
j ging van daar;en niet,in uwen eersten i
jver,aan den dagh,geef
om m eer sterkte aan de uitdrukking te geven, die niet te vroeg in het licht, geef die niette
aldaar:tegen mi
jne verwachting vond ik hem vroeg in druk uit. Zoo ook: ofze der jenne
aldaar. Zamengesteld, als: daarheen, daaraan, en den dagh waer
digh zjn.ofzi
jwaardig zpn,in
daarachter, daarbinnen, daarbuiten) daarin, daar- druk ui
tyegeven te worden. Datmag geen'dag
lnede,daarna,daarop,daartoe,daaruit, daarvoor, zien,is lets schandeli
jks. Hetmeerv.dagen wordt
enz. Hierbi
j moet ik aanmerken, dat het bi
jw. voor leven,ofleefti
jd,gebezigd: zjne dagen verdaar,dus zamengesteld,deplaats der aanwi
jzende korten.- Hi
j heeft z'
jne bestedagen alverslevoornaamwoorden deze,(56,dezelve, dezelfde, ver- ten;op zjnedagen komen,oud worden;zi
jheeft
vangt, b.v.:gi
j moet datgevalnietgering ach- goededagen bj haren oom.
Da
g
be
t
e
e
k
e
n
t
s
omwi
j
l
e
n
.
e
v
e
n
a
1
s
d
i
e
s
bi
jde
ten,wantdaaraan (aan hetzelve)is veelgelegen
Hier is eene voorkamer, en daarachter (achter Tuati
jnen,denlaatstelldag van iemands leven;en
deze) is nog eene binnenkamer. Daarbj komt dus zegt: zjnen dag beleven,zoo veela1s leven,
nog (bi
j deze zaak). En zoo metalde overige. totdatmen van ouderdom sterft,zoodatzi
jndood
Dit echter heeft alleenli
jk plaats tellaanzien van door geen toevalverhaast is: Elk sterv'ling, die
zaken,en geenszins in opzigttotpersonen: htjis zi
jn dag.uitdroefleid nietbeleefde. J.FoR'
rsrAx.
jn:dagbepaling,dagblad,dagbi
Jzi
jnemoeder,wi
j zullen henl bi
j haar, of bi
j Zamenstellillgenzi
boe
k,
dagge
l
d,
daggel
de
r
,
daghuur
,
da
gl
i
c
ht
,
dagdezelve(nietdaarbi
j)laten. Dezezamenstellingen m ogen liefkt niet weder gescheiden worden, loon, daglooner, dagregister, dagreis, dagschaar
b.v.: daar bekommer ik mi
j niet over, voor (bi
j HoovT dakschaart, thans nog op de korendaavover bekommer ik lni
j niet.
beurs te Amsterdam gebruikeljk,voor dagloon,of
Ditdaar kan alleen de plaatsderaanwqj'
zende, zooveelals men zich op eenen dag bescharen kan;
niet die der enkelbetrekkelqkevoornaamwoorden dagschool, dagverhaal, dagwacht, dagwcrk, dagbekleeden, dewi
jl in hetlaatste gevalwaar gebe- werker.dagwdzer,enz.
zigdwordt,b.v.: het land, daarinik u zal bren- SYACHTER.leidt het van hetarab.daa,&.
rà
'
h af.
gen, voor waarth. In de plaats,daar men het D agdlef, m .,m eerv.dagdieven. Fuen trage
werkman,die hetdagloon steelt,en nietverdient:
brandoFer slacht BIJBELVIRT.,voor waar.
2. V oegw-, In de beteekenis van naardicn, hj is een regtedagdief.
dewi
jl: daar gi
J zoo we1 gewapend zi
jt,behoeft D agd:evex.. o. w., ik dagdiefde, laeb gegi
l nlet te vreezen. Voor schoon,terwi
jl: gi
j dagdiefd. Ltzi werken, en daardoor hetdagloon

j.
lacht,daar gi
j behoordet te schrei
jen. Ook lkdt stelen. Van hier dagdieveri
heteenige zam enstellingen: daarenboven, daaren- A agel.
llks, bjm, voor alledagen:datgetegen,daarom.
beurt dageljks.
(o a de'.n1.,m eerv-dadels.Anderseen
D agel.
lkseh.bi
jv.n.,hetgeen totalledaVoordevruchtvandendadelboom ishetvronîveli
jk. gen of ti
jden behoort: dageljksch brood. Ook
Van hier dadelboom, dadelkern, dadelolie. Van gewoon, gemeen: een dageli
jksch kleed, anders
het gr.dlxTvknç,welken naam deze boom gekre- ook alledaagsch. lloorT vorm thiervan het zelfst.
jkschelevenswi
js.
gen heeft,uithoofde der geli
jkheid,wel
kedeszclfs dagelkksàeld,voordageli
vruchtmet eenen vinger heeft.
o agen, (angels.daegian)o.w.,ik daagde,
ben gedaagd. Van dag. Dag worden: het beD adei#
lk,zic daad.

D adee, m ., m eerv. daders. Van het onde gint te dagen. Van hier opdagen,rgrdcgen,enz.

daden, nu doen. Iemand,dieiets doet:zi
jtda- Zie deze woorden. Voor oud worden is heta1ders(beoefenaars)deswoords. BIJSSLVSRT. Ge- leen nflg overig in ons zam engestelde bedaand.
woonli
jk in eenen kwaden zin,iemand,dieeenig Zie hetzelve.
,ik daagde,heb gedaagd.Voor
schelmstuk pleegt, of gepleegd heeft: de dader D agen , b.w.
werd gevat.
hetregtroepen:hi
Jisgedaagd,om, binnen vierentwintig uren te verschi
jnen. Van het verled.
Dadlg,ziegoeddadQ.
D ag,m.,meerv.dagen. Deti
jd van vieren- deelw. gedaagd, is het zelfst. naamw. gedaagde.
twintig uren,zi
jnde dag en nachtbeide:het kind Van hier dager,daging, enz. V oxo. bezigt dais zeven maallden en drie dagen oud. Des ande- #en,voor uts
tdagen: in hetveld dagen.
ren daags. l7etjt
ldatdezon opgaat,totdatzj D ageeaad, m. Morgenstond:metden daondergaat:de kortste,de langste dag. Hetwordt geraat. H oovT. Ook wordt ditwoord, bi
j overdag, de dag breekt aan;voor dag en dauw,zeer dragt-,voor den eersten leefti
jd gebezigt
l:in den
vroeg in den morgenstond; de dag neigt ten dageraad zknslevens. Bi
J verdereoverdragt,voor
avond. Van hier het spreekwoord: een gat in slagentik beloofde hem een'dageraad.
den dag slapen, lang slapen. Een zeker bepaald Zeer verschillend zi
jn de meeningen over den
gedeeltevan den dag: hj wintiederen dag twee aard Van dit woord. KILIAAN neem tdageraad,
gulden;ook daags:zeven gulden daags. 14e ttjd voordagerood,geljk men ook zegt morgenrood.
in hetalgemeen:er zullen dagen,erza1een tjd TUINMAX voegtf
)rbi
j,dat W ZSLERAM.nietalleen
komen, wanneer enz. Den dag onnuttig door- morginrod, maar ook tagarod en tagoroth heeft.
sc.toont aan,dat de Ouden,voordageraad,
brengen,den ti
jd verbeuzelen. Dag stellen, ti
jd Huvo'

ceen daggrakezeiden,welk laatsteh'
jvoor
I
bepalen. - Het licht van den dag:bi
J dag,- dageral
bezie het eens bj den dag,bi
j hetlicht,- il< het echte houdt, van graken, beteekenende het
heb hier eenen valschen dag,een valsch licht,- eerstescht
j'
nen van den #c.
g;van welk grakenmen
de dag,hetlicht,valt niet *elop ditschilderstuk. eerst grieken, en vervolgens krtkken schknt gemaakt
t
e
he
hben.
#a.
vAx
LSLYF.leidthet van
Hiertoe behoortdespreekwi
js:zi
jschelen alsdag
en nacht,als lichten duister. Iets aan den dag, raten(bjWAcI
ITsR.),maken,zamenstellenaf,waaraan het licht, brengen, kenbaar m aken,aan den van ons reeden,linnen reeden) zoo dat dageraad,
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eigenli
jk,het maken van den dag zoudebetee- algemeen, in het spreekwoord: een hond ls etout
r. Fig., en in den
kenen.
Op zjnen eigen dam. H ooF'
D agge,dag (middeleeuwschlati
jn,daga,#?
#c, genleenen spreektrant: ecnen dam leggen, den
ital.daga,sp.daga,eng.dagger), v.,meerv.dag- grootsten hongerverdri
jven. Ook wordtdam voor
gen. K orte degen:Ik, ongewoon, 'tvuurwapen eene dtzbbele schi
jf in het damspelgebezlgd:ik

te handelen,zalwissermetdedag treFen. H oov'r. heb dam ;dam halen,enz. Zam enstell-:dambord,
Ook wordt het voor een scheepstuig, een stuk D chi
,ddawo
msp
ler,e
nzt.eng. dam, fr.
touw,waarmede de misdadigcn op de schepen ge- dams
am jj
lsda
ems
enpe
ol
u
oe
rd.
Hq
dante,hetmidtleleeuwsch lat. damnèa, het zweed.
straftworden,genom en.
D agl.
l.
ehl,'
o. Hetlichtvan den dag:mi
jne en deen. Dam,het pool. tama, en meer andere,
oogen kunnen het daglichtnietverdragen. V an hebben alle de beteekenis Van eene hoogte van
hierde gemeenzamespreekwi
js:hetmaghetdag- aarde, of steen, ter beteugeling van het water.
lichtnietzien,hetiste slecbt,teschandeli
jk, om M eestal wordt het afgeleid van hetlat.domare,
d.i.tentmen,tot welk laatste K lL.het brengt, behettelaten bli
jken,ofbekend temaken.
D agrels, v., m eerv. dagreizen. Reis van teekenende dam, dan zoo veel a1s eene temm ing
eenen dag:die steden liggen twee dagreizen van van hetwater.
elkander. Het lcgertrektm etkleine dagreizen.
D am lsl, o., m eerv. damasten,wanneer van
verscheidene soorten gesproken wordt. Zekere
D agslee.zie morgenstel'.
D agleeR en en, b.w , ik dagteekende,heb stof,van zi
jde,ofwol?gcweven,een stuk damast.
gedagteekend. Eencn brief dagteekenen. V an Van hierhetonverbuigb.bi
jv. naamw.damastent
hier dagteekening.
een damasten rok. - Bloem van damast, ook
D agvaard. v., meerv. dagvaarden. V an damastbloem.
dag en vaavdt van vaven, oul.reizen, goth.en D eze stof hecft haren naam van de stad D a-

angels.Jcrcn. Eigeli
lk,eenedagreis,ofreisvan mcdctld, van waar zij het eerst in Italië gebragt,
eenen dag:en daerik hem,vermoeit van zi
jne en dqarna doorhetoverige gedeelte van Europa
daghvaert,troost. AxToxlo. W i
jders,landdag, verspreid is geworden.
staatsvergadering: dagvaard houden; hi
j is ter 'Aam l.eoper.m .,m cerv.damloopers. Zeker

dagvaard gezonden.
binnenlandsch vaartuig.
A>agvaarden . b. w., ik dagvaardde, heb o am - en. b. w., ik dam de, heb gedamd.
gedagvaard. Dagen,voorhetregtroepen:iem and Eenen dam maken, leggen. Doch in dezen zin
dagvaarden. HoovT bezigthetvoor ter dagvaard i
s afdammen meestin gebruik. Dammen wordt
beschrkven:de staaten tedaghvaarden. Vanhier ook als een o.&v.,gebezigd, in de beteekenis van
dsgvaarding.
dam spelen:zi
j.zitten te dammen. Yan hierdam A'ak , o., meerv. daken. Van dekken, even m er enz.

als het lat. tectum, van tego. ln hetalçemeen, r am r, (bi
j KIs.ook demp Cn domph,m.
,
alles,wat iets dekt. Bi
jzonderli
jk, het bovenste meerv.dampen. D ikke rook,nevel,ofwasem :de

gedeelte van een gebouw, hetwelk het voor wecr damp van eene fakkel. Zwavelachtige dampen.
en wind bcdekt:een huis onder het dak brengen. D am p en , o. w., ik dalnpte, heb gedampt.
De fguurli
jke uitdrukkingen:iemand iets op zi
jn Damp van zich geven : die kolen dam pen sterk.
dak zenden, het hem tegen wilen dank toezen- ln den gem eenen spreektrant wordt dampen gebeden;hetkomtallesmaarop mi
jn dak,hetwordt zigd, voor tabak rooken, of, onder hetrookeny
maarop mi
j geschoven;iemand watop zi
jn dak eenen sterken damp veroorzaken : wat zit gij te
geven, hem slagen geven,enz.behooren totden dam pen !Van hierdam per,damping.

gemeenen spreektrant. Figuurli
jk, hct gansche (
o a*ux>:g, bjv.n.en bi
jw.,dampiger,damhuis, in zoover daarm ede de bedekking befloeld pigst. Nevelachtig, vochtig :het is dam pig weer.
wordt:wi
jkonden naauweljksonder dak komen. Ten aanzien van de paarden bezigtm en het voor
M et iemand onder een dak,in een huis,wonen.
Zamenstell.:dakbalk,dakbord,dakdekker,dakdigt,
dakdrop, dakgoot, dakpan, dakrib, dakriet,dakspar,dakstroo,dakvenster.
D al., o., m eerv. dalen. Laagte. Iuand, dat
tusschen bergen ligt:in 'tVatikanerdal. Ho()pT.

kortademig: een dampig paard. Van hier dampigheid.
(O a'm pR ogel., n1.,mecrv.damp. kogels. Een
kogel!w elke eenen grooten damp veroorzaakt,om

den vl
jand daarmede,voor eenigen tjd,hetgezigt
te belem meren.

Overberg en dal. Zamenstell.zi
jn:dalbewoner, D a**:pk r:ng, m .,meerv.dampkringen. D e
dall
uiden. Oul.was het bi
jw. dalewaart in ge- ltlcht, welke onze aarde en alle andere hemelsche

bruik, voor naar beneden.
ligchamen omgeeft. Y an hier dampkringslucht
D aiex:, o.55:., ik daalde, ben gedaald. Van CDZ.

dal. Afklimmen,naarbenedengatn:wi
jdaalden

D an. bi
jw.en voegwoord. 1.Bi
jwoord,om
in hctgraflaten dalen,laten inzakken. In prj
is dat. 2.Vocgwoord, derhalve, bi
j gevolg:ls dit
verminderen,afslaan:degranen zi
jn aan het da- dan uwe m eening? Dan wordtook voor doch gebe
zi
gd)
aan
he
t
begi
n
ee
ne
r
r
ede
:Dan,eer ik 11
len. Zi
jne achting begint te dalen, minder te
worden. Ook:hi
jisaanmerkeli
jk bi
jmi
jgedaald, verder daarvan spreek, m oet ik u nog zeggen,
in waarde,achting. M inderen: de Gezanten ver- enz. Achterden vergrootenden trap dcrbi
jvocgezochten tien duizend m an te voet,twee duizend ltjke naamwoorden, geli
jk ook achter nt
kt,zl?
'
6f.
:,
te paarde, doch daalden allengskens tot op de ni
emanh J/ecn, andevstf: veeb enz.wordt dan,
helft. HoovT. Ou1. werd dalen ook in eenen nietals,gebruikt:gi
jzi
jtwi
jzerdan hi
J; daar
bedri
jvenden zin gebezigd. Van hierdaler,daling. was niemand, dan ik enz. Zie mjne Nederd.
A am sm ,m eerv.dammen. Eene hoogte van Spraakk.,D.II,ç 58.
van den berg af. D e zonbegintte dalen.Icmand eenen ti
jd aan teduiden:dan vraagthi
jdit:dan

aarde of steenen, om het water tegen te houden:
eenen dam maken, leggen. Voor grond in het

D axklg.zie d'
usdanig.
l'ank, m, svelgevalltn:iets in dank aanne-
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Tegen wil en dank. Erkentenis, dankbctuiging : iemand voor iets dank zeggen. Iemand
iets dank weten,nietwb'
ten. Dank m et iets inleggen,bi
jdank,ook God
jietsbehale
. Godzi
@@n
dank! den Hemel ZlJ dank!Ientand dank zeggen
wordt, @
ln het geWone leven,ook voor eenc beleefde weigering genomen,wanneer ons iets aanm en.

de darmen hebben. Fig., en in den gemeenen
spreek-trant,voor den buik : den darm vullen,on-

matig eten. Zamcnstell.:darmjicht,darmkronkel,
darmnet,darmpi
jp,darml-etydarmwee,enz.
D ar**zsn aar, %'.tm eerv. darmsnaren. Eene
van darm en gemaakte snaar,in tegenoverstelling

A
'an ecnekoperen,Ofi
lzeren snaar.

D a reen, derren,o.w.,waarvoorthans #/frmakeng : ik zeg u dank. Zam enstell.: dankdag, ven gebezigd wordt: o uur, die ik vemvenschen
dankbetuiging. dankfeest, danklied, dankoFer, dar!PooT. Zie dt
lrven.
dank-preek, dankzegging, enz. D anlcerkentenis is D arle; (dert
el), btjv. n- en bi
jw-,darteler,
zlziek:cen dartel
eene erkentenis van dank, en dus tweem aal llet- dartelst. svulpscll,weeldrig,spet

gebodcn wordt,waarvan wi
j geen gebruik willen

zelfde. Gîtnsterkentenis zot
l beter zi
jn. J. DE kind. Fig.:een dartele,sierli
jke,bloemri
jke,sti
jl.
Dsclt,bezigt dankeloos,voor ondankbaar.

Van hier dartelheid.

o ankbaar, bi
l&-. n. en bjw-,dalll
tbaarder, o aréel.eu , o,w.,ik dartelde,heb gedarteld.
dankbaarst. Ei
genli
jk,dank brengend, dank zeg- Zich wulpsch aanstellen,dartclzi
jn.
gend: hi
j was zeer dankbaarvoordatgeschenk. .o artlen . zie derttkn.
D
as,
m.
,
m
e
er
v
.
das
s
en.
Ze
kcr viervoetig
ln eene ruirnere en igut
zrli
jkebeteekenis,genegen
.

om ontvangene weldaden,door wederkeerige dien- wild dier,dat zich onder de aarde ophoudt Ook
sten, te vergelden: hi
j is een zeer dank-baar eene soortvan kleine honden, die gebrllikt wormensch. Van hier dankbaarheid,dankbaarli
jk. den om dassen to vangen, anders dashond geD ank en. b. w., ik dankte, heb gedankt. noem d. Van hier dassenvel,dassenvet,enz.
Zi
jn welgevallen over ontvangene weldaden aan (o as, v., m eerv. dassen. Een halssieraad, of
tlen dag leggen: iemand danken,voor iets dan- eene halsdekking: eene das metkant. Jn dezen
ken. God zi
j gedankt! Vooriemand danken (in zin wordt dit woord veelal vrotzwelijk gebrtzikt,
de kerk), iemands dankbaarheid aan God voor schoon het mlsschien hetzelfde,als hetvoorgaande
zi
jne herstelling, openltjk bett
ligen. Iemand iets das, is; in welk geval ons das,vooreene halste danken hebben, hem tlaarvoor dank sehuldig dekking,zi
jne benaming zou ontleend hebben van
zi
jn,hem als den veroorzaker daarvan erkennen) eene voormalige gewoonte, om daartoe een dastlit heb ik hem alleen te danken. Ook in eenen senvelte gebruiken.
kwaden zin, voor wi
jten: hi
j heefthetzich zel- (
D a*.hetonzkd.geslachtvan hetaanwi
jzende
ven te danken, dat hi
jke voornaamwoord die. Zie hetj onyelukkig is. Iets op en betrekkeli
ze
l
v
e.
eene belecfde wi
jzeafsl
aan,ln hetgewoneleven:
D aé, voegwoord, hetwelk ofde aantoonende,
ik dank u.
D an s, m.,meerv.dansen. Beweging van het of aanvoegende wi
js der werkwoorden bj zich
ligchaam naar de m aat: ielnand ten dans leiden. heeft.

jzen:metiemand Aantoonende wi
js,wanneerhetonderwerp,waarVan laierdeiguurli
jkespreekwi
aan den dans komen,geraken,handgemeen wor- van gesproken wordt,zeker 9s,of,ten minste, a1s
den, in tcist,in ernstige ontlerhandeling geraken. zekervoorgesteld wordt:ik zie,dathi
j komt. Ik
Zi
jn edelheid zagh mi
jook gaarneaan den dans. weet,dathetonwaar is. Ook met dat vooraan:
Hoovz'. Den dans ontspringen, zich uit het ge- dathi
jeen schelm is,heb iklanggeweten. Somvaar redden. Zamenstell.: dansfeest, danslied, wjlen Iaatmen datweg; in welk geAaldevoldansmeester, dansoefening, dansparti
j, danseri
j, gende woorden eenigzins veranderd worden: ik
danssclloen,dansschool,danszaal,enz.
hoor,lli
jza1l
tomen, 1,001-dathdkomcn zal. Ik
D ans, hoogd. Fcnz, zweed. D antz, middel- wcet,gi
jzulthetdoen,voordatgi
jhetdoenzult,
eeuwsch lat. dansa, ital. danza,spaan.dança,fr. PnZ.
danse,eng.dance
Aanvoegende wi
js, Wanneer hetOnderwerp nOg
D ansen , o.w.,ik danste,lleb gedanst. H et onzeker is,of,ten minste,a1s onzeker voorgcsteld
ligchaam naar de maatbewegen,huppelen,sprin- wordt: htj wilde, dat ik m et hem ginge; ilt bad
gen : op de maat dansen, op de koord dansen, hem,dathi
j hetmi
jgas'o.
van vreugde dansen. Fig., en in den gem eenen
Ook heeft ditvoegwoortl de aanvoegende wi
js
b
i
J
*
z
i
ch,
wa
nne
er
llet dient, om driften en gespreektrant: naar iemands pi
jpen dansen, zich
naar iemands zin echikken; iemand de deur uit m oedsbcwegingen uit te drukken, b. Y. eonen
doe
n dansen, van de trappen doen tlansen,weg- wellsch:acll,datditm aar nietgeschied ware!dat
'
J
agen,van de trappen gooi
jen. Ook worden re- God het geve! Eellc klagt: o,dat ik hem niet
delooze en levenlooze dingen gezegd te dansen : terstond mi
jn woord gave! Eene waarschuwing:
ook danst het weelig vee. M oox. Een sclzeep- dat m en ons lnaar niet beluisterc!
ken,welk in zee gaatdansen op en neer. A . v. D auw ,m.:meteencnlieFeli
jkendauw.Voxl).
o.M Ysz. V an hier danser,danseres.
Tn den gemeenzam en sprcektrant,zegtmen:hetig
D ansen, hoogd. tanzen, m iddeleeuwsch Iat. zoom ttlsch alseen dauw,hetiszeermalsch. Voor
dansare, fr. danser, ital. danzal-e, spaan. danLar, dag en dauw, dcs morgens vroeg. Van hier
2?n,opsllringcn, A-t,
l-s'ant dauwaclltig,dauwworm,zekere huidziekte.
schi
jnen methethebr.*
N
T'
tuxsl.brengtons (lt'
tuî6-tothet gr. Qooet&, bete zi+iFn.
A
va
gpz-oen-kn,oftot ons oude c,cc, d.i. ter,55'aarD apper, bi
jv. n.en bi
jw,dapperder,dap- .%
pcrst. ltlocklzltledig,stotlt:een dapper man; hi
j van dc Franschen llun Ec/@flzebben.
heeftzich dapper gekwcten. Ook zeer, veel: ik (o au w el., 3-., mcerv.dauwels. Een, in den
heb hem dapper afgerost. ln deze diende hem gemeenen spreel
ttralt,gebruikeltik woord,om een
dapper de zorgvtlldigheid van e11z. IlooFT. V an traag en onhebbeli
jk vrouwmensch aan te duiden:

hierdapperheid,dapperli
jk.

zi
j is eene regte dauwel. Van hier dat
lwelachtig,

D arm . m.,m eerv. darmen. Krimpingen in dauwelachtigheid. Zoo ook het onzi
jd. werkw.
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dauwelen,voor traag en langzaam mct alles om - li
jk gedeeld in hetgeen u betrof- Van hlerdeeler,
deelster,deeling.
gaan,zich onhebbeli
jk gedragen.
D au w en . onpers.w.,het dauwde,hceft ge- (
o eelgen oel. zie deel.
dauwd. Het hecft dezen nacht sterk gedauwtl. (o eel.w eord, o., meerv. deelwoorden. Zie

Fig-,a1s bedri
jvend; d'uchtend dal
zwtGods zege- mi
jne Nederd.Spraakk.
,D.15 289.
ningen. Poo'
r. Dat hi op u si
jn ghenade sal D eeril
lk, bi
jv.n.en bi
jw,deerli
jker,(Icerdauwcn. Sesyz. v.Slx.
li
jkst. Van het ot
lde dere,#p,
yrt
?,nadeel, beleediD averen, o. w., ik daverde,heb gedaverd. ging, waarvan ons deren. Ellentlig en jammerSterk bewogen worden, drcunen: is dat een ge- li
jk:datisecn deerli
jk toeval;hi
jheeftmi
jdeerweld! het huis davert er van. Hoe davel'tmij li
jk bedrogen.
het hart. F.v.13ouIa. V oortdur.werkw.van het D eern,deerne,v.,m eerv.deernen. In eenige
oudedaven,bi
jKlL.enPL.
&xTYx,voorwoeden,razen. oorden van Nederland gebruikeli
jk,voor cen onD e, HET,bepalend lidwoord, meerv. de. De gehuwd meisje,eenc jonge doehter, ook dienst'
man, de vrouw,het kind; des m ans,der vrouw, maagd:eenebrave deern. Ic bin di
jn kneclt,en
des kinds;de mannen,de vrouwen, de k-inderen. een soon di
jnre deernen. BIJBBL,1477.
H etwordthet bepalende lidwoord genoemd, om- Deern,hoogd.Dirne,bi
jOTERlo. en SVII,LER.
dathet de zaak, waarvan gesprok-en wordt, be- tltt
hrna, fl?
ern(4,zweed.taerna,i
jsl.therna. Vo1paalt,en duideli
jk aanwi
jst:ik heb het geld ont- gens sommigen is ons deez'n zam engetrokken van
vangen, of dat geld, waarover wi
j te voren ge- dèknevt-n nu dienqres.
handeldhebben Zieverdermi
jneNederd.Spraakk-, .o eernfs,v. Aledeli
jden:deernismetiemand
hebben. -tVerwekte groote deernis.H ooF'
r. V an
D.Ij 165,env.
D eeem ber. m . D e twaalfde en laatste hier deerniswaardig.
maand van een jaar;van hetlat.decembrt
'
s,dewi
jl D eese- ,w.deesemen- Zie deeg.
o ef4lg, bi
l-v. n. en lliJ-w-, deftiger, deftigst.
diemaand,bi
Jde Lati
jnen,detiendewas. KAxsc '
DE GRoo'
rs noemde dezem aalldheilmanoth,ofheil- VoortreFeli
jk,aanzienli
jk,statig (voorheenookgemonath. Bi
jonsdraagtzi
j ook den naam van win- streng): een deftig man,een deftig gelaat. Deftermaand.
tig gekleed zi
jn. Hooe'
r heeftde
ft,voorde
ftl
g;
'
D edlgen. hetzelfde a1s dadl
k
qen, verouderd en MEIJER (woordensehat)verklaartditdoorachtbaar. Van hier defti
gheid,deftigli
jk.
werkm,nog overig in vevdedî
ben.
D eeg. o., meerv. deegen. Gekneed meel D ege, deeg, v. llit woord komt1bi
j KIL.
voorgebak:zi
j vinden hem hetdeeg staan knee- voor, in de beteekenissen van heil, voorspoed,
den. HoolT. V an hier deegbrood, ongaar en vaardigheid, braafheid, voortreFeli
jkheid. Het is
niet we1 gerezen brood;deegsem ,nu deesem.en bi
jna reedsgeheelverouderd,en nog overig in de
hetbedr.wcrkw.deegsemen,dce,
sezaen, b. v.brood spreekwi
js:tedege,ter dege,goed,geli
jk hetbedeesemen.
hoort,voortreFeli
jk:ik heb ter dege gegeten; iets
t
er
dege
l
eggen.
Ook
i
s
het
nog
i
n
andere geKILIAAN brengthettotdt
ïol#!
)/czl,a1ster uitdi
jing toebereid; zoo ook Tsx KATS,en weltot meenzame spreekwi
jzen voorlanden: die drank
den ouden onvolmaakt verledcnen ti
jd deeg, met zal u deeg doen, goed doen. Gi
J zult daarvan

'

de scherplange ee, overeenk-omende met den rotterdamschen tongval.
D eeg, zie detqe
F .
.
D ee', o.,meerv deelen. Gcdeelte van iets:

lang deeg, gebruik, hebben; ik had daar geen

deeg,was daarnietin mi
jnen schik. Hetisnog
geen deeg met u,gi
j ztjtnog nietregtgezond.
Overeenkomstig m et deze beteekenis, zegt m en

hetderdedeelvan dat Koningl.
i
jk. Hoor'
r. Bj ook, elders in ons Vaderland: kwadeegsch, of
deelen,btjstukken,ten deele,stuksgewi
jze.Over- kwaaddeegsch, voor onpasselijk: ik ben den gandragt., zegt men:deelaan iets hebben,:-001-:in schen dag kwaaddeegsch geweest Die qui
jnende
iets deelen,iets m ede genieten,en tevens,aan iets en quaetdeegs enz. M oox.
schuldig zi
jn. Een afgezonderd gedeelte van een Tsx KATE brellgt hettotden onvolmaakt verwerk,of boek:het eerste,tweede en derde deel ledenen ti
jd van dtj'
den, dj
t'
len, zoo als wi
j dit
Zckergetal,menigte: een deel oudeboeken. Be- woord thans nemen; namelkk met de zachtlange
lang:ik neem deel in uwe bli
jdschap,droefheicl. ee,deeg,gedegen,overeenkom ende met den rotterBi
J KlL.komthet ook in de beteekenis van pncn, damschen tongval. Zie verder degen.
of vrouw, voor; en in dezen zin is het,hier en
''egel.l.jk, bi
jv,n.en bi
jw-,degeli
jk-er,degedaar,nog gebruikeli
jk,doch in den gem eenen li
jkst. Van het voorgaande dege. Braaf,eerli
jky
u
,
e
1
)
i
k
z
a1
spreek
-trant:ik kom van avond bi
j
dataan zi
jne bestemming voldoet, en wezenli
jke
dee
l
genoot
,
nti
jn deel medebrengen. Van hier
waarde heeft:een degeli
jk lnan. Ook van levendeclgenootschap.
looze zakcn: geef mi
l
- eens een degeljk stuk.
D ee', v., mcerv. deelcn. Eene gezaagde Laat ons ntz eens over iets degeli
jks spreken.
plank: noordsche deelen. Ook wordt het voor Zekcr,gewis:hetisweldegeli
jk zoo. Geli
jk Let
eenen dorschvloer gebezigd.
behoort: ik zal het hem degeli
jk zeggen. Van
e eel
laehélg, bi
jv.n. en bi
jw. Deelheb- hier degeli
jkLeid.
benfl:aan iets deelachtig zi
jn,deelhebben;iemand (
o egen,m.,meerv.degens. Eenbekendzi
jdiets deelachtig nlaken. O ok m ct den tweetlen geweer:methetgevestvan den degen. Hoor'r.
naamval:des rechts deelachtig. H .DE Gnoo'
r
M et den degen in de vuist, al vechtende, ster-

o eel.
baar, bi
jv. n.en bi
jw-, deelbaarder, ven. -- Zi
jn degen is nog maagd,hi
j heeftden

deelbaarst Dat gedeeld kan worden:alle stof is degen nog niet getrokken,heeftnog niet gevoehdeelbaar. V an hicr deelbaarheid.
ten, spreekw. Zamenstell.: degengevest, degenD eel.en, b.w.,ilt tleelde,lleb gedeeld. Tot greep,degenknop,degenscheede, enz.
deelen m aken)verdeelen:goederen deelen. Aan- Degen was,bi
jde Ouden,een braafkrdgsman,

deel hebben:met iemand geli
jk in eenen boedel cen held. De betcekenis van een zjdgeweer is
deelen. Aandeelnemen:wj hebben altoosharte- van lateren tjt
l,en was hun derhalve onbekend:

DEGENE--DENKEN.
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van ERcurzss,dien deghen vercoren. v. M AARL. om andereredenen,gedachthad,dat hi
j nimmer
KIL. heeft denhen, t
fgicnp3f
.
zz
l, en verklaart het tot een huweli
jk zou komen. Iloor'
r bezigt het,
door athleta,ptwl
'
/ t'grpraestans,strenuus,Worfz
d, voorvoorwendsel:onder dexelvan enz.
en noemt het een oud w oord. Txx KATS brengt D el, delle,zie delling.
het, even a1s deeg, dege, en degelo'.
1.
)totdijden, (o elg en .zie uitdelgen.
dj'
9en,(
/6:.
g,gedegen,ADEL.t0tdeugen.
A eR:fng. v., meerv. dellingen. Een reeds

X'egene,HETGEEN,aanlvi
jzelld VoornaamW.j eenigzins verouderd woord, dat ecllter nog bi
j
tten. Hetwordtnietalsbt
ivoegeli
jk gebruikt,(wel bij J. os DEcx.: hel diepe dellingen. Hicrvoor
hetenkele gene) maardientalleen,om eenen per- gebruiken HoorT, OcI).en anderen del.delle.in
Van de en gene. .D6.9#6228)?, dergelle; meerv. dege- VOND.voorkonlt:in eene aqeggende delling. Ook

soon,of eene zaak,aan te duiden. H et mag niet de beteekenis van laagte,vallei,lletzelfkle alsdal:

als betrekkeli
jk- gebezigd worden, derhalve niet: over duin en del. Hooy'
r. Ook Voxo.: zi
j bladat hetgeen ik wil, m aar: hetgeen dat ik wil. zen over duin en (1eI. Bi
j KlL.vindel wi
j het
hiervan afgeleide, doeh tllans reeds verouderde,
Zie mi
jne Nederd.Spraakk,D.I j 237.
D e:n:zxg, v., m eerv.deiningen. Hetop-en dellen,voordalen. Hetwoort
l delwordt, bi
jt
1e
netlergaan der baren; golving,van het oude det-- Vriezen, als een bi
jw.gebezigd,in de bcteekenis
ne)?, golven: m et holle deiningen. Voxo. Fig.: van neder,beneden. Zoo zeggen zi
j,b.v.del
klimDien (spaanscheschepen)baathetniet,tezi
jn nlen,delloopen,delkam er, enz.
a1s sloten opgebouwd,
D eAuw .deluwe,bi
jv.n Loodkleurig:VaalNocht dat zi
j spieglen doen de deiningen,van achtige en decluwe perlen. lcloo>aT- AxcHlsss

'tgoud. l'lool-'f.
dootsch en deluw. V oxo. Van hier deluwbleek,
A elnzen, o. w., ik deinsde, ben gedeinsd. bi
'
j Hooe'
r en CxTs. Itlra. heeft deluwe, eluwe,
.
Terug wi
jken: al deinzende vechten. In de zee- decolor,Jlà/yzlùe?zw subpallldus.
vaart wordt deinzen voor hetstooten der golven
(
O el.ven.(bi
jKIs.ook dolven)b.w.
,ikdol
f,
tegen de zanclbanken gebrnikt. Oul. werd dit heb gedolven. Graven: onder de aarde delven,
woord ook a1sbedri
jvendgebezigd:dieudedroeve begraven. Een gat in de aarde delvell. Uitgra-.
droolnen deinsen,etlz. H UIG. V an hier deinzing. ven,rooi
jen:aarlappelen delven. Van hier delVoordeinzen isook deisen,del
zen gebruikeli
jkge- ver,delfster,tlelving.
weest: de starren dcizen in 'tverschiet. BROEKH. D em eed, m., die gesteldheit
ldes gemoeds,

D ek, o., meerv. dekken. Alles, wat eene waardoormen zi
jneeigene onwaardigheid kent,in

zaak dekt, of bedekt: het dek ligt op het bed. gevolge daarvan gering van zich zelven denkt, en
Leg de deltken op de paarden. Verdek,van een zulks met de daad aan den dag legt;en in deschip : op het dek wandelen. Van hier halfdek, moedtkom. CAMIaH. Van hierdelnoedig,democ-

driedekker,voor een schip metdrie dekken.
digheid,del
uoedigli
jk.
(
o ehen, v., meerv. dekens. Van dekken. Demoed, bi
j Norx. (liuntuot,bi
j Klno deoheit,
Dekkleed:mcteenedeken. Voxo. Eenewatten theomuatq schi
jnt, oorspronlteli
jk, het dcnkbceld
deken.
van dienstbaarheid en slaverni
j tebevattell. Bi
j
D ek en. m ., m eerv. dekens. Van het lat. ltsno is tlteonan,dienen,en het angels.tlteotv l)edecanus,hetwelk eenen bevclhebberovertien krtigs- teekent eenen dienstbare,eencn slaaf.
knechtellbeteel
tende. Bi
jonsis deken een over- D em oetllgen, b.w.
, ik demoedigtlc,lleb
ste, of opperste, b. v.: deken van een gild,van gedemoedigd. Eigenli
jk,'tlemoedig maken:ik heb
eenehoogeschool,enz. Vanhierdel
tenschap,voor hem gedemoedigd. Ztkh d6?
ao6#k
#en,zich demoehetam bten de waardigheid van eenen deken.
dig betoonen. Vau hier dem oediging.
o ekken. (lat. tegere, gr.gsyetv) b. w.
, ik (
o e'
m pen, b.w.,ik dempte, hebgedempt.
dekte, heb gedekt. Eigenli
jk, een dek op iets Smoren, uitdooven: het vuur dempen. Figq
,stilleggen: zich dekken; de tafeldekken;eris ge- len: een oproer dempen. V erminderen,van het
dekt. Bedekken: een huis m et stroo, riet,ellz. geluid:eene trompet,eene trommeldempen, der-

dekken. Toedekken:gedektepi
jpen,ineenorgel. zelver sterken klank verhindel
en. Vullen:eene

Fig., bcschutten, beveiligen: het leger dekte de graft dempen. Als het kalf verdronken is, den
stad. Ik ben genoeg getlekt,ik heb genoegzame put dempen, spreekw-, het kwaad trachten af te

zekerheid. I1)de paardenfokkeri
jzegtmen:cenc kecren,a1shet t'
e laatis. Bi
j 1(IL. komen nog

lncrrie laten tlekken,door den hengst. V an hier andere,reeds verouderde,beteekenissenvoor. Van
dekbalk,dekbed,dekker,dekking, dekkleed, dek- hier demping.
lood,dekpan,dekl'iet,dekstroo,dekstuk,enz.
D en,m.,meerv.dellnen.A nderseendennenboom.

l
o ekxnanlel,m.,meerv.dekmantels. Eigen- Dc oli
jfontvoncktden den.Voxo. Van hierhet
li
jk,een nlalltel, die tottlekking dient;in welke onverb.bi
jv.n.dennell,datvandendennenboom is,
bcteekenis het echter niet gebruikeli
jk is. Fig-, oftot denzelven behoort:eene dennenplank.Zt
tvoorwelldsel,schi
jn:iemand onderden dekmantel menstell.:dennenappel,dennenboom,dennenbosch,
vall vriendschap bedriegen; onder den dekmantel dennenhout.denneuwotzd.

van godsvrucht,schi
jllheilig.
(
D enkbaar.bi
jv.11.en bi
jw.,denkbaarder,
D ekse'. o., meerv. deksels. Ei
genli
jk,het- denl
tbaarst. Datgedaeht kan worden; dat zich
zelfde a1s dek; van hier nog voedsel en deksel, laat denken. Van llier denkbaarlleitl.
kost en kleederen. Datgeen,waarmede eene ope- (o en kbeel
ltl., o., meerv. denkbeelden. Bening tocgcdekt wordt:het,deksel van eenen pot, grip :cen goed dellkbeeld van iets hebben; een

ketel, enz.; van hierde,in degemeenzal
ne ver- denkbeeld van ietsgeven. Van hier het bi
jv.n.
keering, gebruikeli
jke spreekwi
js: er isgeen pot en bi
jw.denkbeeldi
g.
zoo scheef, ofmen A'iudtereen dekse1voor,het (
o enkel.
lk, bi
jv. n. en bi
jw-, denkeli
jker,
welk men gewoon iste zeggen,wanneer iemand denkeli
jkst. Hetzelft
lc a1s denkbaar. Ook waartman,ofvrouw)in hethuweli
jk treedt,van wien schi
jnli
jk:hetisnietdenkeli
jk,dathi
j za1komen.
men,om deszelfsligchameli
jkegebrekkeli
jkheid,of D enken,b.w.,ik dachtjheb gedacht. Ei-
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genli
jk,gedachten hebben, m et bewustheid: 1e- dag,ofiederen derden dag,plaatsheeft:de der-

venlooze dingen denken niet, hebben geene met dendaagsche koorts.
bewustheid verbondene begrippen. D e mensch is (
o eren,(van hetoude deerb#6?-6,schade,be.
een denkend wezen. In eene bepaaldere beteeke- leediging; angels. dert'
anj, b.w.,ik deerde,heb
nis,dat,wat men denkt,uitdrukken,of aanande- gedeerd. Schade doen: dat kan hem niet deren.

ren mededeelen: bi
j dcnktjuist, grondig,enz. Medeli
jdenverwekken,totmedeldden bewegen:gi
j
In opzigttot een bi
jzondcr voorwerp: dat laat deertmi
j?bi
jltlL. Mj deertuw ongeluk. Voxo.
zich nietdenken,kan niet gedacht worden, daam Svaarschtnli
jk is het gr.lsgetv,lqtjztq
k,hiermede
van kan men geen begrip vormen. svat zullen verwant.
wi
Jbi
jdezewoorden denken? 0014meteenvoor- (
o ergel.
:
lk, dergeli
jke,desgeli
jk, desgeli
jke,
zets.: aanwien denktgi
j? Inhetgemeeneleven twee bi
jv. naamwoorden, welke nit dcn tweeden
gebruikt men dit woord ook,als een m idtlel, om naamval$an hetaanwi
jzendevoornaamwoord deze
de aandacht op te wekken : denk eens,hoe het en hetbi
jv.naamw.gelq
'lc,zamengesteltlzi
jn;dermetmi
jmoetgesteld wezen.
halve dergelo
'k, voor dezergelblc, &.
:.
ç6@(
)'
/
c, voor
Oneigenli
jk, het daarvoor houden, gelooven: dezesgehjk. Zi
jworden alsaallwb'
zendeen alsbedachtgi
jniet,dathi
jreedsdood was?sYatdenkt /re1,/
ce3(
)'
l:: voornaamwoorden gebezigd. ln het
gi
j van de zaak? Vermoet
len:ik heb gedacht,dat laatstegeval,plaatsen zi
j hctwerkwoord,evena1s
het zoo zolzde geschieden. Oordeelen: leer, in allebetrekkeli
jkevoornaamwoorden,aan lleteinde
hettoekomstige,beter s'an mi
l denken. Zich her- eenerrede. Hi
jiseen voortreFeli
jk man; desgeinneren:ik denk met vermaak aan de verloopene ltjke (zi
jnsgeli
jke)wordtzelden gevonden;ofbejaren. Nadenken,overleggen:wi
j moetenopmid- trekkeli
jk,desgeli
jke (wiensgeli
jke)zelden gevondelen denken, om enz. Zich de gevolgen eener den wordt. Van dergeli
jke zaken heb ik nooit
zaak a1s tegenwoordig voorstellen: (1e roekelooze gehoord.
zictslechtsop hettegenwoordige,maar de wi
jze Voordergel
''
q
k gebruiktmen ook dievgelbk.
denktverder. D cn grond der dingen onderzoe- (
O erh aive. voegwoord,hetwelk een besluit,
ken:een denkende kop. A chtgeven,acht slaan: cen gevolg van het voorgaande aanduidt,en uit
om zi
jne zaken denken. Yoornemens zi
jn: ik der,voor dezer,en ltalve,zamengesteld is:ik heb

deuk morgen bi
ju te komen. Denken en hande- zi
jneverlegenheid gezien!en derhalvemoetik belen tevens:zoo edeldenkt.mjn vriend. Vanhier sluiten,dathi
jschuldig 1s. Ook wordthetachter
denker, voor iemand,die gewoon is,over alles te anderewoorden,ofi
n hetmidden eenerrede,4edenken,en den grond der dingen te onderzoeken; plaatst: laat ons el
kander derhalve broederll
jk
l
i
ef
hebbe
n.
A'
l
e
n
be
zi
gt ook diel'halve, deshalve,
denkwi
jsjvoor iemands ganschetothebbeli
jkheid
geworden wi
js,nietalleen,van denken,maar ook dtksàalve,doch det'halve is meest in gebruik.
vanhalldelen:hi
jheeftdaarmedeeene voortreflk- (
D er'
m ales bi
jw.!voor in dt
k Cz
ltf/::hetbeljkedenkwi
jsaan den dag gelegd.
vielmi
jdermate,datlk hetnietgenoeg beschouDenken?hoogd.denkell,bi
jKEltodenchen,OT1>IlII). wen kon.
tllenken,ULrIIIL.tltagkjaît,angels.tàencan,m'acttld, (O erren. zie darretl.
eng.fo thittk,zweed.ftz6nl-c.

'
o enke.
l
r! zie denken.
D enR w las. zie deqèkett.
D exxnen'beeln, zie detl.

'

o errl'e, m . D e eerste llarde grond, dien
.
m en,na den modder,in hetgraven vindt.
D erée', zie dartel.

(
O erllen. telwoord, voor drl
e e03 tient bi
j

(
o erde. (lat. tertiust gr. Tgt
Toç), bi
jv. 1)., Kls.ook drt
j'thten. Dertien mannen; dertien daotll. ook dl
'bde, van drj,nu drl
s
e. De derde gen,jaren,enz. Zamenstell.:dertiendagig,dertiendag. Nvi
j hebben heden den derdenj den der- jarig, dertienmaal. Het meerv. is dertienen:zi
j
den tlag dezer maand. T en derde,voor de derde waren met hun dertienen. Ilet verkleinw.is det'
maal.
van
he
t
onz
.
ge
s
l
acht
,
f&n#e,a1s zelfstand. en
ln eene ruim ere .beteekenis gebruikt m en dit vroeger alleen gebruikeli
jk VOOr zekere zilveren
woord ook,voor eenen derden persoon, wanneer, m unt,ter waarde van dertien stuivers of 65cents.
behalve zekere tweet nOg van iemand anders ge- (
o ert:exvde. bi
jv. n.
, O1l1. ook drî
jtiende.
sproken wordt:ik wllde methem we1in een verdertienste. De dertiende man;LoolwlalttlylDER-

geli
jk komen,maar niet tot nadeel van eenen q'Iylxoyl. Dedertiende,dedertiendedag dermaand.

derde. Een derdebeteekentdikwerfeenenscheids- Ten tlertiende,voor de dertiende maal. Oul.(b.
man: wi
j zullen het aan eenen derde overlaten. v.,ook in den almanakvan 1563),werd hetdrieDitbi
jv.naamw.wordt,schoonheteigenli
jk geen oni
ngenfeest djend
rtl
kend
edag,bi
j KIL. dertt
kndaft,
meervoud heeft, echter ook in hetmeerv.gebruikt, k
genoemd, a1s zi
de dertiendedag nakersmls.
b.v.wanneerin den regtsgeleerden sti
jlvan #e?-- Zoo was ook dertlknavond drieltoningenavond.

dens(voorderdetttgesproken wordt.
(
O el
r4lg,telwoord,oul.ookdrè
jttg,behoorende
Ook beteekent het een derde gedeelte,in het tot de hoofdgetallen, en beteekenende,eigenli
jk,
Onzi
jd. geslacht:ik heb nog maar een derde ont- tl-en drèkntaal .geno?kea. Dertig dagen,jaren,enz.
vangen. lnsgeli
jks wordt het: in het kaartspel, H et m eerv. is dertigen: twec dertigen,twee gegebezigd,voor drie kaarten,dle op elkander vol- tallen van dertig. Zi
jzi
jn methun dertigen. Zagen; dcch het gebruik verkiestdan het vrouwe- menst
ell.:dertigdagig,dertigjarig,dertigmaal,dert
i
gvoudi
g.
li
jkegeslaclt:eenederde roemen.
D erdehal.
l; derdehalve, telwoord,beteeke- TsN IV-&'
1'E brengt den uitgang tt
j,tottî
'#c?,
)
nende twee en een half: derdehalfvierendeel,der- tj
l64ydienende,om eene voltrokkene telbeurt aan
dehalve stuiver. Hetis eigenli
jl
tterhelftvan t
1e tû wi
jzen. Van hier dertiger,een medeli
d eener
derde,ofdederdehalf. Dl.
iehaf zou maar een vergadering van dertig personen; iemand, ook
en een halfzi
jn. Zieanderhalf
wi
jn,die dertigjaren is;dertigste.
D erdendaagseh. bi
jv.n.,zondertrappen lE:erven, b.w.,ik derfde,heb gederfd. Ontyan vergrooting. Hetgeen, dat om den derdtn beren)m issen: ik derfde telang uwen raad. Oul.,
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metden tweeden naamval: waerdich des lichts te eene kamer,enz.: de deur inkomen, uitgaanj enz.

derven. BzaBsr
u, 1477. Bi
j KJL. komt derven
ook in de beteekenis van durven voor. Van hier
derver,derving.
D erw aarls, bi
jw.; beteekenende naal' die
plaats;islli
jderwaartsvertrokken? Herwaartsen
derwaarts,heen en weder.

Hiertoe behoortde spreekwjsdoorde regtedeur,
door de regte middelen.langs eenen goeden weg:
hi
j is niet door de regte deur aan dien postgekomen. Dedeurvoor icts openen, open zetten,
aanleiding totietsgeven. Verder,hethouten beschot,waarmede de ingang van een huis enz.ge-

D es, (ook dtàs) bi
jr
v. en voegw. BI
yw.
,be- sloten wordt)deg'
rendelsop de deurdoen. Aan
teekenende zooveel, in de spreek-wi
jzen: des te de deurkloppen. Fig.
,voorhethuiszelf:ik ben
beter,des te erger, des te meer,enz. Ook plagt in geene maand uit de deur, of de deur uit,gehet voor daartoe gebezîgd te worden: des ben weest. lcmand de deuruitgooi
jen. Van deur tot
ick onbaquaem . F.v.D onp. V oegwoord, in de deur, van huis tot huis. lemand het gatvan de
beteekenis van derhalve, daarom : ik spreek van deur wi
jzen, in den gemeenen spreektrant, voor:
uw eigen waarbelang,deshoor mi
j;ook achter- hem beduiden,dathi
j moet vertrekken. Zamenaan: hoor md des. Zamenstell.: desniettemin, stell.: deurhengsel, deurring, deurslot, deurstjl,
desnîettegenstaande,deswege,enz.

deurwaarder,deurwaardersehap,deurwachter,deur-

D esgel.
llhs,zie dergeltjk.
wachtster,enz,
(
O elgel.uks, bi
jw.
, beteekenendc even zoo, Datdettrvoordoorgezegd wordt, overeenkomol)dezelfde wdze:gaathenen en doet gtj desge- stig met het dcnkbeeld van doorgan.
p a1s iets,
li
jcks. Bzasyrsv. lnsgeljks,ook: desgeli
jckswa- waardoormen gaat,wordtdeste waarschi
jnllker,
ren er. BIJBELV. Voor desgehjks is ook desge- al
s men in aanmerking neemt,datmenvoordeur
F?7
**/c:z3in gebruik geweest.
ook door,dore,plagt tebezigen:1etop eengroote
D eshal.
ve.zie derhalve.
jaghersdoor,daerli
ghtnoytgrootemishoppvoor.
D eugt'
l.
,v.,meerv.det
lgden. Eigellli
jk, dap- HUIG.. Misschien is het gr. '
8521 met onsdeur
perheid, in welke beteekeris hetnog bi
j Hooy'r welverwant.
en Voxb. voorkomt; wkders, vroomheid, braaf- (
O euvfk, m., meerv. det
lvikken,(deuviken).
heid; de liefde tot de deugd. Overdragt-, nut, D e tap in eene ton. V an hier het onz. werkw.
voordeel:datzalhem deugddoen. Endoetuwen deubikken,(#6tdp?'
àez0 d.i.bier, zonder kraan, en
vi
jantdenght,d.i.goed. HocwwsuT. Innerlkke door den deuvik,uiteen vattappen.
waarde:men moet op de deugd van hetgoed (
O e'
w el
lke, betrekkeljk voornaamw. Zie
zien. Uit deught del. ttpel/lt,, zegt Hoo:'T,voor: wellce.
uitl
traeht,uithoofde van welke.
è
o ew :
ll.voegw.,naardien: dewi
jlditzoo is
D eugd, oul. doged, deuged, nu deugd, van het enz.
werkw. dogetl, #6?/.g6n,beteekenende goed,nuttig, D eze,DIT,aanwi
jzendvoornaanldwoord,dezes,
van waarde zjn. Yan hierdeugdeli
jk,braafimet dezer, dezes; meerv.deze,dezen. Ditvoornaamdeugd versierd:cen deugdeli
jk man. Ook ecl
at, woord bepaalt het voorwerp zoo naauwkeurip
waar: eene deugdeljke schuld. Van hierdeug- alsofmen hetmetden vingeraanwi
jst:dezeman
deli
jkheid,tleugdlievend,deugdrjk,t
leugdzaam,enz. ishet,dien ik bedoelde. Ik meen dithuis. Ook
D eu gen, oul. ook dogen,o.w.,ik deugde, wordthet :g.in den zin van tegenwoordig,gebelleb gedeugd, oul.dogt, yedogt. Goed zi
jn:het zigd:in dezeweek,in ditjaar, enz. Somwjlen
deugtniet. Hj deugtnietveel.
wordt het zelfstandige llaamwoord, waartoe het
(o eugx::el. m.,m eerv. deugnieten. lemantl, behoort, verzwegen: de vierde dezer,d.i.dezer
die nictdengt,ofnietwi1deugen,een ondeugend maantl. Hier ligt uwe pen, maar verkiest gi
j
mensch:hi
jiseen regte deugniet.
anders deze? namelk'k pen. Dikwerf wordthet
D euk,v.,meerv.deuken.Van duiken.Eene onzjd.dl
t, even aI
s dat,voor allegeslachten en
holligheid,alsingedoken dooreenen slag,ofeene getallen gesteld:ditis mi
jne vrouw. Zi
jn ditde
aanstooting:die schotelheeftverst'heidenedeuken. mannen, van welke enz. Geloof niet,datditde
D euken, b. w., ik det
lkte, heb gedeukt. eerstebriefis, dien ik aan haarschri
jf. ZieverEene holligheid,ofdeuk,doorstooten ofdrukken der,ook overhetgebruik van dezeen gene,mi
jne
veroorzaken:gi
j moetdeappelen nietdeuken. Net
l'
erd.Spraakk.,D.Ij 237.
D eun,m.,meerv.deunen. Lied,zang:eenen (
o ezel.
fde,Il>lTzsruI?oE,aanwi
jz.voornaamw.,
deun,een deunt
jezingcn. Plagtgl
Jnietmeenigen deszefden, van denzef*4,derzel
fde,van dezel
fde,
deun den halste breken?Yoxo. Hi
Jzingtaltoos deszel
f#ez
l,vanhetzevde;meerv.dezelfde,dezefden.
den ouden deun,hi
j spreekt altoos van Y zelfde Het beteekent ei
gen, geli
jk:deze twee schriftcn
zaak,beweertaltooshetzelfde. Zamenstell.:brui- zi
jn door dezelfde (de eigene)hand geschreven.
loftsdetln,velddeun,enz. D e.
un is ook voorklueht Om de kracht van het eigene nog meer uitte
gebruikeli
jk geweest: om dedeun,om de aardig- drukken, wordt er somwi
jlen, even,ofeen,bjgeheid,zegt Hooy'T. Van deun is hetonz.w. deu- voegd:hi
j is even dezelfde man, dien ik '
gisteren
llen gevormd, voor zingen, bi
j Hoorr ook voor zag. Ik bedoeljuisteene en dezelfde zaak. Het
schertsen,kluchten maken:metiemand deunen. volgende dezelve laat ziclz hiervan gemakkeli
jk
è
o eun,(bi
jItlL.deyn) bi
jv.n.en bi
jw-, dcu- onderscheiden: de som is groot,hoe zalik dener,deunst. In den gemeenellspreektrant. Zui- zelve(die)betalen?Hetzelfdewordtook vooronnig, gierig, karig: hi
J is zeer deun. Na,nabd; verschillig gebezigd:ofgi
j heden,ofmorgenkomt,
aIs si
j die te deun genaeckt. '
I
VAJSTERB. Van is mi
jhetzelffle. Ziemi
jne Nederd.Spraakk.,D.
h
ier dennheid:deuntjes, d. i.heel tleun,zuinig) I 'b 24l.
enz.
.o ezel
.
ve.HErzllz
vx)aanwi
jzendvoornaamw.,
D euuen.zie deun.
c/e
ït
s'
c6f
/
,s, #6.
çz:&:?3,van denzelven,derzelve, derzelD eurs v.
, meerv.deuren. Van hetvoorzet- vez'
, rtzn dezelee, de:zt
g//'
a,deszelvennvan hetzelve;
se1 door,oul.deuv,als de opening,waardoor men m eerv. dkzelve, dezelven. H et heeft de beteekenis
in-tn uitgaat. Deingang van een gebouw,huis, van het aanwi
jz.voornaamw. dt
h tff
zf, tn moet
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wel van het voorgaande dezefde onderschei
den

worden. Zie dezelfde.

bi
jna niet anders,dan in tlen eersten
gebruikt wordt, terwi
jl in de overige

D la- a nt. m.,m eerv.diamanten. Faen edel- naam vallen, de verbuigingen van wie en welke
gesteente: een ruwe diamant. Zamenstell.:dia- plaatshebben:de man,diegisterenmetmi
jsprak;

mantgruis,diamantsli
jper,diamantsteen,enz.

mi
jn broeder, wiens (niet diens) tuin ik gekocht

Ditwoord is van hetgr.43ly.
qggevorrnd,waar- heb?enz. En zoo ook in hetvrouweli
jke en onvan de Nederlanders,D nitschers,FranschenrPolen zi
jdlge geslacht:deze is de vrouw,wier schoonen Hongaren dthmant gemaakt hebbetl. Voor heid wi
j weleer bcwonderden enz.; ik heb het

bergatof, of enkeldialnant, is het met- en zonder boek gekoeht, dat, ook hetwelk, mi
j door u is
lidwoord in gebruik.als:goud, zilverqenz.,doch aangeprezen, cuz. Zie verder mi
jne Nederd.
onzi
jdig, even a1s de metalen:waerdi
gh om
Spraakk.
,D.11j l06,env.
eeuwig diamantgeprint te worden Voxo. V an
o l.et:len. zie dulden.
è
hierhetonverb.dt-amantentvan diamantgemaakt, (
o l.ef, m ., m eerv. dieven. Die iem and iets
ofmetdiamanten omzet:een diamanten kruis.
ontsteelt.D egelegenheidmaakteenen dief,spreekw.

(
o :ehtso.,meerv.dichten:meteen goddeli
jk Elk iseen diefin zi
jne nering,spreekw-,e1k past
dicht. Voxo. Gemeenli
jk bezigt men gedlcltt, op zijn eigen voordeel. Figuurl.!een diefaan de
waarvan dtkht is zamengetrok-ken. V oor dicht, kaars, een vonkje, of vlammet
ley dat de kaars
zegtm en ook dkklttstuk.
doetaioopen:ln hetzweed.tiuf. HetA'
rouweli
jke
o 'elllen. b.w.,ik dichtte,heb gedicht. Be- woord van dt
l
kfisdi
e
feyge;voorhetoudediefgge.
denken, verzinnen: ende laetdichten van valsche In Zeeland zegt men nog: naaisterî1
'ge, voor
woorden uit het herte, BIJBELVERT. Thans is ktaaister. Zamenstell.zi
jn:diefhanger,dlefhenker,
het meest gebruikeli
jk,in den zin van een gedicht beul; diefjzer, diefkelder,dieQeider,dievenleider,
vervaardigen :een lied diehten. Volgens ADBL., dievenrotjenz.
schi
jnthet midtleleeuwsche dictaî.
e.een geschrift, W <cI
4TB1t.en anderen beweren, dat dibs oorcenen brief, een gedicht, vervaardigen, dtktamen, spronkeli
jk,eenen knechtbeteekend heeft,ennadereen gedicht, en dlktatort een dichter,hiervan ge- hand in tlen tegenwoordigen zin gebruikeli
jk gevormd te zi
lu. 5ran hier diclltader,flg.
, voor de worden is. IHRE steltdaarentegen,tlatdt
'
e
f van
drifttotdichten.
een onbekend werkwoord afstamt, hetwelk verbek'D :eh éers m -, mecrv. dichters. Het vrouwe- ï
?ts
n beteekende,waarvan tltiubjo,bi
jUL/HIL.,vour
.. gevonden wordt.
li
jkewoord isdiebteres. Iemand,diedebekwaam- Ileiîuelnk,

heid bezit,om een gedicht te maken. Geli
jkhet

D âefaelkllg. bi
'
jv. n.en bi
jw.jdiefachtiger,

gr. atlt'jTxjç van cfatetg, ntalcen, rporfbrengen,ge- diefachtigst. Naar den aard der dieven: diefachvorm d is,zoo is ook ons dicltter van dtkhten, ins- tig handelen;hi
jging op eene diefachtigewi
jzete

geli
jksvoortbrengen, uitvinden bûteekenende, ge- werk. Geneigd tot stelen, gewoon te stelen:hi
j
heefteenen diefachtigen aard. V an hier diefachmaakt, Van hier dichterli
jk.
(O l.eh tku nst, v. D e kunst, ofhet vermo- tigheid. V oor dt-e-facàtig,isook die
fsch gebruikegen,om een gedicht te vervaardigen: zicll in de li
jk:een diefbche gicr. H.o.GRoo'
r.
diehtkunstoefenen. D e inhoud der regelen,welke (
o ip
eTegge,zie die
f.
daarbi
j nloeten waargellomen worden:iemand in (
o i.
efseh. zic dî
vhchti
y.
de dichtkunst onderwi
jzen, Voor dt
'
chtkullst zegt èo l.efstal.. m., meerv.dielktallen. De heiluemen ook dichtknnde. Van hier dichtkuntlig,dicht- li
jke ontvreemding van eens anders eigendom,
kunstig.
dieveri
j: hi
j lleeft zich aan diefstalschuldig geD :eh tiu :- , v. Eeue goede gesteldheid van
geesttothet vervaardigen van een dichtstuk.
D feh lslu k, zie dicht,o.
(o le, DAT, aanwi
jzentl e11 betrck-keli
jk voornaanlwoord, dt'ens!of vatt dtkn, vattcîcf,dier,
vattdl'e)m eerv.dLe.

lnaakt. Figtlurl-,gestolen goed:indien de diefstal

levendigh in si
jnehantgevonden wordt. BIJBELVERT.
I.
)e laatste helft van dit woord komt ongetwi
jfeld vau stelen,en OTFRID.gebruiktookhetenkele
stal voor #3t,
/s
'tal. .
D?
'
(/) in di/stab schi
jnt nog
Aanwi
jzend:die man heefthetgedaan; hi
j den zilvan bel
bnelt
jk,rcrôoz
-pc)?jtehebben,dewi
jl
was van die grootte;
llet behoorde aan dat anders dl
'
t
f en stalhetzelfde zoude beteekenen.
kind. Die menschen zk-n daaraan nietsehuldig. Voordt
w
e
iytalisook diLhe gebruikeli
jk geweest,
Ook zonder naamw-,en op zich zelf staande: dat dat ltlL. heeft; ook VoxozL :om boertige diefte
had ik nietgedacht.
heelen.

Het onzi
jd. dat ltan ook voorallegeslachten D e ne,ziedie
fstal.
D âegene, D-&TGSSX, aallsviJ*z. VoornaamW .
V
an
di
e
.
(
f
c
t
f
e
n
ge
ne
. Zie degene.
Zi
jn dat uwe killderell? En dat achteraan gejw. Van het voorplaatst:is mi
jne zustcr niet juist dat,wat uwe D âenaangaandes bi
en getallen gebruikt worden:is datllwe vrouw ?

vrouw is?
naatuw. die en aangaande. W at die zaak beDikwerf wortit het voornaam w. die! dtz/,ver- treft.
keerdeli
jk gebruikt,b.v.in de spreekwp.zen:zi
l
.ne (o :enaar, m,,meerv.dienaars. Hetvrouwetrouw die zalniet wankelen; uw huis dat za1ver- li
jkewoord isdtknares. Van dienen. Dieiemand
kocht wordeu, alwaar die, Jtzf, volstrekt niet te om loon dient, waarvoor thans bediende gebrnike-

pas konlcn. Somwi
jlell echter, ltan zulks, om li
jker is,

Die een ambt bekleedt:dienaar des

zekeren nadrllk te geven,gevorderd worden:de Staats; geregtsdienaar, wx rvoor, in de gemeenonwaardige, welken ik zoo vele weldaden bewe- zame verkeering, dieztder gebruikt wordt. D ie

zen heb,t
lieismi
jn verradergewordeniemand godsdienstige eerbewi
jzingen toebrengt:een
Betrekkeli
jk. En a1s zoodanig heeft llet be- dienaar der zonde. Ook wordtlletals eene tlittrekking op personen,ofzaken, vau welke te vo- drukking van beleeft
lheid gebezigdj waarbi
jmen
ren gesproken is. Dan, hierbi
jmoetik tcrstond niets denkt:ik ben uw gehoorzame dicnaar, uwe
aanmerken, dat het voornaamw. #dk,dah a1s be onderdanige dienares.
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D :ender, zie dienaar,geregtsdtknaar.
wi
j komen haast in het diep. Hetgrondelooze
o :en en . b.w.,ik diende,heb gediend. Lig- diep. H et Nieuwe D iep.
(
chameli
jken arbeid verrlgten, om loon: iemand D :epex:, b. :v.,ik diepte,heb gediept. Diep
dienen. Voor knecht, voor kok, enz. dienen. maken,anders uitdiepen. Van hier de spreekwi
js:
Aan de tafeldienen. Voor iem and iets doen, en flatkan di
epen noch droogen,datgeeft, ofneemt
tlaardoor deszelfs nutbevorderen :wie dient u in niet. Ovcrdragt-, bi
j de schilders gebruikeli
jk,
deze zaak? wie is uw regtsgeleerde? lnzonderheid voor schaduw maken: dat schilderstuk is sterk
van dekri
jgsdienst,zooweltel)aanzien derbevel- gediept
hebberen,alsder solflaten:te voet,te paard die- (
o :eplloot'
l.,o.,meerv.dieplooden. Een lood,
nen. Hoe weinig deugd moet hi
j bezitten, die waarm ede de diepte des waters gepeild wordt,
zi
jn vaderland alleeu om datgeld dicnt,om het- anderspeillood:het dieplood uitwerpen.
welk hi
j hetzelve even gewillig verraden zou! D :eple. S.5 m eers'. diepten. H etzelfde a1s
Godsdienstigeeerbewi
jzingentoebrengen:Goddie- hetdiep. D e diepte der zee;de dicpte peilen.
nen; dienende houtendesteen. BIJBELVZRT. A an (
o ler, (gr. 1.
jF) o., meerv. dieren. A1 wat
ietg onderworpen zi
jn,daardoor beheerscht wor- leven en bcweging heeft: een wild dier;demenseh
den :der zonde dienen -- menigcrleibegeerliclae- is een redeli
jk dier. Met verachting,in den geden ende wellusten dienende. BIJBELVERT. Fig, meenen spreektrant: zi
j is een dier, een sleeht
iemands voordeelen genoegen bevorderen, nuttig mensch. Van hier dierenriem , diergaarde, eene
af
ge
s
l
ot
ene
pl
aat
s
,
wa
ar
verschillende diercn bezi
jnrwaarmcdekan ik 1 dienen? llaarmede ben
ik nietgediend. llat dienttot niets, is tot niets waard worden; dierkring,dierli
jk,dierli
jkheid,diernuttig. Het middel eener werk-ing, de bereiking Perk,dierri
.
jk,enz.
uur.
van een oogmerk zi
jn:dat zal totzi
jnen roem D ler. zie d'
dienen. Te pas ltomen: de wapens dienen ons. D ferbaae, bi
jv. n. en bi
jw, dierbaarder,

Voxp. Behooren:wiezi
jnzwakheitgevoelt,diellt dierbaarst. Eigenli
jk,datdler,dut
lr,hooginprj-s,
raedt te zoeken bi
j anderen. VoND. Tot ant- is:dat is dierbare waar. D ateenegrootewaarde
woord. Hiertoe behoort ook de gcmeenzam e heeft. zeer uitnem end is: een dierbaar mcnsch.
spreekwi
js:om u tedienen,als een toestelnmend V an hier dierbaarheid.
antwoord.
D :erga arde,zie dier,o.
(o lensty v,,meerv.diensten. Datgeen, waar- D lergeA:aek. aanwi
jzcnd voornaamw. Zie
door m cn lemand dient, of deszelfs voordeel en dergelt
jk.
genoegen bevordert:iemand ecne gewigtige dienst (O ies, zie des.
doen. Hiertoe behoort de uitdrukking van be- (O fels 'm ak en . b.w.,ik maakte diets, heb

leefdheid, in degezelschappeli
jkeverk-eering:wat diets gemaakt. W i
js maken: hi
j wilde mi
j dit
iservan uwedienst? Mrat verlangtgi
j? Eerbe- dietsmaken. Gi
j laet u maken diets, dat daer
i
e
t
s
he
ef
t
ges
t
aan.
H.
r
;
s
GRoo'
r
.
wi
jzing,waart
loor lnen zi
jne afhankeli
jkheid van
iem and aan den dag legt:de dienst van God, de (o leven, b.w.,ik diefde,heb gediefd. V an
verheerli
jking van het Opperwezen; schoon het dief. In hetgewoneleven,voorstelen:hi
j heeft
zamengestelde godsdienstm eer ten aanzien van de dat weer gediefd.

uiterli
jke gemeenschappeljke eerdienst gebruikt (
o :evel
rl
ae,v.
,meerv.dieveri
jen. Diefstal,heiwordt. Afgodsdienst, beeldendienst. A1s gi
j in meljke ontvreemding van iemands eigendom,bj
datland komt, soo snlt gi
j dezen dienst(gods- herhaling gepleegd: zich aan dieveri
j schlzldig
dienst) onderhouden. BIJBELVEI:'
I'. De omvang m aken.
aller li
gchameli
jke diensten, tot welke men zich (o lgge', v.,meerv. diggelen Stuk van een
verpligthceft,of verpligtls geworden:eene dienst gebroken aarden vat,m eest in hetm eerv. gebruizoeken,in zi
jne dienst komen,enz, Ten aanzien keli
jk: daar liggen de diggelen van den schotel.
van de kri
jgsdienst: iemand dienstgeven,dicnst Al hetaardewerk is aan diggelen gevallen.
nemen. Zamenstell.zi
jn:dienstaanbieding,dienst- (
o lgl. bi
jv.n.en bi
jw.,di
gter)digtst. W elks
baar,dienstbaarheid,dienstbode,dienstlluis,dienst- deelen naat
lw metelkander verbonden zjn,vast:
knecht,dienstloon,dienstmaagd.dicnstmeid,dienst- dat is zeerdigtlinnen. ln eene ruimere beteekevaardig, dienstvaardigheid, dienstvri
j, dienstwillig, nis, dat vele en nabi
j elkanderzich bevindende
(lienstwilligheid.
deelen heeft:een digtbosch. Gi
jhebt dcn brief
D lenllig. bi
jv. n.cn bi
J'w-,dienstiger,dien- alte digtgeschreven. Dat we1gesloten,niet 1ek
stigst. Heilzaam , nuttig: dat is tl niet dienstig, is:diebak isnietdigt. Nabi
j:ik stond digt bi
j
Iloo>aT bezigt het voor gedienstig,ook eerbiedig hem. Fig-,zeer sterk :een digte regen. Iemand
V an hier dienstiglleid.
digtafkloppen. Stil,geheim : de zaak wordtzeer

D lep, bi
jv. n. en bi
J'w.,dicper,diepst. Een digt gehouden;digtzi
jn, nietsontdekken:hi
j is

diep water. Diep graven. Stillc waters hebben zoo digta1s een pot,in den gemeellenspreektrant.
tiiepe grondcn,spreekw.,die veel zwi
jgen! del
'
lken Van hier digtheid,voor de vastheid en geslotennogtans nietm indcr. Iuang:een diep huls. Fig-, heid vaniets,en voornabi
jheid.
diepe,ingespannene,gedaehten;tliep,afgetrokkcn, DL#t,dt
k,tfp
'ka en db
jgen zi
jn,ten aanzien van
gepeins;metdiepcn,grooten,eeibied;diepe,gron- afstamming en beteekcnis, naauw m et elkander
dige, geleerdheid; een dicpe, vaste, slaap; een verwant. Tn hetdeen.ishetdi
gt,i
jsl digur.
diep stilzwi
jgen, dat niet verbroken wordt:diep (o :g4en, b. w., ik digtte, heb gedigt. Digt
in de schulden steken,veelschulden hebben;diep, maken :een vatdigten,kant digten.

ver,in zee;hi
jisdiep i1 de vi
jftig,ver over de D I
J, di
jq v., meerv.di
jen. Het dik van het
vi
jftigjarcn. Hiel'
toe beloortde spreel
twi
js: het been: op zi
lne di
je. VOLLINI
I. Zal
nenstell
ing:
zit er niet dieper, zi
jn begrip reikt nict verder. di
jllarst,dk-stuk. TEN KATE leidt het van dn''
en

Zam enstell.1 diepdenkend,diepgrondig,diepzinnig, af,om de dikte en uitzetting.

tliepzinnigheid,diepzinni
gli
jk,enz.

o leu. (bi
(
j KIL. ook dtl
-'
den) o.w-jik di
jdey

D :er, o.yzonder m eerv. D iepte des waters: ben gedi
jd. Uitzetten,zwellen,in grootte toene-
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men: het brood is gedi
jd,waarvoormen anders
zegt,is gerezen. De boonen di
jen reeds. Van
hier di
jing.
D lgen, o.w.,hetzelfde als dj
îkn, hetwelk
meest in gebruik is. Het komt echter nog bi
j

(o :kk eu , b. en o. w.,ik dikte,heb gedikt.

Bedri
jv., dik maken, doch hiervoor isverdikken
gebruikeli
jker. Onz., dik worden, met z'
)
''
nt de
melk begint te dikken. HoorT bezigt het voor
verlneerderen:alzoo t1e toeloop dikte.

è
o l.
kée.v.
,mecrv.dikten. Hekzelfst.naamw.
teekenis:bi
j zulk een voedseldi
jgten groeit het van hetbk'v.n.dtk, in al deszelfs-beteekûnissen.
*
iong verstant.
D l.
k'
w ll.
s.bi
jm van dikbvoorveel,en wî
j'
l.
> lJk. m.
, meerv. di
jken. Een dam, eene Veelmaal,andersook dikwerf, Jk
'
l)
rncc&. Hooy'
r
hoogte van paalwerk, aarde,enz.,om hetwater bezigtden vergrootenden trap dikwo'ler.
af te keeren: eenen di
jk opwerpen, den di
jk (o :llle, v.,hetm eerv.is nietin gebruik. Zedoorsteken. Zoden asn delz di
jk opwerpen, om ker kruid: de blanke NAls vlecht welriekendc
dien te herstellen en doorbraken voor te kom en; dille. VOND.
ook ;g.: dat brengt geene zoden aan den dkk, (O fl.l.ex:, zie bedillen.
dat helpt niet. baat niet. Iemand aan den di
jk o ing, o. m eerv. dingen. llit woord heeft
J-agen,naakten berooid wegzenden, gem eenzam e weleer zeer onderscheidene beteekenissen gehad.
rym.beweert,metvelewaarscht
inljkheid,dat
spreekwi
l-s;ook iemand op den dl
jk zetten; man W wcul
.
le,gesprek, de eerste
en vrouw worden op den di
jk gezet. Voxo. de beteekenisvan woorh ref
lnsgeli
jks zegt men van een grof,sterk mensch: en oorspronkeli
jke is. Van deze, reeds geheel
hi
jiseen kerela1seen djk;h!lzag eruit,ofhd verouderde, beteekenis worden, in de outle genit eenen dkk gehouwen ware. Men heqftaan denkschriften, nog vele voorbeelden gevonden:
dit woord ook eenen basterduitgang gegeven,en dinch Gotes Fater, d.i.hetwoord van God den
daarvan dn
'kaadje t/t)'
kagt
k gemaakt: in 'tstul
t Vader. NoTx. Zelit thir I#Z LccAs, ullas iro
thing thar tho uuas,d.i.IucltAs verllaaltu,wat
der di
lkagie. Hoorl'.
D t'l-k had? oul., ook de beteeltenis van rq-'par, daar hun gesprek ware. OTFRID. W jders komt
A .Hoogvra.voor,doch in eene overdragtige be-

hoogd.Telcll,angels.dz.c,eng.dè.tch, zweed. dt.g.o, llet VOO1* in de beteekenis Van een gesprek,
i
jsl. dikt
'
. Zamenstell.: dtjkaarde, di
jkbaas, di
jk- waarin m en twist, eene woordenwisseling,inzonbreuk,di
jkgeld,di
jkgraaf,djkgraafschap,di
jkheem- derheid voor het geregt, en dus ook eene regtsraad, di
jkheemraadschap, djknaeester, djkpaal, zaak, ecn regtsgeding. In dezen zin gebruikt
di
lkpligti
g.di
jkregt,di
jkschouw,di
jkschri
jver,di
jk- NoTx.dthgstrit. In het4angels.is thing ook een

werker,di
jkwezen.

twist,en weleen geregteli
jke twist. Sporcn dezer

W AcHT1!1t.leidthet van het angels. dican d.i. beteekenissen zi
jn nog in eenige zamenstellingen
graven2 af.
voorhandcn. W aarschjnli
jk is tot dit dt
'
ng,voor
Dl
aken.b.w.,lk di
jkte,heb gedi
jkt. Eenen twist, het in sommige plaatsen gemeenzame dlng-

djk opwerpen. Doch in dezen zin, is bedjken .:2
//
,63
*
#te brengen,hetwelk doorgaans,in den zin
meest in gebruik. Van hier di
jker, di
jkwerker, van oneenigheid, of twisty gebezigd wordt: zi
j
he
bbe
n telkens dingsigheid. - ik wi1 met die
en de spreekwi
js,ten aanzien van iemand,die
di
ngs
i
ghe
i
c
l
ni
e
t
t
e
doe
n
hebben,
i
n
den
geme
ene
n
veelen smakeli
jk cet:h1
J
'eeta1seendi
jker;djking.
jw-,dikker,dikst. Gezet, spreektrant.
D :k. bi
jv.n.,en bi
uitgezet: een dik man,eene dikke vrouw. D rie W anneeronswoord ding,#adezen zin,methet
vingeren dik. Datetneaanmerkeljke dikteheeft: g
1-.3tzN,gevegt,enhethebr.y
-.
13 cn1:7,voorhet
een dik boek,dik papier,ecn dikke buik. Fig.,
gezwollen:een dik been,eene dikke wang. D at
uitvele,en na bi
jelkanderzi
jnde deelen bestaat:
dikke m elk, dik bier, dik bloed, dik gekleed.
V oor veel,overvloedig:hi
jheeftdik geld. Door
dik en dun, zegt m en, in het gem eene leven,

#eregt/@t,?
sf6n,plez.
tenty'7,eeneregtszaak,enj5T5,
een re//ïer, s'erwant ware, dan zou het een der

oudste woorden in onze taal zi
jn. Bti OTFRID.
en deszelfsti
jdgenooten,komtdt
hqcn qedinqook
menigmaalvoor ltoop,en dènqe
n voor hopen voor;
*#'

eekenis, welke met de anderemoei
jeli
jk
voor: langs vtlile,morsige wegen. Hetonzi
jdige eene bet
encn is.
dèk wordt menigmaal als zelfstandig gebezîgd, te vereflb.v.: het dik van hetbeen;hetdik (bezinl
tsel) D it ding heefttegenwoordig nog ondel-scheidenc
beteekenissen, b.v.die van arbeid, bezigheid:ik
van kofsj,enz.
lleden nog vele tlingen te doen. Zekcr itts,
D t'
k plagt, oul-, ook voordi
kwbh gebezigd te heb de
worden. llit was bi
algemeenstc benaminr, o)n iets aan te
j Poo'
r zelfs nog zeer ge- a1s
m een :
duiden,welksei
gcnli
jkebenamlng men niet weet,
W ant schoon het dik den knoop der trouwver- ofniet gebrtliken wil: wat is datvoor een ding?
bindtenis De l
ieftle iseen wonderli
jk ding. Ookvooreenen
V an anderen vroeger slaakt,enz. Poo'r.
In Gelderland zegt men. A-oor dit #?*/c,nog dulc,
in degemeenzameverkeering.OTERID-,W ILLERAM.
-cco en dtkke,
en NOTK.gebruiken tbiko,diccho,Ms
voor m enigmaal. Hetzweed.tikla beteekent het-

persoon, in het gewone leven en den vertrouwelvken spreektrant:hare dochter is een regtbevallig ding. In nog ruimere beteekenis, alles,wat

werlteli
jk bestaatj of voorhant
len is;doch meest

in het m eerv-: God de schepper aller dingen.

zelfde. Denst
hswerd,btj de oude Romeinen, ook Eindeli
jk,in deruimste beteekenis,alles,waarvan
in dezin zin gebezigd; en in de barbaarsche men eenbegri
p kan hebben,het zi
j werkeldk,of
ettlwen had spissus dezelfde beteekenis,waarvan sleehts mogeli
jk, hct zi
j eene zelfstandigheidrof
de Italianen hun spesso ontleend hebben. Zamen- slechtseeneeigenschap: hi
jgaatvan groote dinstell.: dikachtig, dik-bast,dikbecnig, dikbek, dik- geltzsvanger,Smeedt groote Ontwerpen; alle dinbekkig, dikbloedig, diltbuik, dikbuigig, dikheid, gen bestaan ixl drie. Bi
l-zonderljk, in den ver-

dikkerd, di
kkop, dikljvig, diklipj dikmaal, dik- trouweli
jken sti
jl:datding,diezaak,die voorslag
t mi
jq -- htj zeidc mi
j de afschnweli
jkste
maals,dikpens,dikvoetig,dikwerf,dikwi
jls,dikzak beval
dingen.
(dikpens)enz. Ziedlgt.
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0u1.werd dth.q ook voor elgendom!bezitting genomen;en behalve deze,komtbi
j Kl
1.nog eene
andere beteekenis voor,namelkk die van schalnelheid,wel
ke wi
j ook nog eldersaantrefen :waerom
AowM ende EvA hare dingen gedekthebben, sul-

Ouden,tot oefening des ligchaams,in zekerwerpselgebruikt;vervolgens een ronde schotel. V an
hier is deze bennming tot eene ronde tafel overgegaan,naderhand tot cene tafelin hetalgem een;

en thans wordtdaardoor eigenli
jk eenp spi
jstafel
len wi
jop een andermaelwcleensaenraken. M . aangeduid:aan den disch zitten. Daarna dekten
1).M lRwsos.
wi
j den disch. Voxo. Van hier dischdoek,nu

AvAcllTsu.leidt hetwoord ding van doenaf:eene tafeldoek-;discllgeregt, nu tafelgeregt; dischlaken,

aoeiding!diewelvelewaarschi
jnli
jkheidheeft,doch nu tafellaken. D l'schgenootisnog in gebruik. Zic
echter nletuitgemaaktzeker is. En hetzalaltoos hetzelve.
moei
jeli
jk vallen,van den oorsprong van een zoo D lseh genool, m., m eerv. dischgenooten.
js, gast.
oud woord meer,dan eenewaarschi
jnljke gissing Iemand die met ons aan dezelfde tafelspi

op te geven. Om deze zelfde reden, is het ook D lsseh en !zie aandisschen,opdisschen.
nog onzeker,ofding,in den zin van een gesprek D lgsel.
, (bt lfls. ook dl
.
essel, dt
.
echsot) m.y
enz., als iets anders dan dthg, eene zaak moet meerv.dissels. Zeker gereedschap,bi
j dekuipers,
beschouwd worden,dan ofhetslechtsverschlllende timlncrlieden en wagenmakers gebruikeli
jk, eene

beteekenissenvan eenenhetzelfdewoordzi
jn. Het soort van bi
jl: wi
j stelden Qux in 't werk de
isechtermogeli
jk, datverscheidenebeteekenissen dissels en de btjlen. Voxo.
verloren geraaktzi
jn,welke desporten eenerlad- (
o :ssel, (bi
j ItlL. ook diesseb dl
jssel
) m.,
der uitgemaakthebben, waarvan ons thans alleen meerv. dissels. Ook disselboom, de boom van
eenen wagen,doorm iddelvan welken dezelvû benog de twee uiterste einden overi
g zi
jn.
D :xkgen. b.w.,ik dong,heb bedongen. Ou1. stuurd wordt. Een lange, een kromme dissel.
is het genoegzaam in dezelfde beteekenissen ge- Vlt
zehtheen m et omgekeerden dissel. V oxo.
bruikeli
jk geweest,a1shetzelfstandigedt
hg. Thans D lslel., v., meerv. distels. Zeker gewas: 't
wordthet nog gebezigd,in den zin van onderhan- velt verwildert van spitze distel. Voxo. Fig.,

delen overden pri
jsvanltoopwaren,minder bie- voor moei
jeli
jkheid, onaangenaamheid:de distel
den,waarvan afdthgen, ôetflk.
gen, overeenkomende van 'tgebreck te smooren,als'tbehoort. VoNo.
met de oude beteekenis van over en weer spre- Van hier distelachtip distelbloem , distelig, distelken,dewjldingen en bedingen door wederzddsche kruid, distelvink.
woordenwisselingen geschiedt. Hi
j di
ngt zeer (
ox
*1, het onz.geslacht van het aanwi
jzende
naauw;hj heeftdaaroverlang gedongen. Naauw voornaamw.deze. Zie hetzelve.
dingen en welbetalen is eenegam eenzamespreek- D ebbel.
. zie dubbel.
wi
js. Fig-,trachten: naar iets dingen;naareen D obb el.. m. H et dobbelen: cenen goeden,

ambt dingen, staan, Oul. zonder naar: 'k en eenen kwaden dobbelhebben,gelukkig,ongelukkig
dohbelen.
diug gheen eer. SrIlo.
D thgen had oul.ook de beteekenis van pleiten: D obbel.aar, zie dobbelen.
ick ben te slecht, dinght gi
jvoormi
j. CAMPH. A obbel.eu, o.w.,ik dobbelde, heb gedoblliervallzi
jn eenigezamenstellingen gevormd, als: beld. Met dobbelsteenen spelen. Ook om veel
dingbank-, nu regtbank, pleitbank; dingdag, nu geld spelen, grof spelen: zi
j zitten tcdobbelen.
regtdag;dinghuis,nu regthuis;dingstoel,nu reg- In den gemeenen spreektrant, zegt men: tegen
terstoel;dingzak,nu pleitzak. D ingtaalis nog in twaalf oogen dobbelen, gevaar loopen, om eene
gebruik. Zie hetzelve. Van hier dinger,dinging, zaak niette bekom en. Van hier dobbelaar, spedingster.
ler; dobbelaarster, dobbelari
j. Zamenstell.: dobD ixtgvdag, m.,meerv.dingsdagen. De derde bclhoorn,dobbelhuis,dobbelspeljdobbelstecn,dobdag in deweek:aanstaanden dingsdag zalik bi
j belziek,enz.
11komen.
Dobbelen is eigenli
jk zoo veel a1s dubbelen.
Dlhgsdag,bi
j KIL.ook dè
jnsdag, #!
)'
:dca#c.
ç, di- TulxAf. brengt ons dobbelen hiertoej omdatmen
.s
c??#tzg,
hoo
gd.
D
i
nst
a
g
!
dee
n.
Tys
dag,
z
we
ed.
t
i
s
ni
et
al
l
e
e
n
s
pee
l
t
,
m
aar
daartoe een tweede vol.
da-q,angels.tuesdaeg,tlwesdaeg, eng. tuesday, i
jsl. strektnoodzakeltjk is. BcRM. acht het insgeli
jks
tyrsdaeg. Eenigen hebben het afgeleid van ding, hetzelfdc met dubbelen, uithoofde datde spelers,
voorgedlhg,en dag,zoodat dthgsdag dan zoo veel in de hitte van hetspel,gaarn hetspeelgeld verzoude zi
jn,a1sregtdag,dewi
llde Ouden,op dezen dubbelen. v. Hwss. keurt beide deze redenen af,
dag,gewoonli
jk regtdag hielden. Anderen bren- en neemthetook welvoordubbelen,maar omdat
gen hettot Tut'
sco,eenen afgod der oude Germa- het eigenli
jke dobbelel,d.i. met dobbelsteenen
nen, Tulxx. leidt de benaming van dingsdal werpen, doorgaans met twee dobbelsteenen gedaaruit afi dat die dag aan den Dinggod,d.1. schiedt.
twistgod,oorlogsgod (M ARs),toegewi
jdwas.IHRE (O obbele, m. meerv. dobbers. Pen van een
hecft beweerd! dat dingsdag hetzelfde is a1s het vischtuig:de dobber wilniet staan. Bi
J lflL. is
lat.dl
'
esATcrfgd.dewi
jlMakRs,bi
jde oude Angel- dobber ook eene boei, een ankerblok,sclleepsw.
saksen,den naam van Tv?t, Tiig,in den tweeden Zie boei.
naamv. Tuues, droeg, Zoo ook lcidt TIN KATB D ebb eren , o.w ,ik dobberde, heb gedobdlngsdaq,
n tht-ng1 dlng,voor M Ans, en (la9 af. berd. Op cn neer drjven: het schuit
%A
e' va
je lag te
IoorTheeftdobbervreugd,voorvrengde,
En anderen hebben weer andere gissingen over dobberen. l'
den oorsprong van ditwoord gemaakt.
diespoedig verdwi
jnt. Van hierdobbering.
(O :x:gtaal., v. V an dthg, voor #c#?'??#, en D eeh , voegw.,hetzelfde a1s maar.ik wil llet

taal. Ei
genldk pleittaal
, regtsgeleerde taal. Fig, u wel zeggen, doch gi
j moet mi
jbeloven enz.

gegronde, afdoende? voldingende redenering:hi
J' M en onderscheidt doch, thans, van toch,schoon
sprak dingtaal; datis dingtaal.
het eerste, 0111., ook voor het laatste genomen
(O :selt, m ., m eerv. disschen. Van het
werd.
D oeh ler, v.,meerv.dochters. Een kind &-an
ltczng,lat.discuh eene platte.rondeschi
jf,bi
j

18
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het vrouweli
jke geslacht: eene huwbare dochter. tedoen,hecft niet vcel werk, of verkoopt niet
Hoogd.Tocàtev,angels.docàtertgr.f
1'
ayqT'
jF. veel; zi
jn zoon maakt hem veel te doen, veroorD odderlg.bi
jv.n.cn bi
jw.,dodcleriger,dod- zaakthem grootemoei
jeli
jkheid. Ook wordt het
derigst. V an het ollde dodden,dotten, ook doten, gebezigd, om het voorgaande niet te herhalen :
suTen,nu dutten, ligt slapen. Slaperig:hi
j was gi
jhebtnu beloofl tebettlen, maar zult gi
j Let
zeer dodderig. Van hier dodderigheid,en llet in doen ?

den gcmeeuen spreektrant gebruikeljkc dodoor, Eenige spreekwi
jzen, met doen,zi
jn reedsver-

voor iemand,die slaperig,suFerig,is.

ouderd, b. v.: eenen gemeenen raad doen,hou-

T
o oedeizak.m.,meerv.doedelzakken. Zak- den; oFer doen,of
lkren; huweli
jk doen,een hupjp,zel
terblaasspeeltt
lig: op den doedelzal
tspe- weli
jk aangaan;hoewelmen nog zegt: een goed
len. De ecrste helftvan ditwoorc
lis,waarsehi
jn- huweli
jkdoen;geweendoen,rouwbedri
jven,Blt
lBb
lrz.
li
jk, eene klanknabootsing, en ontleend van het 1472; iemand ridder doen, ridder mal
ten;kond
gelnit
l,hetwelkzulk een speeltuig voortbrengt. (oul.cond) doen:bekent
lmaken;teraarde doen,
(
o oeks o.
, en m, meerv.doeken. Li
jnwaad. begraven; eenen bok doen, eenen bok oTeren,
Onz., voor de stof: in 'tfriss'en nette doek. BIansr
a,1477;eenen dag doetz,vieren;vjandeli
jk
lloopr. Even als het ueteldoek, het zcildoek. doen,vi
jandeli
jk handelen,enz.
Mannel-,voor een stuk van die stof, eenen 1ap :

D oen wordt ook als zelfstandig gebezigd:dat

cenen sneetzwwittendoeck. Houw. Zooookhals- is mi
jn doen, mi
jne gewone wi
js van handelen,
floek,handdoek,zakdoek,enz. Hetmearv.doeken niet;hi
j is daar het doen en laten,ook zonder
wordtook voorwindeldoeken,oflurcn gebezigd: lidwoord, hi
j is daardoen en laten,hi
j kan daar
een kind in (1e doeken winden. Iliervanishet doen en laten wat hi
jwil;op iemandsdoen en
bedr.werkw.doeken bedriegen: get
naal
tt:iemand lateny op iemands geheele levenswi
js, letten;14i
.
j
doeken, anders ook iemalld ln de luren leggen. zit in een goed doen,htjheeft een goed bedri
jf,
Dat is maar een (
loekje voorhetbloeden,eenc middel van bestaan. Van hier doener,doening,
slechte verschooning. Van hier doekmaker enz. in zal
uenstelling gebruikeli
jk.
(
o oeken,ziedoek.
Het bedri
jv.t
leelm doende,doc?
k# (datdikwerf,
o oei. o. Een wit, waarop men mikt: zi
j zelfsbi
jandersnette Schri
jvers,doenend,(/0:3
76z?#(
?,
micktop 'twittedoel. Voxp. Iletdoelmissen, doch zeerverkeerdeli
jk, gespeld gevonden wordt)
hetwitnietraken,ook flg.,zi
jn oogmerk nietbc- heeft, in de gemeenzame verkeering,ook debereil
ten. svaarschi
jnli
jk heeftdegewone vergader- teel
tenis van bezig, werkzaam: hi
j is dapper
en oefeningsplaats der schtltteren hiervan hare l)e- doende.
naming ontleend; doch in dezen zin wordt het D oenllk,bjv.n.en bi
jw.,doenljker,doenwoord doelmanneli
jk gebezigd:in den stadsdoel, li
jkst. llat gedaan kan worden: die zaal
t was
of, geli
jk het gebruik verkiest,doele, zi
jnde de nietdoenli
jk. Van hierdoenli
jkheid.

plaats waar de schutters naar hettftleî plagten te (o oex:n:eé. m., meerv. doennieten. In llet
schieten. HooAa'r hecft doelhuis en doelroer.
gem eene leven, iem and, die niets doet,altoos lui
(o oel.en , o.w.,ik doelde,heb gedoeld.M ik- en ledig is: ik beb geene achting voor eenen
ken:op iets doelen. Fig-,voorbedoelen:waarop doenniet.

doeltgi
j?
D of,m.
,meerv.doFen. Eiemslag,zi
jndeeen
o o el.xvl:, o. Hetzelfde a1s doel; doeh m eest klanknabootsend woord,ontleend van het geluid,
in de flgutlrli
jke beteekenis van bedoeling,oog- hetwellt de riemen, onder het roei
jen,veroorzamerk:hi
jheeftzi
jn doelwitbereikt.
ken. W i
jders,een slag,ofstoot,inhetalgemeen:
o oexneu, b. w., ik docmde,heb gedoemd. iemand eenen dofgeven.

0u1.vonnissen, van het onde doem,tft
?p/
nc,oor- (
o of, bi
jv. n.en bi
jw., doler,dofst. Ditdof
deel,vonnis,waarvan doem8dag,vooroordeelsdag. is eigenli
jk zamcngetrokk-en van do+ datzi
jnen
Thansheefthetallcen debeteekenis van veroor- wortelin hetangels.dufan, /
)c&/c/cep, overstel
pen,
deelen.verwi
jzen:iemand totzekerestrafdoemen. heeft; zoodat doqh ten aanzien van de ooren,of
Yan hier doem er. Zamenstell.:doemenswaardig, het gehoor,zoo veelis a1s m etvliezenbedekt.En

oolc doemwaardig; doemwaardigheid, doemwaar- schoondoofendd thanszeeronderscheidengebezigd
digli
jk;doevtscàrf't,bi
j HooF'
l'
,voorvonnis.
worden,is echter derzelver overeenk-omstin ons
o oen. b. w., onregelm.; ik deed, heb ge- doove,d.i.dofl
k, lcooh overig. Eene dofle kleur,

daan. In het algem een. werken, verrigten: wat zonder glans; een dtlfgeluid,alsofhetgeluidge-

hebt gi
j hier tc doen? Menigvnldig zi
jn de over- vend ding met iets bedekt ware; dofvan gecst,
dragtigebcteekenissen van ditwoord:zi
jnen pligt zondervuur,oflevendiglzeid,a1suitgedoofd. Van
doen, volbrengen; een gebed doen, bidden; on- hier dofheid,dofsgheid.
regtdoen,zich daaraan schuldig m aken; aalmoe- D ee en, b. w., ik dofte, heb gedoft. Van

zen doen,uitreiken;iemandszin doen,opvolgen; do
f een slag,ofstoot. Slaan,stooten. Van hicr
iemand doen betalcn. noodzaken te betalen; van doffer,dofster,doë ng.
doen hebben,noodig hebben; van zich doen,af- D oeer, m,
, meerv. dofers. Het mannetje
leggen,van zich afwenden; doen weten, latcn eenerdllif,bi
jltlc.duiver.
weten; in tabak enz.doen,tabak enz.koopen en (
o oft,v.,meerv.doften. Roeibank, van doh

verkoopen; eenen winkeldoen, winkelwaren verkoopen; bescheid doen, geven; rekening doen,
ontvang en uitgaaf toonen; dienst doen, dienen;
m et iemand te doen hebben, zaken te verrigten
hebben;meteene vrouw te doen hebben, m inne-

riem slag, ltlanknabootsend woord: de bootsman
op de doft. Voxo.
D og, m.,meerv.doggen. Een groote engelsche hond. Van het eng.dog,waarvan ook het
fr.dogue en deen.doygq ontleend is.

handeldri
jven;watheb ik xnettl te doen? wat
gaat gi
j mi
j aan? y
vat is daar te doen? wat

D ogen,ziegedogen.
(
o ogger, m,, meerv. doggers. Vischschlp,

gebeurt daar?ik heb er m ede te doen,het smart waarmede men naar het doggerzand vaart, om

mi
j,datzi
jzoo ongelukkig is;hj heeftniet veel kabel
jaauw te vangen,volgensW lxscHoTEx.
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D oler.m.,meerv.dojers. Hetgele van een D om . m .,m eerv.domm en. Domkerk,hoofdei. Bi
j KIL. ook doder, hoogd.D otter. In
kerk: Te Coelne ledise in den doem,d.i.
,hi
j
r.
gemeene leven wordt hetdoorgaans,bi
j zamen- leide ze te Keulen in de domkerk. M ELls S'
trekking, gebezigd: een door van een ei.
D e toren van eene dom kerk: dan stapthj op
D ok. o., m eerv. dokken. Eene beslotene 'tgebrom,het grofgebrom derdom klokkeuitden
plaats, waar m en de schepen legt, om die'voor dom. Voxo. Bi
jzonderli
jk, wordt de toren van

wind en weer te beveiligen:een schip wetlerom
uithet dok uitgehaald. W lxscnoT. Van ditdok
is hetwerltw.doklcen gem aaktj voor: de schepen
in hetdok halen. Tsx K ATE brengtdok tot duif'ez?, dook, enz., AosL. tot het angels, dican,
graven.
D ek k en , b. w., ik Ilokte, heb gedokt. In

de domkerk te U trecht de t/034 genoemd. Zamenstell.: domdeken, domheer, domheerschap, domkapittel,domkerk,domklok,domkoster,enz.
W ACH.rER. en IHR.
E leiden dit woord van het
verouderde duom,thuomo,d.i.geregt,af,stellende,
datde domkcrken deze benaming van dedaaraan

ven, afgeven: geld dokken, geld schleten. Zie
opdokken.
(O el., m ., meerv. dollen. Roeipen. De uitspraak van dit woord is zeer onderscheiden van

domo, tftfp??ào, eene hoofdkerk. Anderen brengell
het tot het lat. domus, wordcnde,in de m iddel-

dol maken. Dolle (wilde) kervel, dolle hond.

(
o e- ,bi
jv-n.en bi
jw,dommer,domst. Bot,

behoorende geestcli
jke regtbank ontleend hebben.
den gemeenen spreektrant gebruikeli
jk: voor ge- ADsIz.vindtdeszelfsoorsprong in hetitaliaansche
eeuwen, dus eene kerk genoemdrals zi
jndehet

huisvan dien H cilige,ter eer van welken deze of
diedesvolgcnden bi
jv.naamwoords,daarhier de gene kerk gestichtwas. N og anderen stellen,dat
o scherp-kort, en daar zacht-kort is. Ziemi
jne hetwoord dom uit de voorste letteren tlezer drie
Nederd.Spraakk.,D.I9 l7. Van hierdolboord, woorden bestaat Dolntblo OPff?po Jftzzk-?no,a1s toehet boord,waarin de dollen,of roeipennen, gesla- gewi
jd aan het Opperwezen;bewerende,datmen
gen worden.
deze woorden oul
.
, bi
j verkorting,D.0.M.geo el.
(
, bi
jv. n.en bi
jw-,doller,d01st. Razend, schrcven, en daarvan, lladerhand, metweglating
verwoed: een do1 m enseh; dol worden;iemand der verkortillgteekenen,D Oa
V gemaaktheeft.
V an hierdolheid,dolhuis,dolkop,dolkoppig,dol- plomp:een dom mensch;zoo dom als eene koe,
leman,dolligheidjenz, Voor dob hoortmen ook in de gemeenzame verkeering. Gebrek aan oordul.
deel verradend, verstandeloos: hi
j lleeft zich iu
(O el.en, o.w.,ik doolde,heb gedoold. H et- datgevalzeerdom gedragen. D atwaseendomm e
zelfde a1s dwalen,en waarschi
jnli
jk ook hetzelfde zet. V an hier dom heid, dommigheid,en in den
woord, m eteenige verandering. Van hier doling, gemeenen spreek-trant,domkop,dom oor,voor een
doolhof,floolweg,enz.
dom m ensch,ofiemand,die iets dom doet.
(
D 4àISIJX:,m,,meerv.dolfjnen. Ei
genli
jk,ze- D om beteekende oul.ook doo
f,geli
jk KIL.nog
kere groote zeevisch,die longen heeft,adem haalt, dont:?
? blthd.d.i.doofen blind,heeft.
en daarom niet bestendig onder water leven kan: (
o own'm ek :
rael
llé, v., meerv. dom mekrachhoe dedolfjn d'oeversstreelten stri
jcktmetzi
j- ten. Een werktuig,waarmede men groote kracht
uen staert en vinnen. V oxo. Een hemelteeken, doet. Ook voor iemantl,tlie dom en m et geweld

bestaande uit tien sterren:'tvertoontden dolijn te werk gaat:lti
jiseen regtedommekracht.
snel van vaert. Ds Dscx. Ook werd weleer (E:om '
m e'
lens o. w.,ik domntelde,heb ge.
de oudstezoon deskoningsvan Frankri
jk dolhjlt dommeld. Gonzen, geli
jk de bi
jen: a1s lli
jvrc
genoemd: de bruiloft van den dolsjn. Hoo>ar. bi
jen, meteen dommelendgeluid.J.D.MARRE.
Van het lat.delphth,del7)lgkff.:yin hetfr.dauphln, Ook wordt het in den zin van m ompelen,zacht
sprelten, van de nlensehen, gebezigd. Van hier
ital.delpltino,spaan.de/
,n:eng.dolphine.
(O el.k , m.,m eerv.dolken. Zekerekortestoot- dommeling.
(legen,pook:tot dat men haar eenen dolk in den D em m exex:, b. w, ik domm elde,heb gehalsduwde. Voxo. Fig.:noem mi
jdezen naam domm eld. M engen,verm engen :men zag hetbleek
en rood gedomm elt ondereen. llooovL. W aarin
niet,hi
jiseen dolk in mi
jne ziel.

Het lat.telunt was werk-eli
jk eeue algemeene men zagh uw kroost gcdommelt onder 'tmi
jn.
r.
benaming van alzulkedoodeli
jkewerktuigen;ja, H oor'
D
om
r.
z
i
e
dan
l
p.
bi
j de ltomeinen,ltomt reeds dolon,en bi
j de
Grieken 'zhçkth
ê en 'zhf
ktvq, in de beteek-enis van dompel
D omd.pel
.enr,wa
b.
ik- do
mpe
, n,
heb VPeOnde
terw.
s,tekcn,
lat
cn l
zde
inke
eeuen kleinen, in eenen stok verborgenen,degen,
Z*
IJ*nde
voor. D e aloude Kimbren noemden eenen nloor- het voortd.werkw.vanhetvolgendedompen. F'j*(
oy#:

denaar,waarschi
jnli
jk naarzul
k een moordgeweer, zi
jne losbandi
gheid heeft hem in eenen poelvan
ellende gedompeld. Van hier dompelaar, zekere
dolgur.
D em , een onzachtstaartige uitgang,wclke,se- watervogel; dompeldoop, doop bi
j illdompeling;

dert de invoering van hetchristendom?in gebruik dompeling.
geweest is. D e woorden, die in dom eindigen, V oorgedompeld,is bedoven in gebruik gcweest:
hebben doorgaans tweederleibeteekenis,vooreerst, ach, red mi
j il1 ellendt bedoven. CAM1>I1. Zie
dievan staat,m agt,of gesteldheid,a1s:eigendom, bedonen.
vri
jdom, ouderdom, wasdom, weedom, ri
jltdom, D o- pen, b, w., ik dompte heb gedompt.
cl)z., en dezezi
jn bi
jonsvan hetmanneli
jk
-egc- Tn hetwaterlaten zakken,hetzelfde a1s do'lèpelen.
slaeht;ten andere,die van ambt,of gemeenschap, Fig.:datdompteen i
jderin de zorgen. Hoovr.

ofstaatvan besturing,a1s:christendom,jodendom, In dekri
jgskunstzegtmen:hetgeschut dolnpel),

pausdom,m enschdom ,heitlendom ,heiligdom,pries- d.i.van voren laten zakken,om lager te kunnen
terdom,bisschopdom ,hertogdom ,vorstendom,enz., schieten. Eindeli
jk wort
ltdompenook voordempell,
uitdooven,uitblusschen,gebezigd:die dompen wil
en dezezi
jn bi
j onsvan hetonzi
jd.geslacht.
Hoov:r en ànderen bezigen voor dom,(/()033,,als de goddeli
jkelampen. Voxo. En hiervan dom#r#qg0Oîy quzp
per,domphoorn,waarmede m en eene kaars uit-
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dompt;dompig,bedompt:een dom pig huis;dom p- op strafdesdoods,terdood verwi
jzen, den dood
neus.eengrootenens,in de gem eenzameverkeering. aan ietsdri
nken,enz. Hetmanneli
jkejeslacht is
D eudee. m,. m eerv. donders: die van den ecllter al
toos,inzonderheid bi
JonzeTaalverwanten,
donder geslagen wert. Voxo. De donder rolt het gebruikeljkst gewcest. Hiertoe behooren de
verschrikkeli
jk doorde lucht. Hetkomtook voor overdragtige spreekwi
jzen: den dood onder de
in de beteekenis van donderslag :ik hoprde on- oogen zien,zi
jn leven wagen; den dood op de
verwacht eenen zwaren donder. Zamenst.:don- li
gpen hebben, zeer gevaarljk krank,bi
jna dood
derbui,donderbus,dondergod,donderkloot,donder- zi
ln;in zi
jnen dood loopen, zich in levensgevaar
lucht,dondervlaag,donderwolk,enz.
begeven Zam enstell.: doodaas, doodbaar, doodDonder, hoogd. D onner, eng. thunder, angels. bed, doodbidder, doodboek, doodbus, doodceel,
thunor,fr.tonnevre,perz.tounder,lat.tonitrît. Een doodgraver,doodkist, doodkleedj doodlied, doodklanknabootsend woord, ontleend van hetgeluid maal, doodsangst, doodsbeen, doodsbeenderell,
des donders.
doodschrik,doodschuld,doodschuldig,doodsgevaar,
A en deedag ,m .,m eerv. dontierdagen. D e doodshoofd,doodslag,doodslager,doodsnik,doods-

vi
jfde dag in de weelt,welke,op hetvoorbeeld nood,doodstraf,doodstri
jd,doodstroom, doodvonder Lati
jnen, die hem naar JIJPITER genoemd nis,doodwondydoodzonde,doodzwect,enz.
hadden,ter eer van den noordschen JUPITER,den W acllTsu.beweert,dat,even a1shetgr.(
jq&lT(
)(
afgod TuoR, die ook dcn naam van donderaar van fjq&stv,stel.ven,kom t,ons dood van het verdroeg,isgenoemd geworden.
otlderde douuen,oz?ll'p/?lep,afstamt;welk douuen,in

D onderexâ.o.w.
,wordende zoowel onper- dezenzin,zeerdikwi
jlsbi
j 0TlpRlo.voorkomt.
soonl
i
jk,a1s ook persoonldk gebruikt. Donderde, D eed. bi
jv. n.en bi
jw-,zondertrappen van
heeftgedonderd. Onpersoonli
jk:hetdondert,het s'ergrooting. Levenloos, gestorven: het kind is
zaldonderen. Persoonli
jk,en welin ceneneigen- dood,een doode hond,dood steken, dood bi
jten,
li
jken en fguurli
jken zin. Eigenli
jk:deHeerdon- dood maken, dood doen, ook overdrajt.:hi
j zal
derde van den hemel. BIJBELVXRT. Fig., een ze dood doen, hi
j zalwatuitvoeren,ln den geverschrikkeli
jk,den.donder geli
jk,geluid maken: meenen spreektrant: dood slaan, dood schieten,
eenedonderende stem ;hi
jdondertmetzi
jnestem. dood bloeden,ook overdragt.:die zaak is reeds
:vi
jhoorden hetgeschut donderen,om het ontgebloed,isalvergeten;zichdoodeten,dood

zettend geweld, door de losbranding van het ge- hongeren, dood loopen, dood werken, dood zinschutveroorzaakt.
gen, enz. Fig-, de Doode Zee;dus noemden de

Ontwi
jfelbaarishet,even alsdonder,eenklank- noordeldkste Sc'
tthen de Ilszee. Een doode ti
jd
bi
j de Dichters gebruikeli
jk voor JUPITER,ook wordt; hi
j is een dood ligchaam,een onwetend,
donderg
.od genoemd.
geesteloosmensch. Oul.werd dood ookvoordo6
D onker, bi
jv.n. en bi
jw.,donkerder,don- uitgedo/h gebezigd:geli
jck alsdie doode(doove)
kerst. Eigenli
jk,zwartachtig. In dezebeteekenis, cole. BIJBEL,1477. Ditdood wordtookalsbjw.,
wordthetnog gebruiktten aanzien van de verw, aan sommige bi
jvoegeli
jke naamwoorden vastgenabootsend woord. Van hier donderaar,donderer, voor de kooplieden,wanneer geen handelgedreven

in tegenoverstelling van helder:die verw is zeer hecllt,om derzelver kracht te vermeerderen, tcr-

donker. Dat laken is voor mi
j veel te donker. wi
jldeze,in ditgeval,geenetrappenvanvergroo-

Zoo ook de zamenstell-:donkerblaauw,donkergeel, ting hebben: doodarm, doodkoud, doodkrank,
donkergroen,donkerrood,enz. Fig-,van lichtbe- doodmoede,doodstil,doodziek,enz.
roofd, dnister: deze kamer is zeer donker;tus- Oolt wordt het als zelfstandig gebczigd: ecu
schen licht en donkcr. Betrokken:eene donkere doode;levenden en dooden;de dooden begraven.

lucht;een donkeredag. Onzeker,verborgen:de D eodelllk, bi
jv. n. en bi
jm, doodeli
jker,
donkeretoekomst. Onbekend:donkere personen, doodeli
jkst. Datden dood veroorzaakt:een doobi
jHoov'
r. De noodige klaarheid missende:don- deli
jk vergif Ter dood toe: iemand doodeli
jk
kerg woorden,eene donkere rede. Onvriendeli
jk, kwetsen. Aan den dood geli
jk:hi
j ziet er doostuursch: een donker gezigt, Onvoordeeli
g,on- deli
jk uit. Hevig:een doodeljke haat. Vanhier
aangenaam :het ziet er donker voor hem uit. doodeli
jkheid.
Dikwerf wordtheta1s een zelfstandig naamw.ge- D eeden, bedr. w , ik doodde,heb gedood.
bezigd:om uit het donker op te dagen. Voxo. Dood slaan, ombrengen: iem and dooden. Fig.:

Tn het donkere:geli
jk' a1s een blindeomtastin zi
jnelusten dooden,bedwingen. Hoor'
rbezigtllet,
hetdonckere- BIJBELVERT. En hiervoor gebrui- voor verîèietl
ben. In den gemeenen spreektrant
ken wi
jthansdoorgaans2
% den donker:gi
jzit in zegtmen iemand dooden,voor:hem van het teden donker. Van hier donkerachtig, donkerheid, gendcelovertuigen:ik verhaalu de waarheid; en

donkerli
jk.
dood mi
j,a1sgi
jkunt. Van hierdooder,dooding.
W ACHTEII. meent, dat i
n den klank van dit (
O e@dleh.bi
jv.n.en bi
jw., doodscher, zeer
woord iets is,hetwelk de natuurderzaak aan- doodsch. Eigenli
jk,hetzel
fde al
s doodelqjk,in de
duidt. Oul.is het hiervan afgeleidedonkeren,voor beteekenis van aan den doodgeli
jk :eenedoodsche

verduisteren, in gebruik geweest: eer dic sonne ltleur, doodsche lippen. Verder, naar, eenzaam,
donckert. BIJBEL,1477.
akelig:eene doodsche plaats. Van hier doodsch-

D ens,o. Defl
jnsteen zachtste vederen der heid.

vogelen:een kussen metdons gevuld. Fig.,voor D eedsteek , m., m eerv. doodstcken. Ecu
een bed:in 'tzachte dons. V oxo. V an hierhet steek, waarvan iemand sterft. Ook fg.: dat is
onverbuigb.bi
jv.n.donsen,van dons:een donsen hem een doodsteek in het hart,dat veroorzaakt
hem groot verdriet.
bed.
D ood. m . Na baren doot. 1-100:-1.. Dit (
o oedslu:p,v.,meerv.doodstuipen. Stui
p-

jne doodstulp.
woord is,alvan ouds,mannel.en vrouweli
jk ge- trekking voor het sterven: in zi
jne doodstuip,zi
jne
bezigd, geli
jk bli
jkt uit de spreekwi
jzen:in den Voxo. Ook fg.; dat was zi
dood,ter dood:tot der doodjeen m an des doods, laatste poging,onderneming.

DOODVERW --DOORBLADEREN.
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e eodveew . v. De bleeke kleurvan eenen alles doen. A1lengde ik uwen ti
jtdoormi
jn verdoode:de doodverw lag reeds op zjn aangezigt. haaste dood. Voxp. Door u ben ik gelukkig
In de schilderkunst draagtde eerste verw, waar- geworden. V oor onder, doch alleen in de uitmede een stuk aangelegd wordt, insgeli
jks den drukking door elkander: alles door elkandermennaam van doodverw.
gen,gooi
jen,enz.
D oedverw en , b. w., ik doodverwde,heb Bi
jw., voor versleten, verscheurd, in het gegedoodverwd. Bi
j de Schildersgebruikeli
jk,voor: meene leven:de schoenen zijn reeds door. Dikln (le doodverw zetten:een landschap doodverwen. wkls dient het, om de beteekenis van een woord
jn. Dooren #0/3-beteeOok ;g.:hi
j wordt metdatambtgedoodvemvd, te stevigen: doorkoud zi
ltent,in den gemeenen en vertrouwelkken spreekmen meent,dathi
jhetza1kri
jgen.
(O eotl.vl.jand. m.,meerv.doodvi
janden. ln trant,van hetbegin totheteinde, van het eene
hetvrouweli
jke geslacht, doodvqjandin. Eigenli
jk, einde tot het andere, geheelen al:iemand door
een vi
jand,die iemand zoo zeerhaat,dathi
j des- en door nat; ik ken hem door en door. HoolT

'': nu de
zelfs dood begeert en zoekt. M eestalwordthet bezigt door ook in den zin van voorbql
genomen voor eenen ongemeen grooten en bitte- gelegenheid door was.
dt door ook m et werkwoorren vi
jand: zi
j zi
jn doodvi
janden. Ook wordthet Als voorzetsel,wor
op levenlooze dingen toegepast: hi
j is een dood- den zamengevoegd, en is dan een scheidbaar,en
dan weder een onscheidbaar voorzetsel,naar mate
vi
jand van veeldrinken enz.
D eef,bi
jv.n.en bi
jm, doover, doofst. Van de verschillende beteekenissen, waarin de daarllet gehoor beroofd: doof zi
jn,worden.- Zich m edezamengesteldewerkwoorden voorkomen,zulks
ti
kbaarhe
bl
jfwe
thre
t,
doof houden, niet willen hooren,doofzi
jn voor somwi
jlen vorderen. Als onscheidaan
iemands klagten. Aan eens dooven m ans deur in de vervoeging,onafscheideli
jk
kloppen, spreekw., vergeefk aanzoek doen. D of, woord gehecht,terwi
jlde nadruk deruitspraak op
levenloos: eene doove kool,oul.ook doode kool. hetzakeljkedeeldes woords valt:doorblideren,
Onderscheiden gevoel missende: mi
jn vinger is doorbladerde,doorbladerd,tedoorbladeren - doordoof. Stomp : een doove prikkel. H ool'r. Van grönden,tloorgrondde,doorgrond,te doorgronden;
hierdoofachtig,doofachtigheid,doofheid. Zied@ doorbören, doorboordey doorboord, te doorboren,
D oe:.m. Hetdooi
jen:datiseengewenschte enz. Als scheidbaar ontvangt het, in de onbedooi.
paalde wi
js der werkwoorden, den klemtoon,aen
f(
O ee:lex:, onpers.w.
, het dooide,heeftge- wordt,in de vervoeging, van de werkwoorden
dooid. Ontbonden,vloeibaar worden,m etbetrek- gescheiden, die hun verleden deelwoord, alsdan,
ching Van #6 vormen, en,in de onbeking totheti
js, of hetgeen bevroren is:hetheeft m et inlass
@@
van daag sterk gedooid. Zamenstell.:dooiweer. paalde wIJS, tusschen hetvoorzetselen hetwerkD eep,m. Eigenli
jk,dompeling. W i
jders,be- woord,te ontvangen :doörbreken,brak door,doorsprenging m et water: het stuk van den doop. gebroken,doorte breken;doörhalen,haalde door,
Hooy'T, Een kind ten doop houden. Overdragt-, doorgehaald, door te halen; doörboren, boorde
wordt saus,om het indoopen,ook doop genoemdy door,doorgeboord,door te boren.
als:ejerdoop,zuurdoop,enz,waarvan doopvisclt. M en zietdus,dat door, voor een en hetzelfde
Zamenstell.t doopbekken, doopboek, doopcedel, werkwoord geplaatst,somwdlen scheidbaarenondoopceel,doopdag,doopgetuige,doophefer,doop- scheidbaar tevenskan wezen ; hetwelk.bi
j deophek, doophuis, doopk-leed, doopmaal, doopnaam , gaafder woorden zelve,nader za1bli
jken.
D oor,a1s een scheidb. voorz-, voor werkwoordoopsel,doopsgezind,doopvader,doopwater,enz.
D eopens b. w., ik doopte, heb gedoopt. den geplaatst,versterktdikwerfderzelver beteeke-

Eiqenli
jk, dompelen, onder water laten zakken. nis,en heeftden zin van bijaanhoudendheid,zon-

W pders,m etwater besprengen:een kind doopen. der ophouden, b. v. doörschieten,doörwandelen,
Fig.,noeœen, eenen naam geven:ik doopte hem enz.
metden naam van eerwaardig. Den wi
jndoopen, Oul.werd voor door! als voorzetsel en alsbkwater in den wi
jn doen, in de gemeenzame ver- woord,ook deur gebezlgd. Zie deur.
keering. Indoopen: brood in m elk doopen. V an D eer. bi
jv. n.
, voorheen in gebruik voor
dwaas. Van hier doorheid voor dwaasheid.
hier dooper,tlooping,doopeling.

TEx IIATE brengthettothetoudedut
'
vent(/,60-

D eerbakken, bi
jv. n.,zi
jndehetverledell

#6rG uri
naret,Tuzxlz.tot hetgr.d'
aclctv,onder deelw. van doorbdkken. D at wel gebakken, en
water duiken,4o/
dus gaar is:doorbakken brood. D odrbakken, met
3?
,
é)e/n.
een scheidb. voorz.; ik bakte door,heb doorgeD oex. zie doler.
D eor. voorzetsel en j
.
l*
I
J
*W. Voorzetsel, die- bakken,beteekentvoortgaan metbakken.
nende,eigenljk,om eenebeweging aan teduiden, D oorb erslen , o w., ik borst door, ben
welke de bestanddeelen eens dings, van het eene doorgeborsten. Aan stukken bersten.
tot het andere einde, van elkander scheidt:door (o eor'b#.jéen,b.w.,ik beetdoor,hebdoorhet papier steken; door het water zwemm en. gebeten. Bi
jtend doordringen:hetis te hard, ik
V erder. eene beweging Iangs de binnenste deelen kan hetnietdoorbi
jten. Fig.,ietsdoorzetten,met
Van een reeds gescheiden geheel: doorde deur wegruiming van de hindernissen: ik heb de zaak
door
he
t
ve
nst
er
z
i
e
n
;
doo
r
de
vi
nger
e
n
gaanl
begonnen,ik wilernu doorbi
jten.
zien, overdragt#iet
a deren . b. w. Van het scheidb.
sstilzwi
jgend toelaten;doorde (o eerb l.
en
ons
c
hei
db.
voor
z
.
doo
r
e
n
bladeren,van blad.
straatri
jden. Fig.,van den ti
jd:dooralleeeuwen,
ook door alle eeuwen heen; door het qansehe L
Scheidb.: ili bladerde door, heb doorgebladerd.
j
aar, ook het gansche jaar door. lneenlgege- Van het begin tot heteinde in een boek bladevallcn moetdoor achter laetzelfst.naambv.geplaatst reu;ook vlugtig dool.
lezen:wanneer men de geworden :ik heb del) ganschen nachtdoorgewaakt. schiedenis doorbladert. Van hier doorbladering.
A 1s een m iddel, om iets voort te brengen,ver- Onscheidb.: ik doorbladerde, heb doorbladerd.
oorzakendeyofm edewerkende:door gtld kan men Hetzelfde als hetvoorgaande,doch aan den ver-
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LAZEN--DOORGAAN.
$

hevenen schri
jfsti
jlinzonderheid eigen:doorblader

hetboek des noodlots.
D oorb l.azen . b. w., ik blies door, heb
doorgeblazen. Door ietsheen blazen:ik ziegeen
gat, waar ik doorblazen kan. Blazend vaneen
scheiden:hetis zoo dun,datm en het doorblazen
kan. Blazend doordringen: de wind heeft er
schoon doorgeblazen,in hetgemeene leven. Ook
aanhouden metblazen.
(o oorberens b. w. V an het seheidb. en
onscheidb. voorz. doot en boven. Scheidb.: ik
boorde door, heb doorgeboord. Van het eene
einde tot het andere boren : ik heb de plank
doorgeboord. Ook aanhouden m et boren. Onscheidb.: ik doorboorde, heb doorboord. Fig.,
een schip doorboren, in den grond schieten. lk
doorboorde,doorstak,hem mctden degen. leder

D oerdeuw en, (doorduwen), b. w., ik

douwde door,heb doorgedouwd. lloor icts heen
douwen.

D eortl.
raa:
len, b. w.
, ik draaide door,
heb doorgedraaid. Door iets heen draai
ler. Ook
flg., voor uithelpen: hi
j zaler zich weldoordraai
jen.
(O eerdragex:s b, w., ik droeg door, heb
doorgedragen. Iloor iefsdragen: hetwateriste
diep, ik zal er u doordragen. Ook aanhouden
rnetdragen.
(D ee:rdeavex:, o. w., ik draafde door,heb
doorgedraafd. Aanhouden m et draven, sterk
draven ; van de paarden. Fig., m et iets aan-

houden,hetsterkerdoorzetten:eerstleesthi
jzacht
en langzaam, maar na eene wi
jlgelezen te hebben, begint hi
j door te draven,in hetgemeene

woord uwsbriefsiseen dolk,diemi
jn hartdoor- leven.

boort. Van hier doorboring.
(o oordr#ejvexâ,b.eno.w.
,ikdreefdoor,heb
D oorbeaak , v., meerv. doorbraken. V an doorgedreven. Bedr., door eene plaats dri
jven,
doorbreken. H etzelfde a1s doorbreking:er isecne ofdwingen te gaan : de schepen werden het wadoorbraak (bi
j HoorT doorbrekt in den di
jk ge- ter doorgedreven, of door het water gedreven.
komen.
Fig., doorzetten, onaangezien alle hindernissen,

(
D oorbraden, bi
jv.n., zi
jnde het verled. zi
jn oogmerk trachten te bereiken: eene zaak
doordri
jven. Van hier doordri
jver. Onzi
jd.
,met
z?
l'
0
7,dooreeneplaats dri
jven, op hetwater: de
schuit is onder de brug doorgedreven.
D eordrll.
l.çn! b. w., ik drilde door, heb
cloorgedrild. Door letsdrillen (met dedrilboor);

deelw. van doorbraden. D atwel en gaar gebraden is. Doörbraden, ik braadde door,heb doorgebraden,beteekent aanhoutlen Inetbraden.
D oorbra ndens o. w., ik brandde door,
heb en ben doorgebrand. Brandend door iets
dringen,hetvuurbrandt door,heeft doorgebrand.

Het hout is haast doorgebrand. Hetwordt ook

bedri
jv.gebezigd:laatonstichelen stri
jcken ende

we1doorbranden. BIJBELVERT.
(o eer'
breken , b. en o.w., ik bralt door,

heb el1 ben doorgebroken. Bedri
jv.
, brekend
eenen weg door iets openen:hi
j heefï door den
m uur gebroken. In stukken breken: eenen stok

zie drillen.
D eordrlngen, o.en b.w. Vanhetscheidb.
en onscheidb. voorz. door en drthgen. Scheidb.
en onz.: ik drong door,ben en heb doorgedrongen. Dringend door eene plaats kom en:hetvolk
stond te digt,ik kon niet doordringen. Het water was totin ons huis doorgedrongen. Ook aanhouden met dringen. Fig., bedr-, onaangezien

doorbreken. Ook aanhouden metbreken. Onzi
jd.: alle hindernissbn,zi
jn oogmerk trachten te bereide vi
jand zoekt door te breken,door teslaan. ken,hetzclfdea1sdoordrjben:gi
jwiltalles maar
De zon is doorgebroken, te voorschi
jn gekomen. doordringen. Van hier doordringer. Onscheidb.:
1)e zweer za1 haast doorbrelcen, open gaan. De ik doordrong,heb doordrongen. Bedr.y dooralle

di
jk brak door. V an hier doorbraak, doorbre- cleelen heen dringen. D och in hetgem eene leven
king.
zi
jn de deelwoorden alleen in gebruik:eene doorD eozrbrengen , b. m , onregelm.;i1t bragt
door:heb doorgebragt. M ctwegruiming der hindernlssen,door eene plaats brengen: het oog der
naald iste klein,ik kan er den draad niet door-

dringende koude. Een man van een doortlringend

verstand. Van hier doordringendheid. - Hi
j

was van schaamte en berouw doordrongen; van
verwondering doordrongen. Van hier doordrin-

brengen. Fig-, verkwisten: den ti
jd nutteloos geli
jk.
doorbrengen. Hi
j heeft alhetzi
jne doorgebragt. (o eordru:pex:, o. w., ik droop door, ben

Van hier doorbrenger, doorbrengster, doorbren- doorgedropen. Doorlekken, doorzakken: zeker
vocht laten doordruipen, b. v. door eenen doek.
ging.
D eerda nsen, b. w.y ik danstc door? heb Fip, zegt men van iemand, die dun en mager
doorgedanst. Doorveeldansen versli
jten:hi
Jheeft geworden is, en viens kleederen, om die reden,

zi
jnesehoenen doorgedanst. Ook aanhouden met ruim om het li
jf hangen) hi
j druiptdoorzi
jne
dansen.
kleederen. Zich stilweg maken: hi
j is doorgeD eerdenken! b. w., onregelm. Van het dropen. Diesdruipthi
jdoor. J.D.MAI
RR>;.

scheidb. en onscheldb. voorz. door en denlcelt. D oertl.ru kk en , b. en o. w., ik drtlkte
Scheidb.:ik dacht (1001*, heb doorgedacht. Naar door, heb doorgedrukt. Bedr., door iets heen
alle deelen en omstandigheden bedenken, m et drukken:citroensap doordrukken,dooreenen doek.
ernstzi
jne gedachten op eenigezaak vestigen:ik Door drukken eene wond toebrengen: een paard
heb de zaak ri
jpeli
jk doorgedacht. Onscheidb.: doordrukken. Onz., van het papier,wanneer de
ik doordacht, heb doordacht. ln de voorgaande letterszi
ch op de tegenzi
jde vertoonen:dat papier drukt door. D oordruklce'tbeteekent ook aanbeteekenis:een wel doordacht ontwerp.
houden met druklten. Van hier dotlrdrukking.
D oordlen . voegw. Zie naaî-dien.
D oeedeen, b. w.,onregelm .;ik deed door, (o eerdu w en , zie doordoktwen.
heb doorgedaan. Alet wegruim ing der hindernis. D oorelexâ, b.w.,ik at door,heb doorgegesen, door eene plaats doen: het gatis te naauw, ten. Door en door eten: de wormen hebben de
ik kan er het touw nog niet doordoen. Fig., uit- kaas doorgegeten. Ook aanhouden m et eten.
schrappen,uitwisschen:eenerekeningopzi
jnboek D eorg aan, o.en b.w.,onregelm.; ik ging
doordoen.
door, ben en heb doorgegaan. Onz., door eene
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plaatsgaan:i
k heb m1
Jin destad niet opgehou- doorgehaald. D oortrekken: het gatis te naauw,
dcn, ik ben maar doorgegaan. Van het eene tot ik kan er het touw niet doorhalen. Fig.: ik za1
hetandere einde gaan:de kogelis bi
jden schou- er die zaak wel doorhalen, doen gelukken; de
der doorgegaan: gi
j moet wat doorgaan. Ook zieke zalheter weldoorhalen, herstellen. Dooraanhouden met gaan. Fig.,hollen,van de paar- stri
jken, uitwisschen: ik heb dat op mi
jn boek
den: de paarden schrikten en gingen m et ons doorgehaald. Bekjven, bestra/en,: ik heb hem
door. Zeilen, van de schepen:het schip ging er lustig doorgehaald. Papier doorhalen,nat m aken;

sneldoor. '
W eggaan:stilletjesdoorgaan;meteen
meisje doorgaan. Toegestaan worden: die zaak
zal niet doorgaan. Tot stand gebragt worden :
hethuweli
jkgaatnietdoor. In algemeen gebruik
komen: die kleeding za1 niet doorgaan. Kracht
hebben,van gewigt zi
jn: die stelling gaat niet

linnen doorhalen,sti
lven. Van hier doorhaling.

èo eolritel.pen, b. w., ik hielp door, heb
doorgeholpen. Door eene plaats helpen:ik hielp

hem doordepoort. Uitzekeremoei
jeli
jkheit
lhelpen:zi
jnvriendheefthem erdoorgeholpcn. Doorbrengen,verkwisten:lzi
j heeftalzjn geld doorge-

door. l'Ioor'r bezigt doorgaan plefz'
ets,voorzich holpen,il)t1e gem eenzame verkeering.
van iets m eester maken. Hetdeelw.doorgaand is (o oerh ou'w en, b. w., ik hieuw doorjheb
voor gedurig,aanhoudend,gebruik
-eli
jk:eene door- floorgehouwcn. Doorhakken.
gaande koorts. Bedr.: den tuin doorgaan. Fig-, D oorh utsel.en. b. w., ik htltselde door,
vlugtig doorlezen: ik heb hetboek eens doorge- lleb doorgehutseld. D oor hutselel), onder elkanu
gaan. Onderzoelten:wanneer ik mi
jne levensge- der schudden. Zie hutselen.
schiedenisdoorga. D oor gaan verwonden:ik heb
(O eolr.jagen,b.w.
,ik Joeg door,heb door-

mi
jne voeten doorgegaan. lnsgeli
jks, door veel gejaagd. Dooreene plaatsjagen:eenekoedoor
gaan versli
jten:ik heb mi
jneschoenendoorgegaan. f
1eslootjagcn. Ook aanhouden metjagen. Fig.:
D oorgaans, bi
jw.
,gemeenli
jk!gewoonli
jk: zi
jn goed doorjagen,doorbrengen,in den gemeezoodanig iets is doorgaans moei
jeli
lk te onder- nen spreektrant.
zoeken.
D oorgal.m en ,o.en b.w. Vanhetscheidb.
en onscheidb.voorz.door en galmen. Sclleidb.en
onz.: ik galm de door, heb doorgegalmd. M et
eenen galm doordringen. Onsclleidb.en bedr.:ik
doorgalmde,heb doorgalmd. ln onze bruiloftzaal,
doorgalmt van liedt op Iiedt. PooT.
D oorgang , m ., m eerv. doorgangen. Het
doorgaan,ofhet gaan door eene plaats: iemand
den doorgang betwisten. Eene plaats, waardoor
men gaat, of gaan kan: eenen doorgang m aken;- dithuis heefttwee doorgangen.
D oerglelen . b.w.,ik gootdoor,heb door-

(O oerkerven . b. w., ik korf door, heb
doorgekorven. In stukken kerven. Ook aanhouden m etkerven.

(
O eerkukex:, b.w. Van het scheidb.en
onscheidb. voorz.door en lcqken. Scheidb.: ik

keek door,heb doorgekeken. D oor iets heenzien.
Onscheidb.: ik doorkeek, heb doorkeken. Van
alle kanten bezien:ik heb de zaak doorkeken.
(E:4yelrk l.:evex:, b. w. Van hetscheidb.en
onscheidb. voorz. door en khkven. Scheidb.: ik
kliefde door, heb doorgelqliefd. In stukken klieven: klief het blok door. Oolt aanhouden met
klieven. Onscheidb.: ik doorkliefde, heb door-

gegoten. Door eene opening gieten:wjn,bier, l
tliefd. In den dichterljken sti
jl:dedunnelucht

'
tloorgieten, door eencn trechter. Ook aanhoudell doorklieven,van de vogelen.
m et gieten. Van hier doorgieting.
(o oork l.even. b. w. V an het schcidb.en
o eorgl:p pex., o. w., ik glipte door,Len onsclleidb. voorz. door en kloven. Scheidb i
(
k
kloofde door, heb doorgekloofd. Onscheidb.: ik
doorgeglipt. Doorietsglippen;ziegll
àpen.
(o oorgoo#.jexx,b.w.
,ik gooide door, heb doorkloofde, heb doorkloofd: zoo dat de klanck
doorgegooid. Dooreeneopening goojen:t1ering de luchtdoorklooft. CAMrH.
is te klein,gi
j kunter den balnietdoorgooi
jen. D eork n ab bel.en, b.w.,ik knabbeldedoor,
Eeneopening maken,door goojen verbreken:hi
j heb doorgeknabbeld. D oor ietsknabbelen.
heefthetglas doorgegooid. 0ok aanhouden met (
O o erR xkagen, b.w. Van hetscheidb.en
onscheidb. voorz. door en knagen. Scheidb.: ik
gooi
jen.
D oorgraven ,b.w. Van het scheidb. en knaagde door, lleb doorgeknaagd: de wormen
onscheidb. voorz. door en graven. Scheidb.: ik hebben het hout doorgeknaagd. Onscheidb.: ik
groef door, heb doorgegraven. V an het eene doorknaagde, heb doorknaagd: a1s si
j na mjne
einde tothetandere graven; een stuklandsdool'- huitditdoorknaeghtzullen hebben. BIJBSLVSRT.
graven. Ook aanhouden metgraven. Onscheidb.: D eorkn eden ,b.w. V an het scheidb.en
ik (
loorgroef,heb doorgraven: Sj hebben mi
jne onscheidb. voorz. door en kneden. Scheidb.: ik
handen endc mi
jne voeten doorgraven. BIJBEL- kneedde door, lleb doorgekneed. H et eene door
VERT.
het andere kneden: ik hcb er de boter al door(O oorgrievex:, b. w., ik doorgriefde, heb gekneed. Ter dege kneden:hebt gi
j het meel
doorgriefd. D oorwonden: uwe smart doorgrieft goed doorgekneed? Ook aanhouden m etkneden.
Onscheidb.) doch hiervan is het verled. deelw.
mi
j,- doorgrieftmi
J hethart.
D oorgroeuen,o.w.,ik groeidedoor,ben doorkneed,voor geleerd,verstandig,alleen gebrui-

doorgegroeid. Avel opgroei
jen: dat kind begint keltjk:hij is een doorkneed man;eene doorknede
verllandeling.
door te groei
jen.

A oorgronden , b.w.,ik doorgrondde,heb
doorgrond. Grondig kennen, verstaan: die zaak
isniet te doorgronden. Van hierdoorgronding.
D oorh akk en, b.w., ik haltte door, heb
doorgehakt. D oor hakken vaneen scheiden: cen
been doorhakken. Oolt aanhouden m et hakken.
Van hier doorhakking.
D eorh al.en, b. w., ik haalde door,

D eork need, zic doorkneden.
D eerkok en , b. en o. w,, ik kookte door,

heb doorgekookt. Bedri
jv., het eene onder het
andere koken: met moet er de melk doorkoken.
Onzi
jd.,ter dege koken:het water heeft doorgekookt.
D eoek om en. o. w., onregelm.
; ik kwam
door, ben doorgekomen. Door eene plaats ko-
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m en:de weg is zoo slecht,dat men er nietdoor- geschiedenissen der eeuwen. D oovloopen rlee,
vcl,
komen kan. Fig.,opkomen,hersteld worden: de zegt men,wanneer het vet door hetm ager loopt;
zieke is er nog gel
ukkig doorgekomen;hi
j leeft, andersook doorregen,doormengd.
alsof er geen doorkom en aan ware; ditzegt men (
E:oeriouleeez:. b.w.,ik doorlouterde.heb

van iemand,die zi
jn goed en vermogen verspilt. doorlouterd. Door en door louteren: hi
J salse
D eerk eabbelen , b w.,ikkrabbelde door,
heb doorgekrabbeld. V oortdur.w.van doorkrabben. Door iets krabbelen. Ook aanhouden met
krabbelen. 1)001-krabben verwonden:eene zweer
doorkrabben,of doorkrabbelen.
(o eoxk ru:pen ,o.enb.w. Van hetsclleidb.

doorlouteren, a1s gout; de reden des Heeren is
doorloutert. BIJBSLVSRT.

(
o oorluehllg,bi
jv.n.en bi
jw., doorlt
lchti-

ger, doorluchtigst. W aardoor de lucht gaat,dat openingen heeft:een doorluchtig dak. Door-

schi
jnend,helder:hetglas is doorluchtig. Vooren onseheidb.voorz.door en krut
àen. Scheit
lb, naam,heerljk:een doorluchtig Vorst. Eendooronz.: ik kroop door, ben doorgelcropen. Door luchtig verstand. Van hier doorluchtigheid. V oor
eene opening kruipen: het gat is zoo groot, dat doorl
uchtl
j gebruiken de Dichters dikwerf met
eene muis er gemakkel
i
jk doorkruipen kan. On- wegwerping van ig, doorluchtt hoe komt,doorscheidb.,bedri
jv-:ik doorkroop,heb doorkropen. luchte D rost. V oxD.
Hi
jheeftallesdoorkropen,fg.,en in den gemee- D ooem argeh . m., meerv. doorm arschen.
Van het fr.marche,en hetvoorz.door. Doortogt,
:enspreektrant,hi
j heeftallesdoorzocht.
(O eerk eu:sex:, b.w. Van het scheidb. en doortrekking van kri
jgsvolk: vele doormarschen
onscheidb. voorz. door en kruisen. Scheidb-, ik hebben,wanneerhetkri
jgsvolk dikwerfdoor eene
kruiste door,heb doorgekruist D oor eene plaats plaats trekt. Zie marsch.
kruisen,dikwerf op en neer gaan,reizen,trekken: D eor*nen gen . b.w. Van het scheidb. en
hi
jheeftdegansehestaddoorgekruist. Ot
lscheidb.: onscheidb. voorz. door en mengen. Scheidb.:ik
ik doorkruiste,heb doorkruist. Ik doorkruiste de mengde door,heb doorgemengd. Behoorljk men-

wereld,van mjnejeugd af.
gen,heteenedoorhetanderemengen:hi
jmengde
D eerk u un eu , o.w.,onregelm.:ik konde het meel door; gi
j moet er boter doormengen.
door,heb doorgekonnen. In demogeli
jkheidzi
jn, Onscheidb.:ik doormenjde,heb doormengd:met
om doorietstegeraken:de spjker kan er niet hoe vele bitterheden ls ons leven niet door-

door, door de plank, enz. Overdr.: dat kan er mengd!
niet door, dat gaat niet aan; dat is ongeoor- (o eern . m., m eerv. doornem Eene spitse
loofd.
punt?die uithethoutdoor den bastheen groeit:
(o oorl.alen, b.w.,ik lietdoor,beb doorge- geprickelt m èt een kroon van stekelige doornen.
laten. Doorgaall,doorloogen laten,enz.:de deur Voxo. 1111,is geene roos zonder doornen,ook 5g.,
was gesloten, en m en wllde ons niet doorlaten. alles heeft zi
jne moei
jeli
jkhedeq. Iemand eenen
doorn uit den voet trekken, ook flg.,in hetgeLeder laat geen vochtdoor,d.i.doorvlieten.
D eorl.eeren. b. w., ik leerde door, heb meeneleven,hem van eene geheimesmartbevri
jdoorgeleerd. Ten einde leeren:hi
j heefthetboek den. Dat is hem een doorn in het oog,datis
doorgeleerd. Ook aanhouden metleeren.
hem eene onverdrageli
jke zaak. Takken van éen
D oorie:dex:, b. w., ik leidde door, heb doorn dragend gewas:ende een kroon van doordoorgeleid. Door eene plaats leiden.
nen gevlochten hebbende. BIJBSLVSRT. ZamenD oeriezex:s b.w.,ik las door, heb doorge- stell.:doornachtig,doornboom ,doornboschydoornlezen. Van het begin tot het einde lezen;ook haag, doornheg, doornig, doornstruik, doorntak.
aanhouden m etlezen.
Van hier het onverbuigbare bi
jv.naam.doornen,
D ooel.
:g:exâ, b. w., ik liclltte door, heb van doorntakken gemaakt:eene doornen kroon.
doorgelicht. D oor middelvan een voorgehouden Doorn, ook dorent (le rozen gloei
jen schoon,
licht,iemand door eene plaats leiden:de gang is maer wacht u voor haer doren. Voxo. D oorne
donker,ik za1er u doorlichten.
is insgeli
jks in gebruik geweest. Hoogd. Dorn,
o oexl.:ggen, b.w.,ik 1ag door,heb door- bi
j No'
rlt Dorn, bi
j OTylmo. thornt eng. thorn,
gelegen. D oor liggen eene wonde veroorzaken: angels. deorn, deen. en zweed. torn,bi
j Usl>Hlr
a.
de zieke heeftzich geheeldoorgelegen,in het ge- thaurnus,i
jsl.thorn,f/erner,pool.tarn,russ.tirne.
wone leven.
(
O eornaa:len,b.w.,ik naaide door,heb
(o eeH ebb eeen. zie doorwaden.
doorgenaaid. Dooren doorbenaai
jen: deschoeD oopReep. 1I1., m eerv. doorloopen. Eene nen moeten doorgenaaid worden. Ook aanhouPlaats,waardoor men ioopt,doorgang.
denmetnaai
jen:gi
jmoetwatdoornaai
jen.
D eorioop en , o.en b.w. Vanhetsclleidb. (o oern agel.en, b.w., ik doornagelde, heb
en onscheidb.voorz.door en loopett. Scheidb.:ik doornageld. M etnagelen doorboren. Fig., doorliep door,ben en heb doorgeloopen. Onzi
jd-,met schieten:desvi
jandsoorlogsvlotenydoornageld,of
zî
jn, door eene plaats loopen;hi
j hield zich niet verbrand. J.DE M ARRE. Van.hier doornageling.
op,hi
j liep maardoor. Hetwaterlooptonderde D oornallen. b. m , ik doornattede, heb
brug door. Ook aanhoudenmetloopen. Bedri
jv., doornat. Door en door natm aken:ik doornatdoorveelloopen versli
jten:hi
jheeft zi
jne schoe- tede mi
jne bedstede met miJ-ne tranell. BIJBSLnen geheel doorgeloopen. V an het eene einde VERT.
tot het andere loopen:hi
jliep de ganschestad D eprnem en, b.w.,.ik nam door,heb doordoor. Insgeli
jksfg.,alle deelen vlugtig beschou- genomen. Aanhouden met nemen; ook in het
wen:een boek,eene rekening doorloopen, vltlgtig kaartspel gebruikeli
jk. Hool'
r en anderen bezidoorlezen. Onscheidb.:ik doorliep. heb doorloo- gen hetvoorhard bebandelen, strafen. Nog ge-

pen. Bedri
jv-,van heteeneeindetothet andere bruiktmen het,voorberispen,bestrafen:hi
jnam

loopen: de hem elsche ligcham en doorloopen de hem lustig door.
hun voorgeschrevene kringen. Fig-, vlugtig be- (o oeryersen. b. w., ik perste door, hcb
schouwen:ik doorliep metmjnegedachten,alde doorgeperst. D oor iets heen persen.
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D oeepeu een, o. w., ik peurde door,ben D oorreok en, b. w. Van het scheidb.en
doorgepeurd. M etm oeite doorietsgeraken,door- ol
lscheidb. voorz. door en vooken. Scheidb.-ik
dringen;bi
jHoor'
r:doorgepeurttotdaar'theetst l'ookte door,heb doorgerookt. Door en door beWaS.

(o eoeprle*u en. b. w. Van Ilet scheidb.
cn onscheidb. voorz- door en pvl-emen. Seheidb.:
ik priemdc door, heb doorgepriem d. Door en
door priemcn. Onscheidb.: ik doorpricm de, heb
doorpriem d.
(O eerprl'
kk ex:, b. w., ik prikte door,heb
doorgeprikt. Geheel prikken : cene prent doorprikken.
(O oee:
rak en, o. w-, ik raakte door, ben

rooken:ik heb deze pi
jp doorgerookt. '
Ook aan-

houdell m et rooken. Onscheidb.;ik doorrookte,
heb doorrookt) dit spek is niet doorrooktjniet
ovcralvan den rook doordrongen.
(O ooel
ruk k ex:, b. en o.w.,ik rukte door,
heb doorgerukt. Bedr., m et geweld doortrekken :
het'touw was te dik,ik kon heter niet doorruk-

ken. lloor rukken kwetsen:ik heb mi
jne I'anden doorgerukt, Onz.
, met zl
jh. Figuurl.,snel
voortgaan,voorttrekken,van k-ri
jgsvolk:hetleger

doorgeraakt. Door iets raken, komen: als gi
j is doorgerukt.
O ooeselkavex:,b.w.,ik schaafde door,heb
wat dringt,zult gi
j erweldoorraken. Ovel
-dr.: (
li
jza1erweldoorraken,doorzi
jne bezitting,
doorgeschaafd. Door en door schaven:gi
j hebt
die plank geheel doorgeschaafd. Door schaven
èo eoEe.
regex:. zie doorrn-gen.
'goolrregenen, onpers.en o.w. Onpers.: kwetseu,ofeene wondeveroorzaken:gi
jzultuwe

hetregende door, heeft.doorgeregend. Doordrin- l
landcn nog doorsehaven. Ook aanhonden m et
gen,van den regen: het heeft dezen nacht overal schaven.

doorgeregend. Onzi
jd-,metzn
-h. Van den regen (
R'ooeseq
lteurex:, b.w.. ik scheurdedoor,
doordrongen worden:mi
jn rok isgeheeldoorge- heb doorgeschet
lrd. Il1stlkken seheurentpapier,
regend.
linnen doorschetlren. Ook aanhouderlm etscheuren.
(O eol
reelk en, b. w , ik reikte door, lleb
(o oorseh lelen,b.eno w. Van hetscheidb.
doorgereikt. D oor eenc opening reiken :ietsdoor- en onscheidb.voorz.door en scbietell. Scheidb.:

reiken (door een venster enz.
).
ik schoot door, heb doorgeschoten. Bcdr-,met
(O eerrels. v., m eerv. doorreizen. D e reis een schot doordringen eene plank doorscllieten.
tloor eene plaats: ik hoop u bi
j mi
jncdoorreis Onder elkander mengen: de kaart doorschieten.
te spreken.
D eorreizen. b.en o.w. Van hetseheidb.
cn onscheidb.voorz.doov en rel
'
zen. Scheidb.kik
reisde door,heb doorgereisd. Bedry,van hetcene

Onz-, lnet zo-h, in de sclzeepvaart: de schuit is
door de brtzg gesclloten, door de brug gevaren.
Het touw schoot door, scl
aoot, glipte los. Onseheidb.: ik doorsclloot, heb doorschoten. Bedr.,

einde eenerplaatstothetanderereizen:11i
Jheeft met een schot doordringen: ik doorschootllem
velelanden doorgereisd. Onzi
ld-,metz()'
/?. Door met eel)jagtgeweer. Fig.:cen boek doorschieeene plaats reizen: wi
j hol
lden ons nietop,wi
j ten, met papier doorschieten,tusschen twecblazlllen maar doorreizen. Onscheidb.:ik doorreis- den een witbladpapier naai
jen.
de, heb doorreisd:de bovenste deelerl tles lants D oorse'tlaenen , o. w.,ik scheen door,hel)
doorreygthebbende. BIJBELVERT.
doorgeschenen. Metzi
jnen sehi
jn doordringen:de
(
O eol
rg
eennex:, b.en o.w., il
trencle doorr zonschi
jntnietdoor. Vatlhierhetdeelw.doorscltn
-'
lleb doorgerend. Bedri
jv-,van leteeneeindenaar nend,dateenige lichtstralen doorlaat:dun hoorn
lletandererennen:ik rende deganschestaddoor. isdoorschi
jnend. lloola'
r bezigtdoorscllb'
nigkvoor
Onzi
jda,metz#k.
-hi
j iszeerscllieli
jk doorgerend. helder:de doorschi
jnigezael
en desHemels.
èo eorrl.jden,b.en o.w.,ik reed door,leb D oorseltlaenend,zie dooîschqhen.Vanhier
en ben doorgereden. Bedri
jv-, door eeneplaats doorschi
jnendheitl.
li
l
-t
len:hi
Jreed alde straten door. Door ri
jden (
o oorseq
ltoppen, b.w., ik schopte (10019
eene wondevcroorzaken:hi
jhadzi
jn paard door- heb dtlorgeschopt. 1)001
- cene opcnlng schoppen.
gerelcn. Onzi
jd.,metzi
jn)wi
jzi
jn maardoorge- Ook aanllouden metschoppen.
reden.
è
o ooxseq
hrabben, (doorschrappen) b. w.,
(O eoe:
rlaegen, 1). w. V an het scheitlb. en ik schrabde door, heb doorgescllrabd. 1)001-veel

onscheidb.voorz.doorcnrq'
gen. Scheidb.likreeg
door, I'
lcb doorgeregen. Van het eene tot llet
andere einde ri
jgen. Onscheidb.:ik doorreeg,Ileb
(loorregen. Fig.
,doorsteken:hi
j l1a4 hem bi
jna

scllrabben eene opening maken:gi
j zultden pot
schrabben. Van hier doorschrabbing,doorschrabse1

doorschrabbcn. Uitschrabben:iem andsnaam door-

doorregen. D oot'regen vleesch,zegt mcn, wanncer D oorselkreeu w en , o. w., ik schreeuwde
llet vet door hetm ager gewassen is.
door, heb doorgcschreetlwd. Aanhotlden m et
-en . b.cn o.w., ik roeide door, schrceuwen.
j
O ooreoe#.'
(

lleb doorgeroeid. Bedr.
,dooreeneplaatsroci
jen

è
o ool
rselkutl.
den,b.w.,iI
tschuddede door,

zi
j roeiden de sloot door. Onzi
jd, met zq'
n en I
acb doorgeschud. Door elknnder scht
lflden: (le
h
ebben.wi
jwarenreedsdoorgeroeid;gi
jhebtgoed kaa
rtdoorschudden.
doorgeroeid.
(o oozrseltufvex:. b.A5,'., ik schoof door,lleb
(O eorpeeA*en , b. wa, ik roerdc tloor,hcb doorgesclloven. lloor eeneopelling schniven. Ot)k
doorgeroerd. IIet eene door het andere roeren : aanhouden metychuiven.

de saus doorrocren; gi
j moet er watmeeldoorroeren.

è
E:oo.
rsehuren, b. w.
, ik schuurde door,

l)el)doorgcsehtlurd. 1)001*veel schuren ecnc ope-

(
O oorrollen, b. cn o. w., ik rolde door, ning maken: gi
j hebt den keteldoorgesclltlurd.

heb en ben doorgerold. Bedr,, door eene plaats Ook aanhouden metsclluren.
rollen :ik rolde hetvat doordepGort. Onz :het i'oolrselvu élen. o. w., iIt schntttedc door,
wielschootvan de as af, en rolde door de poort. heb doorgesehtlt. 11iJ- de sllziswltchters en schip-

(
Fig-,btjgelnk t
loor eene zt
lak komen,
righeid te bovcn komen:li
j za1erwcl

zwa- pers,'dooreeneslllisscht
lttcn:wt
jzullen aallden
dam dot
arschuttcn.
19
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DOORSLAAN- DOORSTEKEN.

D oorsiaau. b.en o.w.,ik sloeg tloor,heb (o oorsneeu'w en ,onpers.w.,het sneeuwde
en ben doorgeslagen. Be(1r-, door middel van door, heeft doorgesneetlwd; wanneer de sneeuw
eenen slag eene opening m aken: eenen muur door eene opening dringt.

doorslaan. Hi
j heeft den steen doorgeslagen,in è
o oorsnl.
jden, b.w. Van hetscheidb.en
stukken geslagen. In de kri
jgskunst, zt
klt(/4)4
)0-- onscheidb.voorz.door en snqden. Scheidb.:ik
slaantw1
Jhebben eronsdoorgeslagen,doorslaan, sneed door, heb doorgesneden. Van elkander
d.i.vechten,onseenen weg doorhet vi
jandeljke sni
jdcn:een brood doorsni
jden. Ook aanl
lollden
legergeopend. Fig.
,verkwisten,doorbrengen:hi
j metsni
jden. Fig.:het verschil doorsni
jden, anlleeft alles doorgeslagen. Gi
j moet er watdoor. ders çkelen. Onscheidb.: ik doorsneed, heb doorslaan, hetschieli
jk afdoen. Eenen balweldoor- sneden:lài
j heeftzi
jn land metgraften en wetcslaan,in hetl
tolfspel. ()nz.,doordringen: de re- ringen doorsneden. Fig.: (1e li
jn doorsni
jdt den
gen slaat door; de inkt slaat door,dl'
ingt door driehoek. Van hier doorsni
jding.
hetpapier. Insgeli
jks,laten doordringen:ditpa- (
o oorsnu'
œel.
ex:,(bi
jHoor'
rook doorsnnfpier slaat door,laatden inkt cloordringen. ln de

b.w.,ik doorsnufrelde, heb doorsnuflkltl. Ei-

harddraveri
j zegtmen: de paarden sloegen door.
overal besnufl
klen, d. i.
-sntlivende beruigeraaltten uitden draf. H et deelw. doorslaand is
hond doorsnufelt alle hoeken en gaten.
ook gcbruilteli
lk, voor bljkbaar, afdoend: ecn Fig-,llaauwkeurig doorzoeken en onderzoekcn:gj
hebt al verscheidene boeken doorsnuFeld. V an
doorslatnd bewi
js.
D ooesl.ag, m.,meerv.doorslagen. Ecn werk- hierdoorsnuFelaar,doorsnugelcr,doorsnufreling.

k Rexx. b. w., ik doorspeltte,heb
tuig, waarmede iets doorgeslagen wordt, bi
j de D oersp e'
timmerlieden gebruikeli
jk. Ook isdoorslag zeker doorspekt. Overalm et spek bestek-en:eenen haas
bekend werktuig,dateenen doorgeslagenenbodem ,
of eenen bodem met gaten heeft, om water en
andere vochtiglleden daardoor van grovere ligchamen af te zonderen, anders ook vergiettest genoemd: visch op den doorslag zetten. HoorT

doorspekken, waarvoor anders bespelcken. Fig.

zi
jne redevoering wasmetgrieksche en lati
jnsche
spreuken doorspekt,doormengd.
(o eorspel.en , b. w., ik speelde door,hel)
doorgespeeld. Van het begin tot llet einde spe-

bezigt doovslag voor doorbrenger, bi
j KII..door- len :een muzi
jkstuk doorspelen. Ook aanhouden
slager,van doorslaan,verkwisten. N og wordthetj met spelen, zoo in de muzi
jk, al
s inlletkaartin de gemeenzam e verkeering, in dezen zin ge- spel.
n
'
oorsp:é
éen
,
b,
w.
,
i
k
s
pi
t
tede door,hcb
bruikt:hi
jiseen regte doorslap,andersdeurslag.
D eorsl.apen, b,w.,ik sllep door,heb door- doorgespit. D oor en door spitten, doorgraven.
geslapen. Zonderwakker worden slapen:hi
jhceft Ook aanhouden m etspitten.
al dat geraas doorgeslapen. Ook aanhoudcn m et (o oo:esll>lllojlex:,o.en b.sv Vanhetscheidb.
slapen.
en onscheidb.voorz.dooz.en spll
jten. Scheidb.en
(
o eorsl.
epen, bi
jv.n. en bi
J
'w.,zi
jnde het onz.:ik spleet door, ben doorgespleten. V aneen
vcrled.deelm van hetwerkw.dool'
sl4).
29t
?37. Door- spli
jten: het hout is doorgespleten. Onscheidb.
slepener, doorslepenst. Loos, a1s door sli
jpen ge- en bedr.:ik doorspleet,lleb doorspletcn :li
jhecft
scherpt, doch meest in eenen kwadcn zin: een mi
jne nieren doorspleten. Blansl
'
u
vl
i
lRT. Van hier
doorslepen bedrieger. V an bier doorslepenheid. doorspli
jting.
(o oorspoelen, b.w.,ik spoelde door, lleb
Ziedoorslbpen.
(o oorsl.epen . b. w., ik sleeptc door, heb doorgespoeld. Door spoelen, zniveren: de goot
doorgesleept, Door eene plaats slepen: goederen doorspoelen. Fig., drinken: wi
j zullen dat cens
doorslepen. Ook aanhouden met slepen. Fig., doorspoelen,wi
jzullen daarop ecnsdrinken. Van
uit zekere moei
jeli
jkheid helpen: ik za1 erhem hier doorspoeling.
we1doorslepen.
(O eorsp raak ,v.,mecrv.doorspraken. W anD oorslllpen, b. w.,ik sleep door, heb neer de pijpen van eenen orgcl geluid geven,
doorgeslepen. Door en door sli
jpen:hetglas is eer de kleppen neergedrukt wordcn, zegt m en:
op deze plaats bjna doorgeslepen. Het bljl
tt, datorgelheeft doorspraken.
uit het verled.deelw. doovsltpen, dat men het (O oo:rspgrelien, o. w., ik sprak door,heb
voorz.door bier ook als onscheldb.gebezigd heeft. doorgesproken. Aanlloudcn met spreken, sterk
(
o oerslfllex:,b.en o.w.
,ik sleetdoor,heb spreken:hi
j begon nu eindeli
jk doortespreken.
e11 ben doorgesl
eten. Bedr-, een gat in iets sli
j- lloorspraken hebben:hetorgel spreektdoor.
D
oorsprln
gen
.
o.
w.
,
i
k sprong cloor,heb
ten,doorhetmenigvuldige gebrt
lik:gi
jllebtuwen
hoed doorgesleten. Onz.,metzq'
n. nli
jne schoe- doorgesprongen. Door cene openillg springen.
nen sli
jten van voren door. Vanhierdoorsli
jting. Ook stanhouden m etspringen.
(o ooxsl.:rpen, o. w., ik slipte door, ben T''oorsïiaaxâ, b.w.,onregelm.;ik stonll(1001-,
doorgesli
pt. Hetzelfdea1sdoorglq'
den,t'
/t/
tprsc/kkk/en, heb doorgestaan. Lijden,verdragen, uitstaan : ik
doorgllp
'pen.
heb depi
jn doorgestaan.
(o oorsIu#p ex:, o. 8,., ik sloop door, ben
D oorslam pen, b.w.,ik stampte door,lleb
doorgeslopen. Stilletjes doorkruipen, doorgaan: doorgestampt. D oor stampen ecne opening lnaniemand kan hier doorsluipen.
ken,verbreken: hi
jheeftden vi
jzcldoorgestampt.

D oorsm ank ex:, b.w.,ik sm akte door,heb H et eene onder het andere stampen: ik heb er
kaneel doorgestampt. Ook aanhouden metstam(o oors'm eltex:, b. w., ik smolt doorr heb Pen.
doorgesmolten. H et eene onder hetandere smel- D oorséa pren, o. w , ik stapte tioor,heb
ten; ik heb er de boter reeds doorgesmoltcn.
doorgestapt. D oor eene opening stappen. Ook

doorgesmakt. Metgeweld doorgooi
jen.

A oorsm :lken, b.w.,ik smeet door, heb aanhouden nletstappen,sterk,hard stappen: wi
j

tloorgesmeten. Hetzelfde als doorsmakkea.
moeten wat doorstappcn.
D oorsnede. 3r., m ecrsr. doorsneden. Ilet- (o oorsteek, m .,zie doorsteken.
(''oorslek eu ,b.en o.m V an hctscheidb.
zelfdta1sdoorsnbW?
%f?.

DOORSTOOTEN-- DOORVALLEN.

en onscheidb.voorz.door en steken. Scheidb.:ik
stak door, heb doorgestoken. Bedr., door iets
steken:hetpapier is te dik,ik kan er niet doorsteken. Eenen draad door het oog eener naald
stelten. D oor steken eene opening m aken: eene
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en onscheidb.voorz.door en tasten. Scheidb. en
onz.: ik tastte door, heb doorgetast. D oor iets

tasten!ofgri
jpen. Ook aanhouden mettasten,en
vanhlerdefguurli
jkespreekwks: het wordt ti
jd

om door te tasten,om de zaak m et kracht voort

goot doorsteken. Fig., doorgraven: eenen di
jk tezetten. Onscheidb.en bedr.:ik doortastte, heb
doorsteken. Het verled.deelw.doorgestoken is ook doortast. Van allezi
jden betasten:hi
j doortastte
in den zin van heimeli
jk afgesprol
ten,beraad- mi
jne zakken. Fig., doorzocken, naauwkeurig
slaagd, in gebruik : dat is eene doorgestok-ene onderzoeken: doortast uwen boezem,en gi
jzult
kaart;een doorgestol
ten wrerk, eene heimeli
jk af- bevinden, dat enz. Hebbende dicn doortast.
gesprokene,onderling beraadslaagde,en bedriege- HoorT.
li
jk ontworpene zaak. Onzi
jd.,metàebben: zi
jne D oorkll.l.en . b.w.,ik tilde door,heb door-

voeten steken door zi
jne schoenen. Onscheidb. getild. Dooreen:opening tillen:wi
jhebbenhem
en bedr.: ik doorstak,heb doorstoken: hi
jheeft door het venster getild.

hcm met eenen degen doorstoken Voor dit (D oorllnlel.en, b. w., ik doortintelde,heb
doorstolcen,is ook doorsteken in gebruik geweest: doorgetinteld. Van tintelen, flikkeren, Eonkeren,
die hem doorsteken hebben. BlasssvpzxT. Van hetwelk ook zachtprikkelen beteekent. H etwordt
hier doorstekthg, voor het doorsteken, en door- in eenen overdragteljken ziugebezigd,voorsterk

sft
îc/
c, voor de plaats,waar een dam, of di
jk, aandoen,in beweging brengen:harebekoorlijkheid
doorgestoken is) en de daardoor gemaakte ope- doort
intelt mi
jn hart. Doortintelt van bli
jdschap.
t

ning.
H.DE GR.
D eolrslooten. b, w. V an het scheidb. en
D eorkogk, m.,meerv.doortogten. D oortrekonscheidb. voorz. daor en stooten. Scheidb.: ik king van een leger: hetland heeft,bi
jden laatstiet door,heb doorgestootcn. D oor eene opening sten doortogtder troepen, veel geleden. Vri
jen
stooten. Ook door stooten eene opening maken: doortogt verleenen. Fig.: hetw ater heeftgeenen
eenen muur doorstootcn. Onscheidb.: ik doorstiet, doortogt.
heb doorstooten. D oor en door stooten,d.i.ste- (
O oorérap pex:, b.m ,ik trapte door, heb

ken: hi
j doorstiet hem met eenen degen. Van doorgetrapt. Een gat in iets trappen: hi
J heeft
hier doorstooting.
het i
js doorgetrapt. Behoorli
jk, overal trappen,
n oorsleréen , b. w., ik stortte door, heb
(
doorgestort. Door eene opening storten,of laten
vallen.
(O oorséraien, o.en b.m Van hetscheidb.
en onscheidb.voorz.door en stralen. Scheidb.en
onz.: ik straalde door, heb doorgestraald. Afet

d.i. met de voeten treden: het deeg weldoortrappen. Van doortrappen, m et het onschcidb.
voorz. door, is het verled. deelw. doortraptnog
overig.

D oo:
rél
ral
l3*, bi
jv. n. en bi
jm, doortrapter,

doortrapst. Loos,op alles afgerigt:een doortrapt
zi
jn stralen doordringen:dezon straaltniet door. mensch,een doortrapte guit. V an hier doortraptVan hier doorstraling. Onscheidb. en bedr.: ik heid.
doorstraalde,heb doorstraaltl. In den verhevenen
Ditdoortraptis ontleend van hetm etdevoeten
schri
jfLti
jl: watzieik? wclk een lichtdoorstraalt trappen,ofkneden,dat is bereiden, van tleeg,en
de diepe holen?
heeft derhalve veel overeenkom st m et doorkneed,
(
R'ool
rsll
rilken, b.en o.w.,ik streek door, schoon ditlaatste doorgaans in eenen goeden, en
lleb en ben doorgestreken. Bedr., eigenli
jk, eene doortrapt in eenen kwaden zin! genomen wordt.
streek,of streep,door iets halen: ik heb uwe re- Hoola'.
r bezigt het echter ook In eenen goeden
kening in mi
jn boek doorgestrel
ten. Fig.,berispen, zin:dool.traptp?eflange ervarenis.
tloorhalen : ik heb hem duchtig doorgestreken. (D oolrélret'len, b.en o.w.,ik trad door,heb
Onzi
jd.,zich wegpakk-en:hi
jiseensk
-laps doorge- en ben doorgetreden. Bedr., een gatin iets trestrek-en.
den;gi
j hebtden vloerdoorgetret
len. Onz.,met
(o oorsïir:k k ex:, b.w.,ik strikte door, heb zjn:i
k trad doorde poort. Ook aanhouden met
tloorgestrikt. H et eene doothet andere strikk-en. treden.
(o eorsérool.jen. b.w., ik strooide door, (
O eere ekk eu, b. en o. w. V an het
lleb doorgestrooid. Dooreene opening strooi
jen; seheidb. en onscheidb. voorz. door en trelcken.
Schcidb.en bedr.: ik trok door,Ileb doorgetrokook heteene onder het andere strooi
jen.
(o oorstroolnexâ, o.w.,ik stroomde tloor, ken. Door eene opening trekken) eeneu draad
heb doorgestroom d. D oor eene plaats stroom en ; doortrekken, door het oog eener naald. Onz,
,
de rivier stroomt onder de brug door. Fig.: het metagk,door eene plaats trekken: t
1e troepen
edelst bloed stroom them door de aderen.
zi
jn maar doorgetrok-ken. Door iets heen dringen:
(o oorslu :vez:, o. w., ik stoof door, heb de inkt trekt door, door het papier. Y an hier
doorgestoven. D oordringenzvan stof,of stof ge- doortrekking, Onscheidb.:ik doortrok, heb doorli
jkende zaken?sprekende: het meel stuift door, troklten, waarvan het verled.deelw. doot'tznokkeng
door den zak,enz. Ook,van stof enz. doordron- voor doordrongen,in gebruik is:die pot is doorgen worden: de zolder stuift door. Van hier trokken van het voeht,hetwelk daarin geweest is.
(o eesrlu :xxtellexl., o. w., ik tuim elen dflor,
doorstuiving.
èo oolrslu ren, b- w., ik stuurdc door,heb ben doorgetaim eld. D oor eene opening tuimelen:

doorgestuurd. Door eene plaats sturen: hi
j heeft bli
jfvanhetluik af, want anders zultgi
j ernog

dc schuit dûor de brug gestuurd. Ook aanhouden doortuimelen.
(o ee:rvaalef;,v. Het doorvaren der schepen:
(o oo:rsu l.l.en, o. w., ik sulde door, ben er is eene groote doorvaart op die plaats. Hier

m et sturen.

jk, men kau hierniet
doorgestlld. Dooreene opening sullen,ofgli
jden: is geene doorvaart mogeli
doorvaren.
hi
jisonderde brug doorgesuld.
(o eo:rlaséen, o.en b.w. V an het schtidb.

D eervau en. o.tn b.w.,ik vid door,ben

l48

DOORVAREN-- DOORW ONDEN.

doorgevallen. Onz., door eene opening vallen. D eoew a den , o.en b.w. V an hetscheidb.
Bedr.,in stukken vallen, ofdoor vallen kwetsen : en onscheidb.voorz.doo'.en waden. Scheidb. en
onz.:ik waadde (1001-,heb doorgewaad;doorcene
hi
jheeftzi
jn hoofddoorgevalen.
D eervareu, o.cn b.w.:ik voer door,ben vloeistofwaden:wi
jkunnen hier weldoorwaden.
doorgevaren. Onz.,door eene plaatsvaren:wi
j Onscheidb. en bedr.: ik doorwaadde, heb doorvoeren maar door;hier kan eene schuitm et holli waad.- Bedr.:wi
jhebben den Ri
jn, op versehei.r bezigt hiervoor
doorvaren. Bedr.,in stuklten varen:hi
jheeftde dene plaatsen,doorwaad llooF'
schuit doorgevaren. Ook aanhouden metvaren. ook doorlobberen. Van hier doorwading.
D oorvegen, b. w., ik veegde door, heb
(o oer'
w a ken , b. w. Van het scheidb.en
doorgeveegd. D oor eenc opening vegen. Ook onscheidb. voorz. door en waken. Seheidb-: ik
aallhouden metvegen.
waakte door,heb doorgewaakt M etwaken door(O oo:rv#ojlen,b.w.,ik vi
jlde door,hebdoor- brengen:ik heb den ganschen nachtdoorgewaakt.
gevi
jld. Door en door vi
jlen. Ook aanhouden Onscheidb.: ik doorwaaktej heb doorwaaltt: in
doorwaakte nachten
met vi
jlen.
(o eervllam e
m eu , o. w.# ik vlamde door, D eerw an delen . b. en o. w. Van het
heb doorgevlamd. D oorbranden,goed vlamm en. scheidb. elt onscheidb. voorz. door en wandelen.
èEioorvl.eeh lez:s b.w. Van hetscheidb.en Scheidb.en bedr.:ik wandelde door,heb doorgconscheidb. voorz. door en vlechten. Seheidb.;ik wandeld. Te voet door eene plaats reizen,en
vlocht door, heb doorgevlochten. H et eene door welvan hetbegin totheteinde: wi
j hebben gansch

hetandere vlechten:gi
j moet er een lint door- Duitschland doorgewandeld. Onzi
jd., lnet zq'
n:
wi
jzi
jnmaar doorgewandeld.Onscheidb.enbedr.:
ik doorwandelde,heb doorwandeld:ende zi
j doorwanc
lelen hetland, BIJBELVEIIT. Fig.: metzi
j-

vlechten. Onscheidb.: ik doorvlocht, heb doorvlochten. Eenen bloem enkrans m et linten doorvlechten. Van hier doorvlechting.
To eervllegen , o. w., ik vloog door, ben
doorgevlogen. Door eene opening vliegen; van
heteene einde naar hetandere vliegen, en aanhouden metvliegen.
(o eorvll.eten , o- 1v., ik vloot dool', ben
doorgevloten. D oor eene plaats vlieten:hier kan
geen water doorvlieten.

nen geesthet heelaldoorwandclen.
D eorw assen. o. w. V an het sehcidb. cn
onscheidb. voorz. dooz. en wassen. Scheitlb. ik
wies door,ben doorgewassen. Door eene opening,

ofdooreen anderligchaam,wassen, of groei
jen:
de wi
jngaardrank is hier doorgewassen. Brel
wassenjaanhonden m etwassen: dic boomen be-

D oervl.
llm en.b.w.,ik vli
jl
nde door, heb ginnen schoon door te wassen. Onscheidb.: i1t
doorgevli
jmd. Met eene vli
jm doorsni
jden. Van doorwies, ben doorwassen. Van hier het verled.
hierdoorvl
i
jming.
deelw.doovwassen, in het dageli
jksehe leven ge(
o eqrv.
leeuen,o.w.,ik vloeide door, ben bruikelijk, van vleesch, Mranneer vet en mager,in
doorgevloeid. Dooreeneplaatsvloci
jen. Ookfig., afwisselendelagen gewassen zi
jn: datwvlecsch is
uithetgeheugen geraken;dati
smi
jdoorgcvloeid. schoon doorwassen.
Van hier doorvloei
jing.
D eorw eek en . o.en b.w.Van hetselleidb.

(Eioe.rvee'tllgexâ. b. w.,ik doorvochtigde, en onscheidb.voorz.doot'en weekell. Sclleidb.en
hebdoorvochtigd. D ooren doorbevochtigen:door- onz.: ik wcekte door, ben doorgeweekt. D ooren
vochtigtde aerde. BIJBELVyZR'
1'.
door week worden:de ltalk aan den muur is ge(
o eerveetl.,bi
jv.n.en bi
jw,zi
jnde het verl. heeldoorgeweekt. Bedr-,door en door week madeelw. van doorvoeden. M eer doorvoed, m cest kcn:de regen heeftde kalk geheel doorgeweekt.
doorvoed. W e1gevoed,sterk gevotd; ten door- Onscheidb. en bedr.: ik doorweekte, heb doorvoede os.
weekt:de regen heeft het aardri
jk doorweekt.
(''oerveeden, b.
doorvoedde, heb Val)hier doorweeking
voed. Sterk voeden.
D oeelverken . b.w. Vall het sclleidb. en
D eorvoedereu. b. w., ik voederde door, onscheidb. voorz.door en werken. Scheidb. en
heb doorgevoederd. Aanhouden m et voeder te bedri
jv.:ik werkte door,heb doorgewerkt. Het
ïcven aan de beesten.
eene door llct andere werken. V an de bakkcrs,
D oerveeren , b. w., ik voerde door, heb kneden:het deeg goed doorwcrlten. Sterk wer.
.
doorgevoerd. D oor eene plaats voeren:diekoop- ken, aanhouden m et werken. Onscl
leidb.: ik
waren worden doorgevoerd. V an hier doorvoering. door
werkte,heb doorwerkt(oul.doorwrocht).Goed
(o eervrelen, b.w.,ik vrat door,heb door- bewerken: een wel doorwerkt stuk. Onfler het
gevreten. D oor en door vreten:dc lzluizen heb- werkell m et deelen van eenen anderen aard verbel)de kaas geheeldoorgevreten.
eenigen:iets m etgoud en zilver doorwerken.
D oeevr:ezex:. ollpers. w.,het vroor tloor, D eerw erp en. b. w.j ik wierp door,heb
heeftdoorgevroren. A anholldellmetvriezeïl.
doorgeworpcn. Door eene opelling werpen. Ook
(
o eorv:
r#lvex:,hetzelfdea1sdoorwlù'
ven.
aanhouden metwerpen.
(
''ee:
rw aadbaar,bi
jv.n, en bi
jw., door- D eerw even, b. w., ik doorweefde, lleb
waadbaarder,doorwaadbaarst. D at men doorwa- doorweven. Ilet eene door het andere weven:
den kan:deze stroom is tloorwaadbaar.
ccn metgouden bloem en doorweven kleetl. Fig.,

D eorw aa:len, o. en b. w. Van het in den verheven sti
jl: hare dagellzi
jn met duisclleidb. en onscheidb. voorz. door en tvaatj'
en, zend wederwaardigheden doorweven. D ool.lrevens
Scheidb. en onzi
jd.: ik woei door,heb en ben methetsclleidb,voorz..is voor sterk weven. aandoorgewaaid. Dooreene plaatswaai
jen:dewinc
l houden metweven,in gebruik: hi
j weefde maar
waaitoveraldoor. Ook aanhouden met waai
jen. door.
Fig.,uit het geheugen raken:het is nli
jreeds (Eioerw lnden, b. w., ik wond door, heb
doorgewaaid, of door mi
jn hoofd gcwaaid. On- doorgewonden. D oor eene openillg willden.
scheidb. en bedr.: ik doorwoei, heb doorwaaid.

Doorwaaitmi
jnen hof. BIJB>:LVSZLT.

( oerlvlsseh ex:,zie uitwèàscben.
o
D eeew onden, b. w.y ik doorwondde,heb

DOORM?ORSTrET,EN- DORDRAJCHT.
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doorwond. W onden toebrengen:hi
l-lagdoorwond gezegen. Laten doorzakkenr laten doordruipen ;

op den weg. Fig., aandoen, treFen:mi
jnherte w4n doorzi
l
-gen. Van hierdoorzi
jging.
isin'
tbinnenstcvan mi
jdoorwondet. Blgssrsvsn'
r. '
D eorzf
.jpex.,(ooltdool'zqpelen,doorzn
-p
'erent,
D eorw ees*eien,b.w.
,ik worsteldedoor, o. w.
, zi
jpte door, is doorgezi
jpt. Doorzakken,
heb doorgeworsteld, FIg.,worstelende,d.i.met doordruipcn. Van hierdoorzi
jping.
m oeite,te boven ktlm en :ik heb al wat vel'driete- D eeezlnk en, o. w., ik zonk door, ben
li
jkheden en rampen doorgeworsteld. Van hier doorgezonken. Dooriets zinken.
doorworsteling.

(o ooxzeeken, b.w . Y a,11 het sclleidb. en

(
O ee.
rlvruvex:. b. w., ik wrcefdoor,heb onscheidb. voorz.door en zoeken. Scheidb.: ik
tloorgewreven. Door veel wri
jven eene wonde zochtdoor,heb t
loorgezocht. Al
le deelen ondertoebrengen :zi
J heefthet velvan hare hand door- zoeken: ik heb het gansche huis doorgezocht.
gewreven. Uitwisschen: ik heb alles,watgi
jmi
j Ookaanhoudenmetzoeken. 0nscheidb.:ik doorschuldi
gwaart,(loorgewreven. Van hierdoorwri
j- zocht,heb doorzocht:wi
jhebben alles doorzocht,
ving. Ook aanhouden metwri
jven.
en nietsgevonden. Van hierdoorzoeking.
D oerw reelxt, bi
jv.n. en lli
l'
w.,zi
jllde het (
O eerzulzen.b.w.,ik doorzultte,heb dooroude verled.deelw.vltn doorwérlcen. met een on- zult. M et pekel laten doortrekkell. Fig-, doorseheidb.voorz. Iloorwrochter,doorwrochtst. llat mengen: zi
jne redevoering was metgelecrde aan-

door en door bewerkt is:een doorwrochtwerk;
eene doorwrochte verhandeling.
D eeew ree*en , b.w.,ik wroette door,heb
doorgewl'oet. Door iets heen wroeten :de mollen
zullen den grond geheeldoorwroeten. V an hier

halingen doorzult. Hoor'r noemt CoxsrAxrrlgx
HUYGENS een vernuft doorzult in 'tm ergh der
heusche konsten enz.
D eoezw eelen ,b.w., ik zweette door,lzeb
doorgïlzweet. M et zweet laten doordringen: ik

doorwroeting.

heb mi
jn hemd geheeldoorgezweet.

(
O eos
rzaal
len, b.w. Van hetscheidb.en

D eerzw eAgen. b.w.,ik zwolg door,heb

onscheidb. voorz. door cn zaaq-kn. Scheidb.: ik doorgezwolgen. Door de zwelgkeelinbrcngen. Zie
zaaide door,heb doorgezaaid. Heteene door, of inzwelgen.

onder, hetanderczaai
jen:ik heb erwatwortel- (
O eerz'
w e*n'
m en, (
). w.
, ik zwom t
loor,
zaad doorgezaaid. Ook aanhouden met zaai
jen. bel doorgezwommen,zwemmend doorkomen.
Onscheidb.:ik doorzaaide, heb doorzaaid, overal D ees, v., meerv. doozen. Daer zi
b
j de doos
ezaai
jel
i,in den dichterli
jken sti
jl:hetblaauwe bewaert. Voxp. Fi
g., in den gemeenen spreekveld,doorzaaid metsterren.
trant:hi
J heeftwat in zi
jnc doos,hi
jheeftveel
O eorzagen. b. w.,ik zaagde door, heb verstand, weet veel; of hi
(
j heeft veelgeld ellz.
doorgezaagd. Door zagen van elkanflerscheiden:
eene plank doorzagen, V an hier doorzaging.
D oeezak Ren , o. w., ik zakte door, ben
doorgezakt. Door eene opening zakken. Ook
verzaklten,inbuigen:de grontlishier doorgezakt.
Van
(
O hier doorzaklting.

Zamenstell.:doozenkraaln, doozenmaker.
(D eoven . b w.,ik doofde,hcb gedoofd. Uitdooven. Fig., den glans benemcn:geli
jk de zon
de starren dooft. V oxo.
D e#. m.,meerv.doppen. Schaal. D oor den
dop breken. Hoosa'
r. N otendop, ei
jerdop. lli
j

ldeb doorgezet. Betll'il-v-,;g.: eene zaak doorzet-

weinig ofniets waardig is:den lezermetden

eerzell.
en, o.en b. w., ik zeilde df
lor, komt pas uit dcn dop, lli
j isnog zeerjong,in
bellen heb doorgezeild. Onzi
jd., aanhouden nlet den gel
neenen spreektrant. I-leeft hi
j noteu, zi
j
zeilen: wi
j zi
jn maar doorgezeild. Bedr-, (1001
- za1 wel doppen maken, spl'
eekw-, heefthi
jgeld,
zeilen verbreken:zi
jhebben hetschip van voren zi
jza1hetweldoorbrengcn. Fig,hetgeen,waarin
tloorgezeild.
iets verborgen is:alheeft dees bruitdien raetselD eerzellen, b. en o.w.,ik zettcde door,
gel
traekt. VoxD. llet uiterli
jke bekl
eedsel,

ten,zi
jn oogmerk met dezelve,onaangezien alle i
jdelen dop pajen. Voxo. Dop wordtook in de
lzindernissen, trachten te bereil
ten. Onzi
jd., fig-, beteekenisvan beslag gebezigdt:itsen scharp van
moedig voortgaan: de paarden hcbben goed door- dop, I-loola'
r. Ook voor zeker versiersel: en tooit
gezeten. Voortgang maken: gi
j moetwat (
1001
-- mi
jn kleetmet goude tloppen. ScHIM.
zetten.
:>op pex:. b.w.,ik dopte,heb gedopt. Vall
(
(o oelrz'
len , o.tn b.w.,onregelln. Van het dop. Pellen,schillen:boonen doppen.

scheidb.enollscheidb.voorz.doorenzl
kn. Scheit
lb. (
o er, bi
jv.n.en bkw-,dorder,dorst. Eigellen onz,: ik zag door,heb doorgezien. lloo1-eene li
jk,van denoodigevocl
ztigheid berooftl:t
1e grond
opening, of door een doorzigtig ligcllaam zien: is zeer dor geworden. Verdord:een dorre lloolll,

hetglasis te dof;ik kan er nietdoorzien. Bedr., dor hout. Fig.,mager,schraal:dor vleesch. Val
l

methetgezigtdoordrïngen:hi
j zag mi
jsterkaall, smaak beroofd, onaangenaaln,van woordea,uitalsof hi
j mi
j wilde doorzîell. Stukswi
jzebezien: drukkingen, enz.: eene dorre redevoering. Van
ecne rekening doorzien. Fig., doorzigt in iets hier dorachtig,dorheid.
hebben:eenc zaak doorzien;il
tzietlaarnietdoor. Oorspronkelk-k beteekende het Leet, dewi
jlde
Onscheidb.:ik doorzag,heb doorzien.

dorheid een uitwerkselder hitte is. V olgensFss-

D oorzlféen, b.w.,ik zifte door,lleb doop, Tus zeiden de oude Latjnen ook totrlts voordor;

gezift. Door eene zift, of zeef, laten loopen:
kalk,zand doorziften.
' eeezlgtso. Yan doorzien. H etzien door
O
.
eene opening, of door eene plaats: ielnand llet
door
igt, belem lnerell, benemen, Bevatting: ik
heb z
geen doorzigtin deze zaak. Van llier door-

waarom m en hetlat.torz.ere; forrf#zfd, en het gr.
Tatg(
o, Tsgp(t
), dz'
oogen, lejtt
), wavnten, uit geelle
andere brollkan aqeidcn.
(O e:
rdreeh t. o. Eene bekende stad. D e
giftbrfef van Koning Hsxorxlx IV,van hetjaar
i064,ishetoudste gedenksttlk,waarin deze stad

zigtbaar,doorzigtbaarheid,(loorzigtig, doorzigtig- genoemtlwordt. Zi
j draagt t
laar, ill het lati
jn,
heid,doorzigtk-unde.

dellnaam van Tlturendl.echt,in aloude handschrif-

D oorzl
lgen.b.w.,ik zeeg door,hcbdoor- ten verwissqld met dien van Durdrecht, Fl?
gr-
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drecbt, Thuredrecht. De eerste aanleg van deze
stad is in eenc waterachtige landstreek geschied;
waarom m en,in het opdelven van haren naam soorsprong, vooral aan het water te denken heeft.

wordcn;het gras dort;die bloem isgedord, verdord. De zGeer begint te dorren, te droogen.
H oovrpbezigtdot.baar,voor hetgeen voor verdorring vatbaar is.
Bi
j de oude Duitschers, Saksers en BrittanniErsi (o o:rselltex:,b.w.,ik dorschte,heb gedorscht.
beteekende dur, dtt?/r, doer, dopr, thur, thoar, D e korrels der granen en andere veldvruchten,
thoer,water. H et is derhalve ten hoogste waar- door m iddd van den dorschvlegel, uit de aren
schi
jnli
jk, dat Dordrecht zi
jnen naam ontleend slaan:koren dorschen. V an hier dorscher, dor-

jt
l,
heeft van dur, t&ttr,doer,water,en hetbi
jge- sching. Zamenstell.: dorschschuur, dorschti
voegde triclttt frcc/kfj dricht, of drecht,d.i.over- dorschvlegel,dorschvloer,dorschwagen,enz.
togt, of overvaart; zoo dat Dordvecht eigenli
jk D orschen, otzl. ook devschen en dreschen,heet
overtogt orer het wcfer zoude te kennen geven. reedsbi
jULPHIL.thzn
askan;engathraskisbi
jhem
j NOTK. is het drasecan, in
Zie drecbt. Latere Onderzoekerszi
jn daarentegen een dorschvloer. Bi
van gevoelen,datDordrechtoudti
jds Thureî
ldrecht het angels.tbrescan,tberscan,deen.tarske,eng.to
genoemd,eigenli
jkbeteekende'
ttarkt#63-Thu3'ingers.lthreslt.Hetschijnteenklanknabootsendwoordtezijn.
Voor Dordrecht zegt men, in hetgemeene 1e-l (o elrsl, m. D e aangenam e gewaarwording

e in den m ond,en het verlangen om
v
en
en,
voor
kdDor
od
rr
det
c
,bv
ts
oco
hr
Dordrechtenaar,Dso
rtffc
f
tt
zrt,jtvaendrdrinoogt
che
sn
chui
ken: om den dorst te lesschen. HooET.
, dordtsch.dedordt
enz.

Dorsthebben,dorstli
jden. Van dorstversmach-

D orp. o., meerv.dorpen. Eene verzameling ten, sterven. Die drank verslaat geenelz dorst.
van verscheidene huizen bi
j elkander,zonder mt
l- Fig., een sterk verlangen naar ietsc lesch den
ren enpoorten:deGraafsterk-tehetdorp. Hoor'
r. dorstuwer zielnaar de kennis der waarheid.

jl
Zamenstell.:dorpachtig,naareen dorp geli
jkend; Het is van dor,d.i.droog,afkomstig,dewi
dorpeling,ook dorper,iemand,die op een dorp1de dorst werkelijk in cene droogte en derzelver
woont;dorpgeesteli
jke,dorphuis,dorpkermis,dorp- gewaarwording bestaat.
klok, dorpland, dorpluiden, dorppredik-er, dorp- (
O orslen.o.en onpers.w. Onzi
jd.:ik dorstte,
regtj dorpsch,dorpschool,dorpschuit,dorpswi
jze, heb gedorst. Dorst hebben : die hongeren en
0nZ.
dorsten. BIJBELVSRT. Fi
g-,sterkverlangen:mi
jne
ADEL.leidthetvarltroep,een hoop,af. D och ziel dorst naar u. BIJBELVERT. De kri
jgsman
hetis waal
schi
jnli
jker,dat ditwoord zi
jnen grond dorst naar bloed en eer. Oul.werd hetook a1s
vindt in het oudc torp,terp,naderhand vllkberg bedri
jv.gebezigd: dorst sijn leste druppelbloedt.
genoemd:zi
jndedeterqenzekere hoogten,ofheu- Gssculllt. JUPIJN,dic niet dan droefheyt dorst.
jdorst,mi
j dorstte,mi
jheeft
velen, dlenende, om zlch en het vee daarop,bi
j H ool?T. Onpers.:mi

hoog water,te beveiligen. Om niet telkens door
t1e stroomen verontrust te worden en naar de terpen te m oeten vlieden, bouwde men daarna de
vaste woningen op de terpen; en van hier de benaming terp,torp,nu dorp,voor eeneverzameliug

gedorst: indien hem dorst. BIJBSLVERT. ln den

eigenli
jken zin van dorsthebben,wordthetmeest
a1sonpersoonli
jk gebruikt.
è
o orslig.bi
jv.n.en bi
jww
,dorstiger,dorstigst.
Dorst gewaarwordend: dorstig zi
jn. Fig-, een
sterk verlangen hebbend: want hi
j de dorstige
van verscheidene bi
jelkantlerstaandehuizen.
(o elr.pel., m.,m eerv.dorpel
s. Onderstedwars- zielen verzadight. BIJBSLVERT. Hi
j was dorstig

stuk van een deurraam, ook drempelt van den Ilaar e01*# al te dorstig naar bloed. D or,droog,
dorpel mi
jner kamer. Voxo. Hi
j mag bi
j mi
j naar vochtigheid verlangend: in een dorstigh lant.
r. Van hier dorstigheid.
niet over den dorpelkomen,niet in huis kom en ; BIJBSLVIZIt'
zi
jnenvoetaan den dorpelstooten,zich,bi
j zi
jnc D os, m. Kleeding : en (leftig in den dos.
intrede recds,onvergenoegd toonen. Fig-,hetbe-e J.D.Dsclt.
ginsel:op den dorpelder wetenschappen;doch in
(o essen, b. w., ik dostejheb gedost. ltlee''iens afgestroopte huyd uw
den verhevenen sti
jlgebruiktmendoorgaansdrem- den : ztkh dossen. 5>
pel. Zamenstell.:dorpelbewaarder,dorpelwachter. slinker schouder dost. W ESTERB.
TCINM.brengthettot het gr.luTlt,aandoell.
BIJBSLVSRT.
Dorpel,bi
jKls.ooltdeurpel,is,volgensTUINM. (O oï;, v., m eerv. dotten. Een verwarde bos
en v. H-kss,zoo veel als dettrpaal. A .oyc Rooy garen,saai,enz.
brengt het tot dore, tfelfr: en hetlat.pila, d.i. èo otlen ,verfltld.werkwr. Zie bedotten.
een stuk steen,waarvan pilaar.
l D ouw . m.,meerv.douwen. Stoot,drukkillg:
D orp er, m ., Ineerv. dorpers. D e bewoner lli
jgafhem eenen douw op de borst.
van een dorp:wantwastdatyem and een dorper D ou *ven , b.w., ik douwde, heb gedouwd.
St
was. Bl,
;n>.
1lz,1477. De Bi
jbel van 1531 heeft ooten, drukken: iemand tegen den muur, op
dorpman,detegenwoortligegebruikeli
jke vertaling den grond douwen;iemand iets in t1e hand douwen,bedelkt geven.
landman.

Ditdorper isook a1sbi
jvoegeli
jk ingebruik-ge-

D ozî-x:! o.,meerv. dozitjuen. Van het lat.

weest, voor lomp, ongeschikt, ook voor onbeta- d'
uodecim. hen getalvan twaalf:een dozi
jn ei
jemeli
jkjsnood,dewi
jlin vroegere eeuwen dedorp- ren. W anneer ditWoord een telîvoord voor zich
bewoners aan den lleer van het Dorp geheel heeft,bljfthet,naar het voorbeeld van demeeste
ondergeschik-t,van alle bcdieningen tlitgesloten,en woorden,die een getal,een gewigt en eene maat
als sleehte wezens veracllt waren; waarom men aanduiden, in hetmeerv.onverbogen:twee,drie,
al wat sleelltwas metden naam van dorper be- twintig dozi
jn. Dozq
jh worlt dikwerf bi
j eell
stempeltle. V an hier dorperheid, voor onwelle- woord gevoegd, hetwelk eenen persoon,iemand,
venclheid,onbeschaafdheid, maar oolc voor aller-Idie iets verrigt, aanduidt, om de geringe waarde
hande slecbtheid: wat dorperheid is dit,onedele van hetgeen hi
jdoet,tè kennen te geven:eendoGemeente!V OND.
zi
jnwerker,iemant
l,die bi
jhetdozi
jn werkt; een
D erren s o. îv., ik dorde,ben gedord. Dor dozi
jndichtor,dozi
jnschilder,enz.
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D ra, bi
jw.,beteekenendeschieli
jk:ik za1dra duizelig. Zich gedurig bewegen: hoe staat gi
j
kom en. Zoodra,zoodra als.
zoo te draai
jen. Talmen:gi
jmoetzoo lang niet
W ACHTER.houdt dit #rc voor hetzelftle a1srcd, draai
jen. Van hier draai
l
-er,draai
jeri
jj draaister,
(1.i.schieli
jk,snel,bi
jletterverzetting. TsxKATI draaijing. Zamenstell.: draaibank, draaibeitel,
brengt het
otdraai: tfrcfttlkp;zoo dat#rc,da.n, draaiboom,draaibord, draaihout, draaikolk-: draai. t
zoo schielilk cn gezwlnd a1s een omdraaizou zi
ln. konstydraaikooi,draaireep,draaispit, draalstroom ,
(o raad, m ., meerv. draden. D un inecnge- draaitol, draaiwerk, draaiwind. Van draalboonl,
draaid vlas) garen, enz. Een draad garen. D e hebben Hooy':
r en anderen hetwerkw.draaiboozaak hing aan eenen zi
jden draad,stondzeerhag- nten,dooreenendraaiboom afsluiten,andersdwarscheli
jk, Alsik den draad heb,za1ik hetkluwen boomentgevormd.
wel vinden?-spreekw-, als ik een spoor der zaak
D raak! m.,meerv. draken. Eigenli
jk,eenc
vind, zal ik de zaak zelve welontdekken. Om verschrikkelkke slang met vleugelen, die vuur
de geli
jkheid met eenen draad:de draad van het spuwt, en met haren doodeli
jken adeln geheele
vleesch, vleesch tegen den draad sni
jden Dun oorden vergiftigt. Zoo altl
zans hebben de oude
uitgetrokken m etaal: gouddraad,zilverdraad,enz. N atuurkundlgen dit monster afgeschilderd. Ende
Fig-,de draad,het beloop,de zam ellhang eener harevruchtzaleen vi
jerige vliegendedraeck zi
jn.
rede; den draad weder opvatten, zi
jnc redevoe- Bzanlsvsrt'r. Latere Natuurkundigen hebben bering &'oortzetten. V oor den draad kom en, zich weerd,datditdiermetalzi
jne vreeseli
jke eigenvertoonen,zi
jn gevoelen uiten, in den gemeenen schappen,alleen in de verbeelding bestaat, terwijl
spreel
ttrant. Zamenstell.: draadbus, draadi
jzer, zi
jnogtansden naam behouden,endienaaneene
draadkogel, draat
ltrekker, draadtrekkeri
j, draad- soort van groote slangen gegeven hebben. En
M
werl
trdraadwinkel. Insgeli
jks tweedraadscl
a,drie- lczlwscls heeftbewezen,dat het dier, waarvan,
draadsch,enz.:driedraadsch garen.
in den Bi
jbel,onderden naam van draalc,gewag
V oor het geheel,waarvan een ofm eer draden gemaakt wordt, de geboornde slang, lat.cerastes2

gemaakt worden, schi
jnt het onzi
jd. te wezen. is, welke echterzoo verschrikkeli
jk nietis,a1
s zi
l
Zoo zegtmen :hetgouddraad,hetkoperdraad,enz. doorgaans beschrevell wordt. Fig.jeen gesterntc
Het stamt van draab'
en afi als gesponnen,of van twee en dertig sterren digtbj de noordpool,
door draai
jen gemaakt. Van dit draad is het waaraan tle Ouden den naam van draak gegeven
geli
jl
tvl.werkw,dradengevormd:eene naald dra- hebben) waarom ()T1>R1D. het reeds tllen drachon
den,eenen draad door hetoog cenernaaldsteken. noemt. W dders, in den gemecnen spreektrant,
o eaagbaar, v., meerv. draagbaren. V an een stuursch, toornig mensch: hi
(
j is een regte
draag,dragen en baar. Dan,daar (1e beteekenis draak; een draak van een wi
jf. Den draak met

van dragen in baar zelve opgesloten ligt,zoo is iem and steken, d. i. spotten. Zamenstell.: drahet enkele baar voldoende. Zie baar.
kenblocd, drakenboom , drakenkop, drakenkruid,
D raagb aar, bi
jv.n.en bi
jrv-,draagbaarder, drakenplant, drakenslang. - D raalc is, naar het
draagbaarst. Dat gcdragen kan worden.
schi
jlt,van hetlat.draco en het gr.??%xç
.
o%
ê9.
èo ra agb ak, m ., m eerv. draagbak-ken. Een (
D ra'
b, drabbe,v. Droesem 1drab van koffj.
bak,geschiktom iets te dragen.
D rabblg, bi
jv.n.en bi
jm,drabbiger,drab(o eaa gba ntl., m .,m eerv.draagbanden. Een bigst. Vol droesem : t
1ekoffi
jisdrabbig. Troebe
1
:
dr
ab
bi
g
bi
e
r
.
In
dr
a
bbi
gh waater visschen.
band,waaraan m en iets draagt,b.v.eenen degen.
HooF'
r
.
Van
hi
er
dr
abbi
ghc
i
d.
(o raagl.oon, m . D e loon, welke iem and,
(n ra den, zie draad.
voor het dragen,of torschen,van iets, toekomt,
D raagsloel., m ., mcerv.draagstoelen. Een (
o radig,bi
jv.n.en bi
jm,dradiger, dradigst.
stoel,geschikt om iemanclte dragen.
Vol draden,vezelig: dat vleesch is dl'adig. Van
D raal,m.,meerv.draai
jen. Eigenli
jk,draai- hier dradigheid.
jing:deweg heefthiereenen gevaarli
jken draai. (E:raf, m. H etdraven; zekere gang van een
Fig., keer, loop : de zaak nam eenen anderen paarcl: het paard ging tzit den draf. Het verlan-

jnen draf. Hoo.
b
aT. Op eenen draf
draai. Listige toeleg, verberging van zi
jn ware gen dubbelt zi

oogmerk:ik zalcr we1 m et eenen draai achter loopen,hard loopen.
komen. Slag:ik gltf hem cenen draai, in den (o ra:r, m . Hct grondsap van cen brouwscl,
gem eenen spreektrant.
of hetgeen in debrouweri
jvan het afgetrokkel
)

D raal'
boo'
m ,m.,ziedraaù'
en.

graan overbli
jft,en tot spi
js der varkensdient:

D raaiaeen, b.en o.w., ik draaide, heb en elk walligtvan diell draf. Voxo. W i
jders komt
ben gedraaid. Bedr.. ietsin eenen kring, of om het voor, in den zin van ecne onreine,troebel
zi
jn middelpuntbewegen:eenen sli
jpsteendraai
jcn. m akendestof:daar 'tvuurdoorkunstden drafvan
Een rad draai
jen, omdraai
l
-en. Ook overdragt.: de cedle vocllten scheidt. J.D.AIARRE.

hetrad draai
jen,lzet voornaamste bestuur hebben. (
o ragelimjk, bi
jv. n. en bi
jw., drageltjker,
jkst, Overdr.,dat geleden of verdragenkan
Van hierraddraai
jer:hi
j isin die vergadering de drageli
jke, ondrageli
jkesmart.
raddraai
jer. W i
l
-dcl
-s: iemand een rad voor de worden:eene drageli
oogen draai
jen,verbi
jsteren, bedriegcn. Gi
Jzockt o ragen , b.en o.w.,ilcdroeg,hebgedragen.
Di
t
woor
d
be
hoo
rt
t
ot
de
we
r
kwoor
den,
diein vele
mj te draai
jen, te bedriegen,in den gemeenen
spreektrant. Fig., door eene kringvormige bewe- beteekenissen voorkom en, b. v.bedri
jv.:een pak
jn;
ging vervaardigen)een wieldraai
jen;damschi
jven dragen,torschen;-.vruchtdragen,vruchtbaarzi
draai
jen. Zich draai
jen en wenden,zich op aller- een kind dragen,zwangerzi
jn; kleederen dragen,
1eiwi
jzen uiteeneverlegenheid zoeken teredden. gekleed zi
jn; haat dragen, haat voeden; zorg
Hi
j draaid de zaak geli
jk li
l
- wil,hi
j geefthaar dragen,zorgen;getuigenisdragen,getuigen;iemands
eenc getlaantenaarzi
jn welgevallen. Onzi
jd.,mct belangen op het hart dragen,behartigen,in den
aenensti
jl;zi
jnejaren weldragcn,naargelang
z4h en ltebben. Zich draai
jenl omdraai
jen:.de verl
wind draait,is gedraaid. Sommlgevogelsdraailen van zi
jnejaren een goed voorkomen hebben.Zi
cll
in (le lucht. M il-n hoofd hccft gedraaid, ik werd wel,of kwaldk dragenrgedragen:lloe zullenwi
j
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ons best in deesvertwi
jiing dragen. VoND. Ik teekenis van eene m enigte,ecnereeks: eenedreef,
kan datniet dragen,verdragen,li
jden;den naam, ofkudde,sehapen,andersdrf
-t.
de schuld van iets dragen,hebben ;de onkosten D reeé, v.,meerv.dreten. Van dri
jtell. Buikdragen, betalen. Voorheen was de spreekwi
js: ontlasting. Hetis geene dreet,niethet geringste,
iemand dragen,in gebruik,voorgunstigzi
jn,voor- waartlig,in den gemeenen spreektrant,
staan,bil'Hoor'
r,BRxxo en W AGEN.voorkomende. (
O reg, dl'egge,v.,meerv.dreggen. Een klein
Onzi
jd,,methebben. Vruchtbaarzi
jn:dieboomen anker met drie en vier haken,dienende om iets
dragen we1;zwanger zi
jn: eene dragende vronw, naar zich toe te halen: ik haalde hem m et de
thans meest gebruikeli
jk in de spreekwi
js, die dreg uit llet water. Van hier laet bedr.werkw.

vrouw draagt hoog, of laag; etteren: de wond werkw. dreggen, d. i.met eenc dreg vast maken.
draagt; in evenwigt liggen, ofzi
l'n:de balk ligt Zamenstell-: dregnet,dregtonw,enz.
te schuins,hi
j kan zoo nietdragen;waartoede D relgen , b. cn o- w,jik dreigcle,heb gcspreekwi
js behoort) eene zaak dragende houden. dreigd, àletwoorden,ofgebaren te kennen geVan hier drager,draagster
ven, dat men iem ands iets kwaads wil veroorzaD ragt, v., m eerv. dragten. ln de m eeste ken. Bedri
jv.:ieman den dood dreigen,ook met
beteekenissen vttn het voorgaande dragen. Zoo den dood dreigûn. H4 dreigt hetgansche land te
z
et
t
en
i
n
een
zee. Voxo. Ook van lcvenlooze
veela1smen tegeli
jk draagt,ofkan dragen:eene
dragthouts;hi
J zaler eene dragtaan hebben,fi- tlingen, wellte ons toevallig schade kunnen toegnurle,eene dragt slagen. Kleederdragt: verbic- brengell:die muurdreigtte vallen. Onzekerzi
jrl,
t
lendede openbare dragt van geesteli
jk gewaadt. wat men doen zal,in de gem eenzameverkecring:
H oop'r. D at is ieders dragt niet. Zwangerheid: ik heb reedslang gedreigd,bi
j u tekomen. On-

zi
j is in de vierde maand harer dragt; dat si zi
jd,, in de eerstgenoemde beteekenis: als gi
j

maecht was voor die dracht, inder drachtende dreigt,zalik toeslaan. Van hierdreiging. Hoo>a'
r
nader dracht. CSARS SP. Vruchtdraging : die be*zigt het basterdstaartige dreîgenlent, voor lledrel'boom isin zi
jne eerstedragt. Ettering:t
1e dragt gîng.
eener wondë. V an hier dragtig, in eendragtig, Hoogk
l. drohen, bi
j KERO dreuuan, O'
IYJUD.
enz.,oul.voor zwanger in gebruik,en dragtigheidj threuuen, tltreaten. De afkom st van di
t woord ls
voor vvuchtbaarhez
'
d: sevenjaren van drachtighe- duister.
dcn. BIJBEIa,1427.
D reky m. Uitgeworpen overschot der ver(o ral.en. o. w., ik draalde, heb gedraald. teertle spils,zoo van m eïlschen, als van beesten.
W achten,tfw nen:hier voegt geen dralen. J. D. lvi
jtlerssli
jk,vnilnis en allerllande onreinigheid:
M ARI4S. Den bruigom valthet dralen lang.M oox. door den drelt te stappen. H oop'r. lemand met
Van hier draler,draling.
drek smjten. Fig-, eene slechte, nietswaardige
o raxkg, m. Het drillgcn: ik werd door den zaak:ende achte dic dreck te zi
è
jn. BJJSELVSR'
I
'.
drang verhinderd verder te kom en. Eene digt Zamenstell.: drekgod, drekgoot, drekhoop, drekbi
jeenstaande meni
gte:ik geraakte in eencndrang kar,drek-kig,dreltwagen.
De oorsprong van ditwoord is n0g onzeker.
van m enschen.
D ra nk s m., nzeerv. dranken. A1 wat m en D rem m eleu. zie bedremlètelen.
drinkt: spi
js en drank Sterke drank: aan del D rem pe', m., m eerv. drempcls. Anders
drank zi
jn, zich il1 het gebrniken van sterken dorpel,in den gcm cenen spreek-trantook dz.utnpel:
drank te buiten gaan. Een geneesm iddel,hetwelk als hi
j de zool over den drempel zette. IlootaT.

men indrinkt: mi
jn Arts heeft mi
j eenen drank I)e drempcldcrwetenschappen,fk.,voorhttbe-

gezonden. Zamenstell.:drankkelder, drankm ees- ginsel.
ter,drankoler.drankverkooper,drank-winkel, enz. (O renk el.lng. m .en v., meerv. drenkelin(o ras. v. Natte,weeke aarde. M eestalwordt gen. Van drenkent in den zin van veldl-l-nk.ell.
het al
s bi
jvoegeli
jk gebruil
tt,voor doorweekt,mod- Iemand,die verdronken, ofin lletwaterversm oortl
derig: al 'tland stond dras. J.D.M ARRS. ln is. V an hier drenkelingshuis enz.
dezelfde beteekeniswordthetbi
jvoegeli
jke drasst
g èo renk en . b. w., ik drenlqte,heb gedrenkt.
gebezigd. Zameustell-:drasland.
Te drinken geven:hetvee drenken. Zamenstell.;
èo raven, o. w., ik draafde, hcb gcdraafd. drenkbak-,drenkplaats,drenktrog.drenkwed. 01
11.
Op eenen drafloopen,van de paarden:datpaard werd drenken ook in den zin van verdrinken gedraafthard. Op iets draven,trotsch op iets zi
jn: bezigd dan eerstals 'tltalf gedrencktis den put
tlaar Rom e zelfs zoo hoog op draeft. Voxo. toegegroeft. VLAERD.RsolxR. 'tEen sm oorti,1
Hard loopen, van de m enschen : ik draafde ter- rook.hetander drenkt in putten. Voxo.

stonc
lnaarmijn huis. Vanhierdraver. Drephen (
o renéel.en (oul.trantselen),o.w.
,ik drenbeteekentbi
j SVILLRR.gaan: Ir ther drephet, d. telcle,heb gedrenteld. Iuangzaam op en neergaan.
V
an
hi
e
r
dr
eut
el
aa
r,
dr
e
nt
el
er
,
dr
e
nt
e
l
ac
htig,dreni.gi
j die gaatè
o reeht (ook trecât, in Dordrecltt, bTtrecht, teling.
j (1e wevers en
enz.
),beteekentovertogt,ofovervaart. Zie D or- D reum , dreum el, m. Bi
kleerlnakers,(1e draden,die van de ketting overdrecbt.
D reef, v., meerv. dreven. Van dri
jven. blijven,nadateen stuk afgeweven is.
Eenelaan,eene1'
i
Jvan boomen:crzi
jn hierzeer (R'qreux:, m.,meerv.drcunen. Beving,sehudaangename dreven. Ou1.werd dree
f ook voor ding,metzeltergelt
lid gepaaz
-d;zi
jtgi
jdiendreun
een dri
jfpad gebezigd, waardoor de werkossen wel gewaar geworden? Fig. 'tweet, m et den
trokken, na alvorens er in geholpen te zi
jn,nu tlrenn ((1e lnidrl
zchtige bekendmaking)van roem
r. Drennend, of
voregenoemd. Van hierdespreekwi
jzen:opzi
j- de slechten te verbaazen. Hoorr
nedreef,aan den gang,zi
jn;op zi
jne dreef hel- bevend geluid; hi
j zong, maar zi
jn dreun verpen:die den handelpoogde op der dreve te hel- veelde mi
j.
pen. Hool'
r. Oolt komt llet voor, in den zin
D reunexA, (ot
ll. dronen),o.w.,ik dreunde,
van tenenslag,kinnebakslag; wi
jders, in de bc- heb gcdreund. Schuddeny daveren: het gansche
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huis dreunde van dien slag. Fig.,en in den ge- deen.dz'istiR
q
*'. TE
.
N lfAT>: acht het,bi
j lettervermeenen spreektrant,meteene bevende stem zin- zetting.van derven,durven,tft/rgf,afkomstig,welke
gen. Van hier tlreuning.
verzetting reeds in hetgr.rt/qrlco:,lcoen,stout,van
(
o reuéel. m.,meerv.dreutels. Hoopje drek, b1??zL%ê,waarvoor mcn ook b?qnzzzeide,voorhanan.
-lerskeutel. In den gelneenen spreektrant ook denis KIrv.heeftdl'oestlg,dt'ustlg,rdb&zl/tt-s.,impe-

een ltlein mannetje:hi
jisecn regte dreutel,ook t?.t/eg?zd.
dveuteltnan.
> *lFé, v., meerv. driften. Dit woord, van
Tsx KATS brengthettothetwerkw.drattqkl
è, drî
joelè ot
ttleend,wordt in verscheidencbeteeltebeteekenende dreutel,eigenli
jk,zoo veelals eenen nissengebezigd. Een aalltal vee:cene drift ossen,
incengedraaidela hoop.
ook ossendl'
tw
ft; eene drift zwanen, ook zwa(O revel., m ., meerv. drevels. Een puntig zl6ndrk
-/
''
f. ToenAArrlllTltvoxs zoon zi
jn zattedrift
i
jzer,waarmcde menietsindrjft. Bi
j lfI1,.is het naer den stal zou dri
jven. Voxo. Hett
lri
jvend
zwer
k
:
he
f
t
uwe
ooge
n
nae
r
di
e
d
r
i
f
tvan zwarte
ook cen schommelk-necht,die,alsdri
jvende,op en
neer loopt. Van hier drevelen, voor op en neer wolken. VoxD. Bi
j Klrz.heeft het ook de beloopen.
teekenis van dt-f
'zt
zntf,dlql
'
f
'zand. '
Voortgang van
(o rlakel., zie theriakel.
een schip,andersgang genoemd. Ook de stroom
(o el.b'
bel
len , o.w.,ik dribbelde,heb gedrib- van het water: in dit water gaat eene sterke
beld. M et de voeten tegen elkander gesloten drift. Hartstogt:zi
jne driften beteugelen. Schie-

sjlringen. In de dageli
jksche verk-eering wordt li
jkheid, overllaasting: hi
j heeft dat met eelle
het voor dribbelende,ofspringende,loopen gebc- groote driftgedaan.
zigd, vooral ten aanzien van kleine kinderen. D rlfélg, bi
jv.n.en bi
jw.,driftigerydriftigst.

V an hier dribbelaar, dribbeler, dribbelgat, drib- Van drift; mede in vcrschillende beteekenisscn.
bcling.
Dat drk
jft:het schip werd eindeli
jk driftig,vlot.
D râe. het getal, hetwelk tusschen twee en Schieli
jk-:gi
j doetalles te dri
ftig. llaastig,oploovier staat. Dit telwoorc
l wordt,bi
j zelfstandige pend:maak u zoo driftig niet. Van hier driftignaam woorden gevoegd, of het staat op zich zelf. heid,dri
ftigli
jk.
ln llet eerste geval,inzonderheid,wanneer hetbe- (
::.
rI.
g, zi
jnde eene verkorting van draâ
q
Aer,
palende lidwoord vooraf gaat, is hetonverbuig- wordt in zam enstelling m et andere woorden gebaar:de drie mannen,vrouwen;de driebloemen; bruikt,b.v.:vaandrig,d.i.vaandrager;schepterde drie huizen. Ook zonder lidwoord; voor drie drig,d.i.schepterdragel-. H.HOUTAM,die,door
l-ne ongem eene letterk-undige verdiensten,hetV aiaren;in drie uren kan men veelverhalen;ik zal zi
het u met drie woorden zeggen. Ook zonder derland in het algem een,en de stad Gouda in het

zelfstandig naamwoord:hi
jkan geen drietellen; bi
jzonder,toteerverstrektheeft,zegt,in zjnoni
jk
-eli
jkdichtstuk,deLof der li
rrk'
dl
?#.
scit
z7).
-de
letslaatdrie. Somwi
jlen echterwordthetverbo- vergel
gen:m etons drieën,drie personen;nietlang na leeuw metwoldrig op dejagt; nemende woldri*
q
#
',
drieën,na drieure;ietsin drieën sni
jden,in drie voor woldrager,d.i.schaap,in navolging vanhet
deelen. Somwi
jlen wordtheta1szelfstandlg gebe- lat.laniger.
zigd,in het vrouweli
jke geslacht: dc drie,twee D r:a-éen .b.w.,ik dreet,heb gedreten. Den
tlrieLn, in het kaartspel,ofop de dobbelsteenen. buik ontlasten,kakken. Van hierdri
jter,dri
jtster,
Zamenstell.)driebeenig,driedek-ker,een schip m et enZ.
drie deltken;driederhande,driederlei,driedik,drie- (
o rl
lvex:, b.en o.w.
,ik dreef,heb en bel'
draad, driedraadsch, driedubbel, drieLenig, drie- gedreven. Bedr.,voortdri
jven: eene kudde schaeenigheid,driehoofdig,driejarig,driekant,driekop- Pen dri
jven. Jagen,verdri
jven:den vi
jand op de
pig, drieling, driem an, driemanschap, driemast, vlugt dri
jven. Doen, verrigtcn: koopmanschap
drieponder, driepuntig, drieslag, driesprong,drie- dri
jven. Beeldwerk op zilver,of goud, maken:
tal,drietand,drietandig,drievoet,drievoetig, drie- eene gouden doosm eteen gedreven deksel. Doorvoudig, drievuldig, drievuldigheid, drieweg, drie- zetten,staande houd
n:lzi
j dri
jftdiezaak alte
%e
werf, enz.
sterk, Ook zonderzelfst.naamw.:geli
jk sommiDrt
'
e,hoogd.dret
,bi
jIslnoa.dàrke,OTFRID.fâ?
'/
, gen dri
jven,beweren. VOND. Schieten,werpen:
dria UlzPHlL. thrtht tlrfnq:, in het angels. drie, Toen heeft hem TI4E'rIs zoon een speer naer
jfgedreven. Voxo. Ou1.was drq
-'
)
ven ook in
dreo,eng.tltree,zweed.tre,bi
jde krimsche Tar- 'tli
taren trt
a,boheems.en russ.trijpool,trzek
j,gr, gebruik voor bedrq'
ven: Nsuo dreefveelquaede
'rgctg,1at tres.
saken. Glscnlxn. Onzi
jd., mct zqh cn ltebben.
'

.

D r:egdraat', m. Een draadj waarm ede Op de oppervlak-te van deze of gene vloeistof

men iets opdriegt,ofri
jgt,v
n drt
kq
*'e
n,d.i.met rusten,zonder naar dellgrond te zakken: op het
.a
wi
jde steken vasthechten, ri
lgen. Driegdraad is waterdri
jven; de vogelen dri
jven, op hunne
vleugelen,door t1e lucht;zoo ver de wolkelldri
jt
lerhalve zooveelalsvè
jw
gdraad.
(o r:eh oek ,m .,meerv.driehoeken:een regt- ven. Eene zaak laten dri
jven, spreekw.
, anders
laten varen. Onder water liggen, onder watcr
li
jnige driehoek. Van hierdriehoekig.
(O z
e:ekl.ank , m., meerv. drieklanken. Zie staan:delanden dl'
jven. S.v.Cuwxo. De vloer
i
mi
jneNederd.Spraakk.
,D.I b 11.
dri
jft van wi
jn. Sierli
jk bezigtVOND.drljven op,
voor
af
ha
nge
n
van,
bestaan door:Fltls dreefheel
D r:est,bi
jv.n.en bi
jw-,driester,zeer driest
s
i
na
noch
.
.
al
l
e
en
op *terfgezaglz enz. Voor
Eigenli
jk koen,stoutmoedig,geen gevaarvreezend.
Thans wordt het nog meest gebezigd, om de dobberen, of om ecne twi
jfeling aan teduiden,
woestheid ellwreedheid aan te dlzidcn,welke ge- zegt Voxo.:die tusschen hoope en vreeze dri
jft.
j het drù'
velt zeer fraai op devan
meenli
jk hetuitwerkselvan bi
jgeloofcn domheid Ook past hi
is: drieste dom heid, drieste onwetendheid. Zich liefde brandende en tintelende vrouwenoogen toe:
tlriest en stouttegen iemand verzetten. Van llie1- mctllaredri
jvendeoogen;lltreoogen dri
jvcn,als
twee starren, enz, Zoo ook L. JV. v. MEztdriestcli
jk,driestheid.
D riest, hoogd, dî-eî-st,angels.thryste,zweed.en KEN:
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Ik ktn hier Nonnen, die zich buigen voor de al- drinking. Zam enstell-:drinkbak,drinkbeker,drinktaren, gelag,drinkgeld,drinkgezel,drinkglas,drinkhoorn,
Terwil-l de onkuischheid in haar lonkendc oogen drinkhuis, drinkkan, drinkkop, drinklied, drink-

dri
jf:. lust, drinkpenning, drinkplaats, drinkpot, drinkVan hier dri
jver, dri
jfster, dri
jving. Zamenstell.: schaal,drinkvat,drinkwinkel,enz.
dri
jfbi
jtel,dri
jfhamer, dri
jfhollt, dri
jfi
js,dri
jfi
jzer, (
D roel; bi
jv. n. en bi
jw., droever, droefst.
dri
jiand,dri
lfsteen,dri
jftol,dri
jftonjdri
jfveer,dri
jf- Treurig,bedroefd:droeve klagten. Ende siwazand,ook drf
izqnd,enz.
ren zeer droef. BIJBSL, l477. Voor dit droe
f
* *::. m.,meerv.drillen. Bi
j KIlu.oolttril. gebruikt men tegenwoordig doorgaans droevi
g,
Zeker werktuig, zi
jnde eene spil, welke, door uitgezonderd echter in de spreekwi
js: droef te
middelvan een snoer,dat aan eenen boog vast- moede. Zamenstell.:droefgeestig,droefkeestigheitlj
gemaakt is, iu eene kringvormige beweging ge- droefheid,droefenis.

bragtwordt,om dusgaten in steen,i
jzer, enz.te (
E:l
roes, m. Zekere ziekte derpaartlen:het
boren. Verder,zoodanig een geboord gat;wi
j- paard heeftden droes. Van hierhetbi
jv.n.en
ders,wending,draai
jing,en vervolgens,loop,wan- bi
jw. droezig, loeziger, droezigst: een droezig
deling,nog overi
g in despreekwi
js: op den dril paard. Het zelfst. roes komt ook voor,in
(ook op den ïr?
7)gaan. Ookkomtdville,vronwel., den zin van eenen reus,een groot,sterk menscb,
bi
j Klrv.voor,in de beteek
-enis van eenligtvrouw- en, in de gemeenzame verkeering, voor eenen
mensch. En wi
jnoemen,in degemeenzamever- boozen geest,voorden duivel:do mensch man ik
kcering,ltoud geworden en gestold kalfsnat, drlh en weetwatdommendroesgedreven.J.bsDEcR.
dewi
llhet,bt
ldeminstebeweging,drilt.
(
o roese'
m .m. Hef,grondsap;droesem van
(
D rl.
llen.b.en o.w.
,ik drilde,heb gedrild. wi
jn, bier, enz. Overdragt.: gel
qocht van JuoAs
Bedr., eigenli
l
-k,rond draai
jen. Vervolgens,door bloet,den droessem van deschotten. Voxo.
rond draai
jen eell gat boren,bi
j desmeden en Dit woord iswaarschi
lnli
jk van hetot
lde drues
andere werklieden gebruikeli
jk. (
Fig-,in den wa- afkomstig,hetwelk drek beteek
-ende.
penhandeloefenen.hetkrjgsvolk drillen,linksen (
O reev#g, bi
jv.n. en bi
jww
)droeviger,droeregts,op en neer doen wentlen en keeren,afge- vigst. Bedroefd:o!zi
jwaszoo droevig. Droefleid van hetheen en weder draai
jen,zi
jndede heid aanduidend:hi
jzag erzeerdroevig uit. Op
eigenli
jke beteekenis van drillen. Van hierook droefheid gegrond) droevige gedachten. Droefde spreekwi
js:iemand drillen, ik za1hem wel heid verwekkend,ongelukkig:droevige omstandigdrillen,hem wclregtzetten,(oneigenli
jk)hethem heden. Slecht,ongesehikt: eene droevige redewel beduiden. Onzi
jd., schieli
jk op en neerbe- nering. Van hierdroevigl
i
jk.
wogcn worden,schudden,beven (en in dezenzin (
o roezlg,zie droes.
zegt men ook trdlenj. windeken daerhetbosch (
O rog,veroud.z.n.,weleer gebruikeli
jk voor
af drilt. Iloovl'. Verder, zich in den wapen- bedrog. W i
l hebben dit drog nog behouden in
handeloefenen: de schutters moeten morgcn dril- dl'oglicht,nu dwaallieht; droggvond,dvogrede,d.i.

len. Van hier driller, drilling. Ook op en neer bedriegeli
jke,valschegrond enz.
loopen:zi
jdrilde den ganschen dag door dejtad. (
o rok. ook druk, bi
jv.n.en bi
jw-,drokker,
Zamenstell-: drilboog, drilboor, drilkunst, dril- drokst. Met vele bczigheden bezet:hi
jheefthet
meester,drilplaats.
drok,hi
jheeftveelwerk. Avi
jdersin de spreekHet schknthet voortdur.wcrkw.van draai
jen, wi
jzen:hetmetelkanderdrok (druk)hebben,veel
voordraatjw
elen,tezi
jn.
metelkanderspreken;hetis daarheeldrok,dnar
D rlngen. o.en b.w.,ik drong,heb en ben is veelvolk. Van hier drokte.
gedrongen. Onzi
jd.,metzé
-n. Doordruklteneene (
O rel. m.,meerv. drollen. Keutel. Fig.
,en
ruimte trachten te m aken, cn die in te nemen: in den gemeenen spreektrant:ecn dikkedrol,voûr

het volk drong verschrikkeli
jk. Men drong met een kort, dikli
jvig mensch. Bi
J K1L.komt dit
geweld op ons aan;ook flg-,metwegruiming der woord ook voor, in de beteekenis van eencn
hindernissen,aan ceneplaatskomen:devi
jand is noetsenmaker;en van llierhetbi
jv.n.drollig,drolin de stad gedrongen. Bedri
jv-, eigenli
jk,drtzk- llger,drolligst,aardig,kluchtig:hi
j iseendrollige
ken: iemand tegen den m uur dringen. Drukken, vent; dat is een drollig gezegde. Tsx KATI,
:
en daardoordeplaatsvan iets anderstracllten in brengthetallestotdraaqen.
te nemen: m en drong ons van dcn eenen kant
naar den andercn. (Fig.,m ct cene soort van ge-

(o lrel.l.lg.zie drol
èo rom ,m ., m eerv. dromm en. Eene zam en-

welt
lzoeken teverkri
jgen;alseenwederk.wcrkw.: drongene menigte, van hetverondcrdedroutnten,
zicllin een ambtdringen;lli
j dringtzich overal d.i.dringen: een drom kri
jgsvolk. Ook wordt
in. Door zedeljke beweeggrondeu tot ietsaan- ditwoord vooreenen inslag gebezi
gd tbi
j(1c qrezetten: de noot
l heeft mi
j daartoe gcdrougen. vers): hi
j zalmi
j afsni
jden van den drom. BIJ-

D ringende omstandigheden enz. 0p iets dringen, BELVSRT. Zam enstell.:dromgaren.
het door bewcegredenen, of bevelen,trachten te O rem n
'ael.. m.,m eerv.drom mels. H etzelfdc

verkri
jgen:hi
jdringtdaarop (andersdaarop aan). als dront, voor ecne menigte:een drommell'an
Van hier dringer,dringster,dringing.
huizen,bi
jKII,.,ook van het otzde drommen. In
D rlnkbaar, bi
jv.n.en bi
jw.,drinkbaarder, eenen drommelverzamelen. VoND. Van hierde

drinkbaarst. Datgedronken kan worden:diewi
jn gemeenzamespreekwi
js:zie daaralden drommel.
is nietdrinkbaar,
Ook wordthet,in den gemeenenspreektrant,voor
(O elnk ens b, w., ik dronk,heb gedronken. eeneu kwaden geest, voor den dtzivel, genomen,
Bier drinken. Te drinken geven, laten drinken. ontleend van de verbeelding der schilders,diehem

Ook wordtalles,wateenig vochtnaar zich trekt) a1s een drollig,ingedrongen dwergjeafmalen.Van
btj overdragt, gezegd te drinken: onze oevers hier drommelschtduivelsch:dat is een drommelsch
dronken 't bloed der roomsche dwiugelanden. werk.

AxToxlo. Van hier (
lrinkcr) drinkcri
j,drinkster, (
o ronk, m.
, meerv. dronkcn. Teugq men

DRONKAARD- .DRUIPSTAARTEN.
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ccnen rustlgen dronk. V oxo. Ook wordt het sel van zoethot
lt,wordt onzi
jd.gebezigd. Van
voor dronkenschap gebezigd:ietsin zi
jnen dronk dit drop, tfr?z/, komt het onz. werkw. droppen,
doen.
tfrttl
ycz?, waarvoor wi
j thans meest druz
àen geA ronkaa rd. m., m eerv. dronkaards. Zui- brulken.
D roppe'. ook druppeb 1
Per.
n.
, meerv.droppels.
jn,maarhi
j
(
O ronken,bi
jv.n.en bi
jw.,dronkener,dron- T wee droppelen olie. HIj dronk wi

kenst. Door den drank bevangen. Hi
jisdron- gafmi
jgeenen droppel,d.i.niets. Verkeerdeli
jk

ken;dronken worden. Van hier clronkenachtig. bezigtm en ditwoord, in den gemeenen spreekD een kenseh ap , v. Beschonkenheid. Ook trant,ook van vaste en nietvloeibare zelfstandig-

zuiperi
j, of de gewoonte om zich dronken te heden,b.v.van brood,vleesch,enz.:gi
j zult er
eenen droppel van hebben. Van hier droppedrinken.
è
ol
roeg. bi
jv. n. en bi
jm, drooger,(
lroogst. llngs,bij droppelen;droppelpis,enz.
en,o.55,.
,zi
jnde het voortdur. w.
Eigenli
jk,datnietnat,nietvochti
g is:drooghout; D roppel.
droog brood,zonder boter;drooge hoest,wanneer van droppen. lk droppelde,heb gedroppeld. M et
oppe
len
men hoest, zonder daarbi
j stof op te brengen; dr
mi
jne k
leednee
ren
rv;
allen: het water droppelde OP
drooge min, eene min, die niet zoogt; drooge
droppelen laten neervallen: de

jk druipt.
vri
jer,die stilen ongevallig is. Van hier droog- gootdroppelt;andersgemeenli
achtig. H et414)4/6 wordtook alszelfst. gebrtlikt, (
O eeppex:,ziedrulpen.
vooreenedroogeplaats:zi
jvoeren ophetdroogei (o rtyssaard, zie drost.
hi
j heeft zi
jne schaapjesreedsop hetdrooge,hi
l èo lrost, m., meerv. drosten. Ook drossaard.
heeftvoorzi
jnv
bestaan reedstoereikende bezittin- Landvoogd, schotlt. Drostin,de vrouw van eenen
js. Ook VOOr de drost. V an hier drostambt, drostschap, en van
gen,eene gelneenzame spreekwi
aarde: ende syne handen hebben het drooge ge- drossaard,drossaardschap.
form eert. BI,
TBELVAZRT. Van hier het verkleinw. SCHILT.leidthetvantrautt,drutt,af,dewjl de
droogje, in de gemeenzame spreekwi
js: op een oude drosten vertrouwde raden van den landvorst
en. IIIRS van het oude drott, drpf/lïn, d.i.
droogjezitten,niettedrinkenhebben. 0okdroog- war
heid,drooging. Zamenstell.:droogsmonds, droog- heer. M isschien staathet in de naastebetrekking
scheerder,droogsvoets. Mogeli
jk (zegtTsN1<ATE) totlletoudduitsche dursten,d. i. magtig. ln het
sdcis,bi
jverschuiving van de r,onsdroogvandorrlb middeleeuwschc lat. is het drossardus, #z'o,
ftfs.
gekom en.
jn(
O roegen, (gr. Tjuye(
&), b, en o. w., ik D ru lf.v.,meerv.druiven. Devruchtdeswi
droogde, heb gedroogd. Bedro droog maken:de stoks:diede druifverftenri
jp maekt.Voxo. Ook
handen droogen;linnen,visch droogen,icts in de voor den knop, die aan heteinde van de boomen
lucht,voor het vuur, droogen. Onzi
jd., droog en bootshaken is. Zam enstell-:druivenbloed,druiworden :hètlinnen droogt thans niet; de wegen vensap, overdragt.
, wi
jn; druivendrager, druivenkorf,druivenkorl,druivenkruid,druivenm and,druibeginnen te droogen.

(
oE
eeegerla-,v.
,meerv.droogeri
jen,Gedroogcle vennat,overdragt.wjn;

druivenoogst, druiven-

kruiden,planten,enz.: een koopman in clrooge- pers,druivenperser,druivenpersing,druivenplukker,
druivenrank,druivenschil,drtlivensteel) druiventreri
jen.
(
ol
reogle. v. Droogc hoedankheid: de der,druiventros,druivenvocht.
, ik druilde, heb gedruild.
droogte der aarde. Droog wcder: de nood der D ru :ien . o. w.
driejarigedroogte. Voxo. Zandplaat: hetschip Talm en, langzaam te werk gaan,ook sluim eren.
V an hier,in den gemeenen spreektrant, druiloor,
geraakte op eene droogte.
èo rooxn. m .,meerv. droomen. D e waarheit een langzaam handelend, lusteloos menseh;ook
van dezen droom . H oo>aT. Fig.:iem and uitden drui
looren,onz.werkm,lusteloos zi
jn; druiloorig,
droom, uit de verwarring, onzekerheidy helpen. druiloorigheid.
Zam enstell.:droom achtig,droombeduidery droom- D ru:pezx, ook droppell, druppen, o. w., ik
.y afdruipen
beeld,droomgespuis,droomgezigt, droomuitlegger, droop,heb en ben gedropen. Eigenl
het water druipt langs den nluur. Droppelen laenz.
(O reewn en , b. en o. w , ik droomde, heb t
en vallen:degootdruipt,heeftgedropen. Fig.:
gedroomd. Bedr.:ik heb dezen nacht iets won- doorzi
jne kleederen drulpen,magerworden,ver-

derli
jks,ook eenen wonderljkendroom,gedroomd. kwi
jnen. Doordemand druipen,zi
jngezegdeniet
(
Fig.:wiezou datdroomen, denken? Onzi
jd.;ik kunnen waar maken, totbekentenis komen. V a1heb dezen nachtzwaar gedroomd. Ook fip, iets len,zakken:de vruchten druppen van de takken

onderstellen waar te zi
jn:ik droomde, dat gi
j in den mond. Voxo. H4't'
sgedropen,zegt men
zoudt trouwen, in de gem eenzame vcrkeering. van iemand,diebtjhetaangesteldeonderzoeknaar
Van iets droomen, ook flp, iets in hetgeheim zi
jne bekwaamheden, te kortgeschoten is. Alle
vernemen:ik heb daarvan gedroomd, in de ge- in den gemeenzamen spreektrant gebruikeli
jke
meenzame verkeering. Gi
j droomt,gi
jhebtmis. spreekwi
jzen. Van druiper, druiperd, druiping.
Oul.werd droomen ook onpersoonli
jk genomen: Zamenstell.:druipneus,druipoog.

also drornet den ghierighen menschen van vele (
O ru:rséaaré. m.!meerv.druipstaarten.Een
dler,datden staarttusschen
goetsenderi
jcdoms. GuLprx Tnolx. Y an hier hond,of ecnig ander
,voor iede beenen laat hangen. Ook overdragt.
droomer,droomeri
j,droomig,droomster,enz.
(
E:eep,ook drup,m.,meerv. droppen. Alle mand, die, van schaamte over zijn misdrijf,stil
vochtigheld,die afdruipt;hetafdruipen van water: wegsluipt.
D ru:pséaarleu, o. w., ik druipstaartte,
in den drop staan. D roppel: met den m insten
drop. 11t;10. Een gebrek in de borsten der heb gedruipstaart. M et eenen ingetrokken staart,
vrouwen:zi
jheeftden drop inhareborsten.Fig., bevreesd wegsluipen:de wolf ..... druipstaarvoordrank:hi
j houdtveelvan den drop, in de tende van schrik enz. M oox. O0k bip-overdragt,
gemeenzamt verketring. Drop,voor het afkook- van maenschen.
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D pu lgehen , o. w., ik druischte, heb gedruischt. H etzelfde als vuisclten; doch in dezen
zin is het thans niet lneer in gebruik. Tegenwoordig wordt het gebezigd voor: zich met getier tegeu fets verzetten: die tegen 'tvuur der
N'ederlanderen druischt. J.D,M ARRB.
e ruk , m ., meerv. druklten. H et drukken:
een druk,of drllkking,metde hanfl. Fig-, nood,
ellende:de verongelukten uit den druk te helpen.
HooF'
r. H et boeltdruklten :dc mtlsslagen in den
naesten druk. Voxo. A1 de afgedrukte bladen

TulxM. brengt het tothet Iat.dublhm cn dubitare.

o u eh éen. b. w., ik duchtte, heb geducht.
V an het verouderdetdu
,voor
es.hiel
Vr
zen
e cht
ducht
en. vVrean
-ee
duc
ll-:
gi
Jhebtgeen kwaad
tig,duchting.

l
o uG bjv.n.en bi
jw.,dl
lflkr,dnfst. Voehtig,

doch alleen in zoover a1s de vochtigheitlzich door
den reuk verraadt: de kelder is duf;eene dufl-e
kamer. làoor vochtigheid bedorven, en ditbederf
floor den reuk en den smaak verradend:hetnleel
riekt - het brood sm aakt duf. Van hier duf-

van eenig werk:hi
jkochtden ganschen druk.
In de flguurl.beteekenis van kommer, ellende, heid. Voord6 wordtook d'
t
f#g gebezigd,waarvan dufigheid.
komtbi
j TATIAX.thrucnesst
k voor.
D ufséeeu, ook dufsteen en t
D euk,bi
jv.n.,zie drok.
ufsteen, m.,

D ru kk en, b. w., ik drukte, heb gedrukt. m eerv.dufsteenen. Van het gr.Tfl:t
lg,of het latDe deelen van eenig ding in eenenaaawereplaats tophus.
brengen. Eigenli
jk:boterin eenen pot drukken. èo u :del.l.jk. bi
jv. n. en bi
jw., duideli
jker,
*

ln eene ruimere en fguurli
jke beteekenis,door duideli
jkst. Ligttekennen,ligtteverstaan:duidrukken smartveroorzaken:de schoenen drukken deli
jk schrift; hi
jsrreektzeer duidel
i
jk. Van
mi
jaan dehielen. Door drukken bevestigen:het hier duideli
jkheid.
o u l.den,b.w.,ikduiddeyheb geduid. Eigellzegel op eene oorkonde drukken. Kommer en (
bezwaren veroorzaken:door armoede en gebrek li
jk,wi
jzen: met den vingerop iemand duiden;

gedrukt worden. Door drukken letters en beelden doch in deze beteekcnis begint het reeds te vcrop papier enz.brengen:een boek drukken,katoen ouderen. V erltlaren, uitleggen: iets ten kwade
drukken. Van hier drukker,drukkeri
j, drukkig, duiden. Oulings zeidc men dieden.
bi
j Hoov'
r en andereny voor bedrukt;drukking, (O U II*, v., meerv. duiven. Zekere vogel:in
druksel. Zamenstell.: drukbal,drukfeil, drukinkt, schi
jn van eene duive. Voxo. Zamenstell.:duiftlrulkkunst,drukletter,drtzkloon,drtlkpapier, druk- huis,duivenboon,duivendrek,duivenei,duivenhok,
dui
ve
nkot,duivenm arkt,duivenm elker,dtlivenm est,
pers,drukproef,drukschrift,enz.
(''ru p. zie #rop.
duivenslag,duiventil,duivenvlugt,enz.
TsN KATI brengthet tothetoude werkw.(lut'(o ruxypel., zie droppel.
eg
(
ru ppex.. zie druèp
'en.
rcl?, ltjjilk@ 1*@ onderdompelen,dewi
jlde duiven zicll
'
o ubbe'. bi
jv. n. en btjw.,zonder trappen gaarn onder het water dompelen.
vau vergrooting. Tweevoudig,tweem aalgenom en: (
o ufg. v., meerv. duigen. Zi
jstuk van eeu
ecne dubbele deur; cen bock dubbel hebben. rond houten vat: eene dtlig in een vatstekcn.
Eell dubbele dukaat, eene goudmunt, die twee In dtligen vallen,in duigen spatten, uiteenvallen,
tlukaten waardig is. Een dubbele arend,mettwee van een vat; ook overdragt.: datontwerp is il)
koppen afgebeeld. Eene dubbele nagelbloem, die duigen gevallen, ligt in duigen,is mislukt. Iets

jen,smi
jten,doen mi
slukken.
vele en digtbi
jeengegroeidebladen heeft. In let in duigen gooi

gemeene leven, zegt men ook driedubbel,vievdub- l
o u i.
k el.aal
r. ook duikertm .,m eerv.duikebel:,
1-enz.-5:
evvoudig) schoon drie- laars. Van duikelen. Iem and) die duikelt; ook
:,
1 vi
-voor dvievoudi--3
,
!
6
1
-2
'
,
4
-

dt
tbbelelgenli
jk zesvoudlg,envte
,rdubbelachtvoudig zel
terevogel.
is. Zamenstell.: dubbelhartig, dtlbbelhartigheid; è
Eiul.
kel.
en, o.w., zi
jnde het voortdur. w.
dubbeltje,z 11.,o,
. een oud zilveren geldstukje, van duiken. Ik duikelde, heb geduikeld. Ovcr

ter waarde van twee stuivers of 10 cents;dubbel- het hoofd tuimelen;hethoofd onderhalen,ondcr
tongîg, dtlbbeltongigheid, dubbelzinnige en verra- het water.

derli
jke wi
jsvan sprek
-en;dubbeltop,bj de Dich- (
O uikez:,o.w-,ik dook,hebgedoken. Voorters,de berg Parnasstls,om zi
jnen dubbelen top over bukken: hi
j duiktin hetgaau;hi
j gaatgedus genoemd;dllbbelzinnig,dtlbbelzinnigheid.
doken, voorovergebukt. Onder waterzwelnmcll:
Dubbel, hoogd. doppelt, deen. dobbelt, zweed. hi
j dook onderwater. Overdragt-,onderdoen:hi
j
dubbeb eng.en f'
r.double,ital.doppl
h,ital.#@/
pJ@
f:, wi1voorniemand duiken. Hoolar bezigthet,vt
lor
gr.3trànoç,ltaàf
iag. Dikwerfzegten schri
jftmen wq
.
'
lken,zwichten:en deti
jdttotduiken ried. Van
dubbeld; doch in de zamenstelling valt deze d hier dniker,duiking.
weg.als bltjktuit:dubbelhartigheid enz.
(
o u:ker, m., meerv.duikers;ook duikelaav.
(o ub bel., o,,meerv.dubbelen. Afbchrift,dat Iem and die in het water duikt en lang onder
dubbel gescllreven is,anders duplicaat:hetdub- bli
jft. Zel
tere vogel: EzAlkus in eenen dui
ker
beltvan dit verdragh. HooF'
r.
herschapen. VOND. lnsgeljks wordt eene goot,

èo u bbellen, b.w.,ik dubbeldey heb gedtlb- ofbuis)die onder den grond verborgen, of gedobeld. Ilubbel nclnen, dubbel maken, verdubbe- ken is,om (1001-m iddel daarvan hetwater in- e11

le11:hi
jdubbeldezi
jnepogingen. Afschri
jven,een uit te laten, ook eene sluisdeur,ofeen verlaat,
afschrif'
t (duplicaat) van iets maken:eenen brief duiker genoemd. Zamenstell.: duikerklok, een
dubbelen, J.rAl lIAAs. Bi
j de schoenmakers is werktui
g, waarmede men zich op tlen grond der
dubbelen in gebruik voor: met eenen dubbelen zee nederlaaten weder boven komt.

draadbenaai
jel). Een schip dubbelen is, hetzelve (
O u:m , m., meerv.duimen. De eerste en
een dubbel bekleedsel geven. Van hier dubbe- dikstevingeraau de hand:hi
jkueldezi
jnendt
lim.
ling.
Van hierdegemeenzamespreekwi
jzen:onderden
(
E:ubl>en,o.w.,ik t
lubde,heb gedubd. Twi
j- tluim, iu stilte, in het geheim; iemand bi
j,ook

felen, wankelen: siet hem dubbell, hoort hem onder,den duim houden,korthouden, binnen de

suchten. Glsculll
t. Van hierdubber,dubbing. behoorljke palen houden. M en plagt den duim

DUIMELEN--DUKAAT.
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op te steken,om iets te bevestigen,van waar de In deduitschetaalgeschreven:deduitschebi
jbelj
emeenzame spreekwi
js:duimp
,pk op? Om de ge- duitsche boeken. Ook wordt het als zelfstandig

ll
jkheid aan eenen duim,wordteen i
jzeren kram, gebeziqd,het#pt?
'
fycl,de duitschetaal:hi
j spreekt

waaraan iets vastgemaakt, of gehangen wordt,
een #tfk'za genoemd: eene deur uit hare duimen
ligten. Zekere m aat: eenen duim breed. Dit
wordt,in de gemeenzame verkeering,ook zamengevoegd en s'ls zelfst. gebezigd: een duimbreed,
t1. i. de breedte van eenen duim. Voor duim
wordt, in de gem eenzame verkeering,ook duime-

het dultsch goed. Van hier Duitscher, Duitschland.

Ditdz
titscllisbi
j M.S'
roxl dietsch,die onder
anderen walsch ende dlktsch heeft, waarschi
jnli
jk
van dt
kt, 3:4
$ dat volk beteekent. ADEL.zegt:
I'hot,D ot,is een oud,nog niet geheel verouderd
woord, dat eenen bloedvriend beteekent,en m et

J?'
n: gebezigd,overeenkomsti
g metheti
jsl.tumling; hethebr.513, vrt
'
end,geltjfde, eene meer dan
cn dlt duimelthg heeft bi
j ons ook de beteekenis toevallige verwantschap heeft. N aderhand werd
van den duim van eenen handschoen, of eenig hetvooreenen naastbestaande,wi
jdersvoor eene
anderbekleedselvan den duim. Zamenstell.: duim- menigte van naastbestaanden, en
eindeli
jk voor
i
jzer,ecn i
jzer,datmen eenen gevangene aan de een volk genomen,dewtjlde oudste volkeren niets
duimen plagtte doen;duimkruid, in den gemee- anders dan aanverwanten en naastbestaanden wanen spreektrant,voor geld:hetheeft hcm duim- ren. Vermoedeli
jk hebben de Duitschers dezen
kruid gekost. Duimspi
jker,zekere soortvan spi
j- naam daarvan gekregen,datzi
jzich,a1seenvolk,
kers;duimstok,een maatstok,in duimenverdeeld.
verbonden,verbroederd,en zich tegen de Galliërs,
Van dit dul'm is oudt.het werkw.dul'men in ge- met alle kracht, vereenigd hadden; waarom de
bruik geweest,waarvan duimelen, in het gemeene Romeinen hem Germanz
'!d.i.broeders, noemden.
leven: gi
j zult niet veel daarvan duimelen,niet Anderen leiden dezen naam van Theut, T/ldêzdft?,
veel trekken, ook nog overig in beduimelen,veel Tuisco,den GOd der Germanen)af.
behandelen.
(O ul.vel.. ln.,meerv.daivels,duivelen. Satan,

(
Eiu:'
m el.
en,zie#zf?7
?4.

booze geest: de hoovaardi
j heeftden oppersten

X'u :n , O., m eerv. duinen. Een heuvel, en van alle Engelen in eenenduivelverandert. VoND.

welin eene bepaaldere beteekenis,eenzandheuvel Fig.,een slecht,boos mensch:hi
j is een duivel;
aan het strand der zee:op hetscheveningsche in het vrouweli
jke geslacht, eene d?zl
'
?J8!?%. Van
fluin. Hetgebruik stelthetonzi
jd.,schoon wd bi
j hiereenigeruwe?en in hetgemeene levengebruiVOND.lezen :de zee omhelst de duin; doch dit keli
jke spreekwi
lzen: loop naar den duivel; ik
is mogelt
ik voor de Yzl/
%&lte nemen. Zamenstell.: geef er den duivelvan;iemand naar den duivel
duinachtig, duingras, duingrond, duinkantj duin- helpen,enz. Zam enstelll duivelbanner, duivelbe-

koni
jn, duinmaai
jer, duinroos, duinstrand, duin- zweerder,duiveleri
j,duivel
jagen, duivel
jager,duizand,enz.
vel
jaagster,duivelsbrood:duivelsdrek, duivelskonDul'
î'
t, hoogd. Done,eng. downs,fr.dunes. In stenaar,duivelskonstenarl
j,duivelskop,enz.

het angels. is dkttl,tfkt?kc,een berg)en in het gr.

KILIAAN en TUINM. achten het Meoord duivel

f
lt
v,een zandhoop. Dut
'
n is een oud woord, het- zamengesteld van de,of dl
h en euvel,d.i.kwaad.
welk reeds in de oudste gallische taalaangetrofren boos. D uivelzou dan zoo veelals de etfpeîe,d.i.

wordtj geli
jk z0o vele namen bewi
jzenj die in de kwade, de booze, zi
jn. Hetlaatzich echter

dununt uitgaan. A . M YL. zegt, dat men reeds regelm atig a:eiden van het lat. dlabolus,Ofhet

HERODOTUS Vindt,in de benaming van lt
f
luvot,en

sporen van dit woord, in deze beteekenisy bj
jtf
l
uNr
at,
D u llt. 0. H et stof van meel, of stllifmeel.

gr.3tljokog.
D ufvel
lleh, bjv. n. en bi
jw.! duivelscher,
z
e
e
r
d
u
i
v
e
l
s
c
h.
Da
t
v
a
n
d
e
n
d
u
i
v
el1s,oftotden
duivelbehoort. Figuurl.,dat is eene duivelsche,

Ook de bastvan boekweit.

zeer groote,leugen.

(
O ulsler.bi
jv.n.enbi
jw.,duisterder,duisterst. (
O ulzel.
en.o.w.
,ik duizelde,heb geduizeld.
Donker: het wordtduister;een duistere nacht. Van hetveroud.dul'
zeb nu duizehkg. Bedwelmd
Fig., moei
jeli
jk om te verstaan: eene duistere zi
jn, draai
jingen in hethoofd hebben. Van hier

rede. D uister wordtook als zelfstandig gebezigd, duizeling.
l
Vtet tftflàf:r: in 'tmidden van het nare dllister. (O u:zel.lg, bi
jv.n.en bt
jr
v-?duizeliger,dtlizeOND., waar:eoor H OOFT de #ul'
ster heeft. Van ligst. Bedwelm d:ik ben wat duizelig.

hicr duisterachtig, duisterheid,duisterli
jk,duister-

(
o u:zextd, telwoord, volgens ADEIA, zamen-

llis. V an dit dul'ster heeft m en oul.het werkw. gesteld van het oude duis,tien,hztnt,hund,honduisterett gevormd, nog ovûrig in, en in den zin derd,derhalvt titn honderd,oftienmaalhonderd :

van,onsverduè
àterenzrtlsteduystertonsverstandt. duizend gulden; tien duizend man. Somwi
jlen
GESCHIER.
wordthetverbogen: SAUL heeft sjne duisenden
Hoogd.diister,bi
jW ILLERAM.thimster,en tht
'
m- verslagen,maarDAVID si
jnetien duisenden. BIJ'
Bssvsuq'. Somwi
sternis,voor duisternis.
jlen wordt hetalsbjvoegel.ge-

(O u ié. m ., meerv. daiten. Zekere
bezigd,voor duizenderlei ik heb duizende dingen
koperen munt, waarvan er acllteenen
op eenen dag te verrigten.
5 centsdeden. Ook wordt dit woordy even als Ook kom thet als zelfst. voor:hetd'uizend; tien
pennthgv voor eene kleinigheid gebezigd: ik ben gulden kost het duizend. Ou1.is dut-stin gebruik

hem geenen duit (niet het geringste) schuldig. geweestvoorduizend:alstorven aen uw'slincker
Verkeerdeljk maal
ttmen van ditduit,in het ge- zi
jd'duisenten tien duyst'
t'same. DATHSEN. ln
lneene leven,despreekwi
jsop cenen duit:hi
j ge- Vlaandereu zegtmen duest. Zamenstell.:duizendli
jkt zi
jnen vader op eenen duit, hetwel
k eene been, duizendblad, duizenderlei, duizenderhande,
verbastering van op endeut'
tis.
duizendjarig,duizendmaal,t
luizendschoon,duizend(
O ul.
tseh, bi
jv.n. en bi
jw. Dat tlen Duit- ste,duizendwerf
schers eigen, of uit D uitschland afkomstig is: o uk aa*, m., meerv. dukaten. Eene oude
duitsch geld,eene duitsche vrouw,duitsche zeden. N ederl. gouden ri
jksmunt,terwaardevan vi
jfgul-
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den En vi
jfen twintig cents. Van hetlat.fvcc- bezit,ofzich grooterafschildert,dan zi
j waarli
jk
tus,d.i.hertogdom, om dat een hertog van Fer- zi
jn. W at willen doch deze kctters zich laten
rara deze m unt het eerst heeftlaten slaan. Za- duncken,dat si
j geleert zi
jn. ALDEG. En van
mengtelling:dukatengoud enz.
dit laten #?
znlzp?isonsgebruikeli
jkelaatdunkend,
D u ktl.al.K. m .,m cerv.dukdalven. Een paal,
die in hetwaterstaat, en dient,om daaraanschepen vast te leggen. Ofditpaalwerlt dezen naam
gekregen hebbe, in toespeling op den wreeden
Dcc I)s ALBA,wordtgegist,doch is onzelter.
D u l., zie dol.
(o u ldel.#.jk,bi
jv.n.en bi
jm,duldeli
jker,dul-

laatdunkendheè'd gevormd. Ook wordt het a1s

zelfst.qebezigd: het dunken)-- naar mi
ln dnnken. ZIe bedunken. V an hier ook dunking.
D u nn en ,b,en o.w.,ik dunde,heb en ben

gedund. Bedrjv.
, dun maken ) die plank moet

nog watgedund worden. V erlengen,meer vloeibaar m aken: melk dunnen. W ortelen dunnen,
deli
jkst. Datgeduld, ofverdragen, kanworden: hieren daar eenige uitde aarde trekken,om den

datisnog alduldeli
jk-.
overigen meer gelegenheid tot groei
jen te geven.
D uldel.
eos, bi
jv. n. en bi
jw.
. duldeloozer, Zoo ook 1het haardunnen,hieren daarafsni
jduldeloost. D at niet te dulden is: dat is eene den. Onzi
jd., dun worden:zi
jn btlik begint te
duldel
oozepi
jn.
dunnen. Verminderen:deregen dunt;mi
jn geld
D u l.d en .b.w.,ik duldde, heb geduld. M et is heel wat gedund. V an hier dunning,dunsel,

gelatenheid li
jden en verdragen: hi
j heeftveelte zekere salade.
dulden. Toelaten: dat za1 niet gedtzld worden. (
O u een, o.w.,ik duurde,hebgeduurd. A an
Van hier dulder,dulding.
eene plaats bli
jven:hi
jkon daarnietlangerduVolgens ADEL.ishetvan een verouderd werkw., ren; l
k kan rusten noch duren,in hetyemeene
dolen,afkomstig,hetwelk li
jden,verdragen betee- leven. In stand, of ln wezen bli
jven: l
jzer en
kende,even als ons dulden; in welke beteekenis marmer duren lang;datrjk za1niet.lang duren.
dol
een,kedolen, enfardolenreedsbi
jKzRo voor- Insgeli
jks,ongeschonden,buiten bederfbli
jven:die
komen. Deze zelfde beteekenis heeft thulan bi
j appelen kunnen niet lang duren. V oortvaren tc
UIz1aHIr,., tbolia3t, in het angelso tola zweed.,dol zi
jn:eene hevigesmartduurtnietlang;deschouwi
jsl.,taaledeen.
, en Tqhqç
jj111hetgr. Ook moet burg heeftgisteren lang geduurd. Zoo ook: het
dit woord in de oudste taalder Rom einen voor- duurde nietlang,erverliep nietveelti
ld,ofhi
j
handen geweest zi
jn,zoo a1s bli
jkt uit tolerot uit kwam . Van hier during.
D
ur
e
n,
hoogd.
dau
e
v
n,
l
at
.
durar
e
,
f
r
.
dure
r
,
tuli,den verled.ti
jdvanferre,en uitk
ndulgeve.
ital. d?trar, eng. to #tfrej stam t, volgens ADEIZ.,
D un, bi
jv.n. en bi
jw.,dunner,dnnst. Het
ur,
tegengestelde van dik, of dat eene geringe dikte zeerwaarschjnljk van een verouderd woord d'
heeft:zi
j iszeerdun,van ligchaam. Een dunne lat.durustd.i.hard,af. lntusschen is hetmerk-

draad. Fig.: afgedragen, versleten, in het ge- waardi
g,datreedshet*hebr.7j7. wonen,?l(
)'
?
Jcz
?,
m eene leven: dat kleed begintzeer dun te wor- beteekent, W aarvan nhn, l
eçftbd, afkomstig is.
(7'?78n,
den. Uitweinig en vervan elk
-ander verwi
jderde Het zweedsche dura beteekent vertoeven, bl'

deelen bestaande:hi
j heeftdun ilaar;dewortelen en hetgr.d'
jgoç,lat.diuturnus,Jttngdzlr?
k.
zi
jn hier dun gezaaid;ook overdragt.:de vromen D u rfai, m., meerv. durfallen. In hct &G0zi
jn dun gezaaid, zi
jn zeldzaam. Ook van vloei- m eene leven,ietnand,die alles durft ondernem en:
stofen:dun bier,dun bloed, dunne lucht. Vloei- hi
jwaseen regte durfal.
baar:dunne boter;de boter dun maken. HoorT

(o url-n:ef;, m ., m eerv. durfnieten. In het

bezigt het bi
j slaap, voor ligt, ligtafgebroken: gemeene leven, iemand? die niets durft onderneeen dunne slaep. D oor dik en dun, langs vuile, men,die schroomvallig Is:llil-is altoos een durfmorsige wegen. Ilct onzi
jd.dun wordt dikwerf nietgeweest.
#
als zelfst. gebezigd: het dun van een ei. V an

D urk,(ook urk)naajmeerv.durken. Scheepshierdunachtig,bi
jv.n.en btjw.;dnnnetjes,bi
jw.: woord. De plaats, waar zich het vuil in een
s
c
hi
dat brood is dunnetjes gesneden. Zamenstell-: p vergadert.
dunbuik,dunbuikig,dunharig,dunheid, dunli
jvig, D urven,(oul.ook darrentd63
'rcnlo.w. Ik
dunnigheid,dunte.
dorst, heb gedorst,ik durfde,heb gedurfd. Ilct
Hoogd.dûnn,bi
j KERo #ttn??c,angcls.thq'
n,eng. wordt thans meestgeljkvloei
jend gebezigd. Zich
tltt
'
n
,i
jsl.tltunn'
ur,zweed.tunn,perz.tenh lat.te- verstouten,onderstaan:durftgi
jmi
j nogaanzien?
*
Dikwerf wordt het volgende werkwoorcl verzwelkuts,gr.TQ99()ç.
D undoek, o. Uit zeerfjnestofzamenge- gen:ik wilwel,maar ik durfniet. M ogen,kunsteld doek:in 'theuge1i
jke kleedt van dundoek nen:durfik mi
jop u verlaten? Ou1.werd het
en scharlaaken. lloo>aT. Nzfje dundoek is llog ook voor behoeven gebezigd:dat hiJ nieten dorste
in gebruik,voor een ingebeeld en op haren tooi vrcesen. Fsoalzkx. Voxo. en anderen schreven,
in den derden persoon van den tegenw.ti
jd der
zeerkeurig meisje;anderscoqueite.
o u nk , m. Van dunken. M eening,gevoelell: aantoon.wi
js,hiitfk
z3.
'
/'
,zondert;doch thansheef
k
het algem eene gebruik J2
ik heb daarvan eenen anderen dunk.
.)
'duét.
D un ken , onz.en onpersoonl.w.,onregelm.; llewi
jl durven de onbepaalde wi
js van andere
ik dacht. heb gedacht. D enken: Soo yemandt werkwoorden,zonder te,bi
j zich heeft,b.v.:ik
onder u dunckt dat hi
j wi
js is. Blasl
lLvlcRT. durf het u wel te zeggen,zoo verandert het,in
Doch in dezen zin wordt het zelden gebezigd. den volmaakt- en meer dan volm aaktverledenen
jd,zi
jn deelwoord in de onbepaaldewi
js:ik heb
Schi
jnen, voorkomen: wie van dezeduncktt
zde ti
naastegeweestte zi
jn? BIJB>:LVSR'
r. Mi
j dunkt, laetu nietdurven (nietgedurfd) zeggen. W ordt
ec
ht
e
r
l
l
e
t
wer
kwoor
d
ve
rz
we
gen,
da
n
treedt het
ik zie daar iemand, of,mi
j dunkt,dat ik t
laar
iem and zie. Ook met hetwerkw.latent zich iets verleden deelwoord gedulfd weder in zi
jne oude
laten dunken, zieh, uit verkeerde eigenliefde,of regten: hi
j zoude we1 gekomen zi
jn,maar hi
j

waan,zaken toeëigenen,als verstand,schoonheid, heeft niet gedurfd. Durven heeftditmet willen,
eerwaardigheid,enz.,wtlke m en in het geheelniet îeeren,hooren,zz
logezl,kunnen,zd
kn,laten,en eenige
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andere,gemeen, welkede enkeleonbepaaldewi
js
bi
j zich hebben.
De beteekenis van zich verstouten schi
jnt de
oudstetezi
jn;althans,hetgr.bq??zw,goth.#t
ztfran, ffank.en alem. durren en tàorven, angels.
db
jrran,dearran,zweed.töras,i
jsl.thok'a;eng.to
dare en schot.daren,hebben ook dezebeteekenis.
D us, bi
jw.
, beteekenende op deze wi
js:dus
deed hi
j. M.STOKE bezigt het ook in den zin
van
hi
e
r
om
,
om
de
ze
re
de
n.
En
zoo
wo
rdt
het
ook nog gebruikt:gi
jhebtmi
jeenegrootedienst
gedaan,duskom ik ubedanken. Somwi
jlenwordt

nissen, en daar is het nog gebruikeli
jky schoon
veel minder, dan voor eenige jaren,eenedwaal
te .çck
len, d. i, zekere som gelds, ter vertering,
aan de dragers van het li
jk uitte reiken,waarvoor dan, in eene der herbergen, een maalti
jd
aangelegd wordt. En op ditdoodmaal,plagtm en
zich somwi
jlen ltlidrlchtig te vervroli
jken,en de
aandoenljkeplegtigheid der begrafeni: wel eens
metzang en danste eindigen.
D w aassbi
jv.n.en bi
jw..dwazer,meest,zeer

dusdanig.ook dttsgedaen: dus ghedaen is oek een

D'
w al.en, o. w., ik dwaaldejheb gedwaald.

dwaas. Buitensporig,zot: datis eene dwaze on-

derneming;ik za1zoo dwaasnietzi
jn. Ookwordt
heta1s zelfst. gebezigd: l
1j is een dwaas. Ick
hebbe qezien eenen dwasen. BlaB>lLv. Van hier
dwaasheld, dwaaseli
jk. 0u1.is het onz.werkw.
dwazen,voor dwaas zà
)'
.
)?,niet we1bi
j hethoofd
.
o usdan:g,bi
jv.n.en bi
jw.,zonder trappen zijn, in gebruik geweest. Ook zeiden de Ouden
van vergrooting. V an dus en den uitgang daltig, daas,voor dwaas,van dazen,voor dwazen.
van doen. Van dezen aard:dusdanig is de staat TUlxM.gist,ofdœaasnietzi
jvoordulaalscà,van
des geschils. Dusdanig, op deze wi
js, heeft de dwalen;althans IflL.heeftdwaaslicht,voordwaalzaak zich toegedragen. Otzl. schreef men voor licht. In hetgr.is 3u&(e(& beuzelen.
al voor dus gevoegd, om den zin te versterken:
aldus. Zie al. .Dkz,
s is ook in den zin van zoo
gebruikt geweest: dus grote qtlaetheiten dusgrote
sonde. BIJBEL, 1477.

wjfswech. BIJBEL,1477.

Dolen:wi
jdwaalden lang in hetbosch. Vanden
(o u t. m . Ligte slaap: eenen dut, ook een weg dwalen. Fig-, l
nistasten,nietwelbegri
jpen:
dulie, doen, eenen ligten slaap nemen. Twi
jfe- gi
j dwaalt zeer, wanneer gj ditstelt. Van hier
ling:iemand uit den dut helpen. Gi
jbltjfthier dwaling. Zamenstell.:dwaallicht,dwaalpad,dwaalin den dut, in het onzekere. Ds 1)Ecx. Ou1. spoor, dwaalster, dwaaltuin, (doolhof,
)dwaalweg,
dwaalzinnig.
Voor dwalen schreven dc oude SaksersenKim slapen,slt
zimeren:en dutten bi
jzoo nutten licht. bren wallen,ofwalen,waarvan men nogeenover-

beD
teeukett
nd
eh,eto-oow.
k,ntllk'
me
rintge.de,heb gedut.
en
dut

Tuos

DE Dlcx. Ou1.beteekende het ook sugen,pl!F bljfsel in heteng.tot/gc//c,d.is.wandelen,vindt.
%%eren.
K llz.heeftwallen,d.i.walett,omzwerven.
(
o uue,(dt'
er)bi
jv.n.,duurder,duurst. Hoog D w a ngy m . Van dwingen. H et gerucht
van prjs:alles is even duur. Ten duurste,op zwol door den dwang. H oovT. Iets door.dwang
den hoogsten pri
js. Overdragt-:met eenen duren, doen. Van hier dwangeloos,zonder dwang,bj
(dieren)plegtigen,eed. Vanhierduurkoop,duurte. Ho()rT. Zamenstell.:dwangarbeid, dwangdienst,
D u urs m. Hetvoortduren:ons leven isvan dwangmiddel,dwangnagel.
D w aH en (ook dwerlen,van werlen,Ycrlew
korten duur. Op den duur,bi
j voortduring.
D uurbaar, bi
jv.n.en bi
jm,duurbaarder, m et eene voorgevoegde h en dit van werren,warjen:
duurbaarst. Ou1.gebrtlikeli
jk lr
ooruitnemend,dat ren) o.w.,ik dwarlde,heb gedwarld. Draai
van groote waarde is: duurbare salve. BIJBEI,, onder el
kander dwarlen. Van hierdwarling,bi
j
1477. Thansgebruiktm en dtkz.baar. V erkeerde- H oor'
.r dwevling: in deze dwerling. Zam enstell.:
dwar
l
wi
nd.
ltjk wordt dit woord gebezigd voor iets,hetwelk
lang duren kan. Zie duîtrzaam.
D w ars, (ook dwers),bi
jv.n.en bi
jm,dwarD uuezaa'
m . bi
jv. n.en bjw.,duurzamer, ser,meest,zeerdwars. Schuins,scheef:ietsdwars
dtlurzaamst. D atduren kan. Van hier dllurzaamheid.
D u w . zie douw.
A uw en. zie douwelt.
D w aal., v.,meerv.dwalen. Een oud,schoon

leggen; icm and dwars, ook overdwars, aanzien;
dwars voor den boeg liggen, scheepsm ; dwars

overloopen. Hool;r bczigt de spreekwi
js:dwars
f:37 dage dfccn, voor in den weg staan,tegen de

borst zi
jn. Zamenstell.: dwarsbalk, dwarsboom,
nog nietgeheelverouderd woord,bi
jKlyz.dwaele, dwarsboomen, dwarsfluit, dwarshout, dwarsli
jst,
dwele,dweyle,in de beteekenis van een tafellaken, dwarspaal, ook fig.,voor dwarsdri
jver;dwarspad,
of eenen l
aanddoek. Dwaal,ofdwelh beteekende dwarssloot, dwarsstraat, dwarsstroom , dwarswcg,
oudts,in hetalgemeen,eenen vierkanten lap,groot enz.
ofklein,ofvan welke stofgemaakt. Zoo is kelk- D w aesb eo- en , b. w., ik dwarsboom de,
dwaalde doek,die in sommige kerken,over den heb gedwarsboomd. Eenen sluitboom dwarsvooravondmaalskelk uitgebreid is. Te Arnhem, zegt houden, en dus tcgenhouden. Overdragt., tegen-

jd dwarsboomthi
jlni
j.
A.ps Roor,gebruikt men,bi
j eene begrafenis, werken:alti
o w arsdrllven, o.w.
,ik dwarsdri
jfde,heb
de spreekwjs:de dweilverteren,d.i.hetgeldj (
hctwclk men aan dicgenen geeft,die een li
jk ten gedwarsdri
jfd. Eigenli
jk, met een schip dwars in
grave gedragen hebben; zi
jnde misschien deze hetwaterliggen. Ditvoorbedachteli
jkgeschiedenspreekwi
jsdaaruitontstaanzdatde Gilden al
daarj de, om iemand te hinderen en te kwellen,heeft
jke dwarsdrb'
ven,voor:zich opzetteli
jk
geli
jk ook elders,gewoon waren,dedooden,die hetfguurli
tot hunne broederschap behoorden, ten grave te tegen alles aankanten,niets toegeven,allestegendragen, terwi
jl mogeli
l
'k ieder Gilde een eigen spreken,allestegenwerkenjveroorzaak-t: altooswil
jver,dwarsldkkleed Ldwell,dwaal) gehad heeft,waarmede de hij dwarsdrijven. Van hler dwarsdri
doodkist overdekt werd, voor hetgebruiken van drjfster,dwarsdri
jveri
j,dwarsdrjving, bi
jIloorr
welk kleed, de naaste V rienden van den overle- ook dwarsdrf
it.
dene ecnig geld ter vertering gaven. In Gouda Schoon hetwoord drb'
ven ongeljkvl.isendvee
f,
spreektmen ook van eene dwaab bi
jde begrafe- gedreven heeft, wordtIlet echter,in zamenstelling
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met het voorgevoegde dwars,geli
jkvloei
jend ge- gen gewag heeft gem aakt. Ook spreken AxlsToas, Pslxxus, STRABO en anderen van dezelve,
bruikt. En schoon hetvoorzetsel,of voorvoegsel, TElz
dwavs,in zamenstelling metdrt
.'
j
?
7en,den klemtoon terwijldeze hen in dit,gene hcn weder iu een anontvangt, is hetnogtans onscheidbaar:ik dwars- der gedeelte der wereld plaatst;en geen wonder,

dri
jf, ik dwarsdri
jfde, enz.,tcrwi
jl het, even a1s dewijlal watmen ooitvan de oude dwergen veralleandere,op zulk eenewi
jszamengesteldewerk- llaald heeft, een verdichtscl is. Thans gebruikt

woorden,het voorvoegselgein hetverledenedeel- m en hetwoord dwerg alleen om een m ensch van
woord aanneemt, en.naar den aard der meton- eene kleine gestalte aan te duiden. Van hier
seheidbare voorzctselen zamengestelde werkwoom dwergachtig,dwergboom, dwergklein,dwergpaard.

den, in de onbepaalde wi
js tevoorop heeft:ik Dwery, hoogd. Zwerg, angels. dwerg,mtlepri?
heb gedwarsdri
jfd,nietdwarsgetlri
jfd,ofgedreven; eng dwat
f zweed. dwerg. W ACHTER.leidthet
zoo ook tedwarsdri
jven,en nietdwarstedri
jven. hoogd. Zwerg van hetoude zwerch af,datslecllt,
one
del
be
t
eekende, en gist, dat de oude G ermaZiemi
jneNederd.Spraal
tk.
,D.Ij'322.
D w ee,zie gedwee.
nell, die,volgens TAclTus,van eene zeer groote
D w eepeu, o.4v.,ik dweepte,hebgedweept. gestalte waren, een ongemeen klein m ensch,met
Bi
jgeloovige invallen, overdrevene verbecldingen verachting,zwerchman, en naderhand, metweglahebben:in zaken van de godsdienstzithi
jaltoos ting van de Iaatste lettergreep,zwerch genoemd
te dweepen. Metietsdweepen,metietsbi
jgeloo- hebben,beschouwende zulk eenen als eene misgej omtrent wien de Natuur
vig ingenomen zi
jn. Van hierdweepachtig,dwee- boorte, of a1s I'emand
zich vergistheeft. r.PUINAI.brengthettothetoude
))er,dweeperi
j,dweepster,enz.
D w el'. v.,meerv.dweilen. Bi
jKIL.schotel- saksische wyrg,d.i.vloekrmeteenevoorgevoegde
doek, opneemdoelt. Thaus wordt het alleen in #;dewi
jlmen meende,datdewanschapenheidvan
den zin van vloerdweil, ook scheepsdweil,gebe- zulk eeu klein mcnsch hettceken van Godsbi
jzigd:eene wollen dweil. Fig., en in den gemee- zonderen vloek was.
nen spreektralzt wordt dweil ook genomen, voor D wllnen,zie '
verdwn
'hen.
een slecht,vuil,zich verwaarloozend m ensch,niets (O w ângeiaxtd, m., m eerv. dwingelanden.
meer waardig, dan eene dweil,waaraan men de Het oude bedr. deelw.van dwingelen,zjndehet
voeten veegt:zi
Jiseene regte dweil. Hetisza- voortdur. werkw. van dwè-ngen. Som migen bemengetrokken van dwegel,geli
jk dweilen,van dwe- schouwen dit woord a1s zamengesteld uitdwinge
gelen, droogen, afdroogen. Zamenstelling:dweil- en land, omdateen tirarlzi
jn volk en land,door
dwang,bestuurt. D och dit zou tegenonzegewone
stok.

o w e:lp
(
ex.. (zamengetrokken van dwegelenj zamenstelling stri
jden,dewi
jlhetdan nietdwingeîc??#,maar landdwinger zou m oeten wezen. Even
alsdwt
hgeland,zoo zi
jn ook heilandenvb'
anddeelwoorden,nameli
jk van lteilen, genezen,en vq
''
en,
haten. Vanhierdwingelandi
j,dwingelandsch,
D w ln gen . b.w.,ik dwong,heb gedwongen.
N
,oodzaken, doordwang zi
jn oogmerk trachtente

b.w., ik dweilde,heb gedweild. M eteene dweil
schoonmaken,afdroogen:de stoep dweilen.
D w erg'. m. meerv. dwergen. Een m ensch
van eene zeer kleine gestalte. Volgens deoverlevering dcr Ouden, zoude er een soort van m enschen bestaan hebben, die slechts de hoogtc van
eenen elleboog hadden,in holen cn spelonken leefden,enz. HoAlsatls is de eerste,die van dedwer-

bereikel): iemand dwingen iets te doenyook tot
iets dwingen. Van hier dwinger,dwingster.

N'@
(
E.devi
jfdelettervan hetABS,en de tweede X bb en, zie eb.
X bb en heu l. o. Zeker schoon zwart hout,
schill
ende wi
jzen uitgesproken, en wel zacht-kort dat zeex hard is. Van hierhetonverbuigb.bi
jv.
in dewt
jl, zacht-lang in geven,seherp-kortin bel, naamw.ebbenhoutenteen ebbenhouten rotting.
jne hardheid, van llct
scherp-lang in been. Zie mi
jneNederd.Spraakk.
, ADEI,. leidt het, o1n zi
D.Ib 17.
hebr.?ZR,een steen,af.
E. een van onzezachtstaartige uitgaugen. Hi
è
j c ehel. bij KIL. eechel, aechel, m., meerv.
heeftplaatsbi
j onzezelfst.naamwoorden,dieeene echels. Bloetlzuiger.
onder de klink-letters. Deze letterwordt op ver-

zaak en niet eenen persoon beteekenen. en uit

r eh.
'
e, v.,lat.echo,gr.kizçn. Het van vaste

den tegenw. of verled.ti
jd deraanvocgende wi
js ligcham en teruggekaatste geluid;weergalm : Echo
van een werkwoord ontstaan, a1s: grepe, gave. doetde nagalm baauwen. Pstux. Fig.zegtmen
j iseen
Oudti
jdsdiendedeeook a1stoevoegsel,om eenen van iemand, die een andcr napraat:hi
werkenden persoon aan te duiden,even a1s thans regte echo.
onsev. Bi
jKIL.vindtmen nog: hertoge,voor- X ehé. m. Huwelijk:den echt te aanvaarden.

sprake, vrate, wachte, enz., welke woorden nu HoorT. Oudt.werd hetin den zin van wetgebeechttr zonder e gespeld worden,schoon zi
jnog zîgd,en was hetzelfde als ee3ofehe,ofeewe,ektle,
waarvan eegade,eegemaal,waarvoor H.DB GRoo'
.p
gebleven is in :bode,erve.
X b , ebbe,v. Het aooopen der zee, na den echtgemaalbezigt. Van hier echteling, voor echtvloed: nemende de ebbe te baat. Hoorrr. D e genoot. Zamenstell.zi
jn:echtbreken,echtbreker,
.rehebreuk,
vooreb,hetbegin der eb,deachtereb,heteinde der echtbreekster,echtbreuk,waarvoorlloor'

jk (wetteljk), echeb. Eb envloed. Van diteb,ebbe,ishetonzi
jd. eeôrevlrbczigt;echtebed,echteli
werkw.ebben,d.i.na den vloed aEoopen,gevormd. teloos (onwettig); echtestaat, echtgemaal, echtllet schi
jnt van hetverouderdeaben,afnemcn, koets,bi
j de Dichters voor huwelpksbed;echtscheiden,cchtscheiding. Van hier ook het bedr.
afkomstig te zi
jn.
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werkw. ecltten, ik echtte, heb geLcht, d.i.voor bosch de plaats,waard1tdierzich gewoonljk opecht,ofwettig verklaren:een kind echten.
houdt. Dc oorsprong der laatste helft is nog
'lu
>eh t,bilv
'
-.n.en bi.gen- duister.
)w.,echter,echtst. Ei
li
jk,overeenkomstig metde wetten: echte kinde- X el.. zie edel.
ren,die llit een wettig huweli
jk geteeldzi
jn. Fi
g., V el., zie aal.
onvervalscht,zuiver:echte wi
jn, echte waar, echt X e', uitgang, overeenkom ende met het lat.
zilver.
ellum, of illum, en het fr.eau,als:bordeel,kmsX eh éen ,zie echt,m.
teel. Dezeuitganq isbi
jdeOudheidnicttevinPlehéee.(oul.ook e
fler)voegwoord,beteeke- den. OmtrenthetJaar duizend,toen de m onnikell
l'ende evenwel, niettem in. Hoor'
r, V oxolra en hierdepen voerden,ishi
j bi
jonsin gebruik geanderen llebben het ook in den zin van w ederom komen. Dit eel heeft de scherpe lange ee. En,
cn lzierna gebezigd. KIL. heeft echter, ê'de0'?z???,
vele der woorden, in eel uitgaande, ten
k-etî-o.

aan diteinde,bastaard zi
jn,zoo hebben

klemtoon op dezen uitgang sterker,dan
X eh lgen eeé, m . cn v.,m eerv.echtgenooten. Echte man, of vrotlw. HoorT bezigthier- op hetzakeljke deelgekregen :bordeelen,kasteevoor ook eegemaal, en eegenootb ook voor bond- len,juweelen,enz.
X el.é,o. H ardigheid in dc handen, of ondcr
genoot.
llde', bi
jv.n.en bi
jw-,edeler,edelst. Oudt-, de voeten. Overdragtig,voor verharding: De qua
vri
jgeboren. Thans is hetmeestin eenen Eguurl. ghewoont'maekteelt. SPIEG. Zam enstell.: eeltzin gebruikeli
jk, voor hetvoornaamste,hetbeste achtig,eeltzweer.
in zi
jne soort:de Edelen de
's volks. Ook worden (E en, eene, een,niet bepalend lidwoord,zonlevenlooze dingen m et den naam van edelbestem- der mcerv. Hetdraagt den naam van niet bepapeld,wanneerzi
jzich,door voortreFeli
jke eigen- lend, omdat het de zaak, waarvan gesproken
schappen,van andere onderscheiden: edele m eta- wordt, al
gem een en zonder eenige bepaling laat,
len,edele gesteenten. K ostbaar: edele vruchten. als;daar loopteen hond. Voor eigennamen gellllssruvnlt'
1'. W at zich van het gewone en ge- voegd, dient het, niet zoo zeer om de personen,
meene, op eene voortreFeli
jkewi
jze,onderscheidt, als wel tlerzelver lloedanigheid en uitstekende
verheven: edele ziel, edele gedachten, edelden- eigenschap aan te duiden :een D lMosTHxxxs zelf
ken,handelen. Zamenstell.zi
jn:edeldom,nuadel- zotl hen niet kunnen overtuigen, d.i.een rededom) edelgeboren, oul. ook edelboren, edelheid, naar a1s DlwrosTHxxss E en wordt ook a1s teledellieden,edelman,edelm oedig,edelmoedlgheid. woord gebruikt; en beide worden op dezelfde

Edelen adel zi
j ten naauwste verwant,en al- wi
jze verbogen Ditonderscheid alleen heefttusleenli
jk door tongval onderscheiden. Ou1. werd schen een,a1slidwoord,en een,a1stelwoord,plaats,
ook edel' even als adeb a1s zelfstandiggebezigd. dat, wanneer heta1s lidwoord gebruiktwordt,de
Vooredelzegtlnen,in sommigegevallen,bjver- nadruk op het zelfst.naamw. valty waarbi
jhet
gevoegd is, b. v. een m én,d.i.zeker man;terkorting eel.
jl,wanneer het als telwoord voorkomt,denaX dlk,m. Azi
jn,welke benaming algemeener wi
gebezigd wordt. Voor edik, zegt men ook, bk druk op hettelwoord zelfvalt,b.v.Gn man, in
verkorting,eek. V an hier het in de zamenleving tegenoverstelling van twee of meer mannen. In
gebruikeli
jke werkw. edil
cen, met edik bcreiden. geval men het telwoord een voor het nietbepalende lidw. zou kunnen aanzien, en ook om de
Zieazjn.
X doel:, voegwoord, hetzelfde als doch, met eenheid nog meer tebepalen,worden bi
j dittel-

dc onnoodige verlenging van eene voergevoegdee. woord dikwerf de woorden,maar,e6zl?'
voegd:
.g ge
X etl., m., meerv. eeden. Eene plegtige ver- er is maar een kind gestorven;ditis alles door
klaring, waarbj men God tot getuige aanroept: eene eenige vrouw verrigt.
m et eenen dieren eed. Voxo. De woorden, Ook heeftditeen hetlidwoordbi
j zich,enontwelke zulk cene plegtige verk-laring uitmaken: vangtdan,in hetmannel.en onzi
jd.geslachteene
iemand den eed voorzeggen. D atgeen, waartoe e:de eene tuin is groot, de andere klein:er wam en zich,door eencn eed,verbindt:getrouw aan ren twee menschen, de eene was soldaat,de a'need en pligt. Zalnenstell.zi
jn: eedgenoot, eedge- dere een schilder. Oullt.was een ook voor zeker
nootschap. 0u1.is het werkw.eeden,voor kk den iemand in gebruik:si brachten een tot mi. BIaeed zl6p/ez?, beLedigen, ook voor eed #oen,in ge- Bllz, 1477. OOk wordthet voor vereend, vereebruik geweest;eneedigen bezigdem en vooriemand nigd, gebezigd: Ghewis terwi
jl de zielen '
tligden eed afnemen.
chaam hier zi
jn een. SPIEG. Somwi
jlen wordt
De hooge otlderdom van dit woord,en de wei- het telw. eeltals zelfst.gcbezigd,in het vrouwel.
nige verandering,welke het ondergaan heeft, ma- geslacht: de een, twee eenen,op de dobbelsteekcn deszclfs aieiding onzekcr. Tn het hebr. is nen. Van hier eenheid. Zamenstell.:eenerhande,
egcring),
n7,
getuî
geni
s. Somm igen brcngen het tot het eenerlei,eenhoofdig (eene eenhoofdigeeernl
*@
eenjarig,eenkennig (van de kinderen), oopend.
oude ee,:/?,:,(1.i.&vet.
bi
j KlL.eenloopig, (een eenloopend gezel,ongeX ek , zie edik.
huwdpersoon),eenmaal,eenmoedig,eenoogig,(die
X ek . zie eklc.
maareen oog heeft),eenparig,eenparîgheid,eenX ek el.. zie eikel.
parigli
jk, eenstemmig, eental, eentoonig, eenvorX eR el.aar, eikelaar, m., meerv. eekelaars. mig,eenwerf,eenzelvig.
A
=
en
d, v.,m eez-v.eenden. Zekere watervogel,
Zekere boom : m en m oct den eekclaar dieper
planten. V oxD.
ook eendvogel,endvogeb genoemd:eenewilde,tamX ekh eren, cikhoren,inkhoren,allen in ge- me eend. Zamenstell.:eendenei,eendengroen,cenIaruik,m.,m eerv.eekhorens. Zeker viervoetig ge- dcnkooi,eendenkroost.
dierte. D e eerste helftdezer benaming stamtzeer W j ontdekken hetoudstespoordezerbenaming

waarschdnljk van eek, e?
'
lc, af
i zdnde llet eiken- in hetgr.Mrkccl,MjTTG,hetwelk hetgevoegeli
jkste
21
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van Nctt
), @k z?/
J:r???, afgeleid wordt, dewi
jlgeen twee broeders ecnsaem wercken. GEsclllEu. Van
vogelhet water zoo zcerbemint,a1sdeze. W aar- hicr eenzaam heid.

jv.n.en bi
jw.,ecnzi
jdiger,eenruenzudlg.bi
zi
jdigst. l
'
ligenli
jk, dat xnaar eene zil-de 1)eeft;
doch m eest svordt hetfiguurl.gebezigtl!voor hetjde,of tcn aanzlen van de
goen, dat 5:a11 eene zi
eenep.arti
j,geschiedt:eeneeenzi
jt
ligevcrbîndtenis.
Eelle zaak eenzi
jdig behandelcn. Van hicrcenzi
jDeze benaming schi
jnt ontleenl te zi
jn van last- (
jdigli
jk.
dieren, die den opgelegden last geli
jlteli
jk dra- digheid,eenzi
gen. Van hier eendragtig, eentlragtigheid, een- Xex*, bi
jw. vau ti
jd (ook :t
yrdcr)cnzdaarvtn
eevst, de ovcrtreFende trap. Eigenli
jk wordthttt
t
lragtigli
jk.
'llenerllande. zic eene3'leien allerlei.
gebruik-t,om eenen ti
jc
laan te dtliden?welkcvt
lor
(
Eenerl.
e:.onverbuigb.bi
jv.n.enbi
jw. Ilet- eenen anderen gaat: ik kwarn eer,of eertler,(lal)
zelfde als eeneî-liande. Een en hetzelfde,van eene hi
j. Ecrstmoet gi
j dit doen, en dan dat. Ool
t
cn dezl3lfde soort. Eenerlei spi
js,eenerlei(lrank in den zin van niet cerder,niet vroeger:wanneer
zult gi
j komen? eerst over acht dagen. Vooî.
gebruiken. Zie allerlei.
sf wordt ook aIs
Xengreplg'
, bi
jv.n.en bi
jî
v. Datuiteene eevst, in (1e eerste plaats. E c?-.
jv. naamw.gebezigd,deecêt
sf::hi
jwast
1e
lettergreep bcstaat,in de spraakkunstgebruikeli
jk: een bi
cengrepige woorden.
eerste,diekwam. .
lnsgeli
jks voor (1e voornaamschi
jnli
jk behoorthet totee,el
'
,water.

(llzezldra gf;, v. D e ovcreenstemming van
wenschen en bcgeerten: daar werd met wondere
eendragt gevochten. Hoorrr. Eendragt maakt
m agt,door eensgezintlheid kan mcn veelverrigten.

Iolland.
'bcenlhoolrn , m ., m eerv.eenhoornen. Zcker ste: Amsterdam is de eerste statl van l'

Plaats beltleetlen. Ten eevste,
Avil
d dier, dat maar eenen hoorn heeft: zi
jue De cerste,hoogste,al
s voor cerdf,Avordtin de gekrachten zi
l-n als eenes ecnhoorns. BI,;BlLvsnTr. cigeuli
j
k
h
e
t
z
e
l
f
d
e
X enlg-,bi
jv.n.en bi
jw-,hetwelk,doormiddel mcenzamc verkecring ooltvooraanstontls,tcrstontl,
jkwam tcl eel
'stc.
van den uitgang zk,van hetonzi
jd.een gevormd gebezigd: ik riep hcm, en hi
wordt. In zoo ver eellhet telwoortl is,beteckent Eer wordt ook als voegw oord,voor cer (1a,t,i11
(1c plaats van,gcbrllikt:eer ik datdede enz. Tu.
eenig icts, lletwelk het f?cne in zi
jne soort,
7 en Bxxs bezigthetvoor weleek-,voorlleen: tlatSioll,
slechts eenmaal voorllanden is: dc eenige ware
God. Tnsgeli
jks tot versterking en naderebepa- ecr zo sclloon. Zam cnstell.:eergisteren,ecrlang,
ling van het telwoord een: er ism aar een eenig ecrti
jtls, eerstdaags,eersteli
jk, eersteling,eerstgeman gebleven. (lok- a1s een bi
jw-,vooralleen: boren,eerstgeboorte. de eerin waardc.I'TOOy''I'.
X
er,
v.
Hebt
dat is eenig en alleen de oorzaak. Vooreenzaaln:
alti
jd
het is hier op hetland zeer eenig. Ook is van De Voorrang, dien (1e een boven den allderen
e oorspronkeli
jke beteckenissehi
jnt
enl
'
gt
1e ovcrtreFendetrap eenigstegevormd:mi
jne 11eeft welkegfd
eenigste begeerte is enz. ln zoo vereen voor 2'e- te zi
jn:1
)i
j ng vooraan,die eer kwam hem toe.
aac??d genomen wordt, komt eezèi.q ook a1s een V oorregt: ik steler eer in,uw vriend te wezell.
voornaamw.voor,om verscheidene dingenvan de- Voortrefeli
jkheid: de cer van God,deszelfso11zelftle soortonbepaald aan teduiden:eenig m enseh, eindige voortreleli
jkheid boven alle schepsclen.
iemand. Eenigen zeggen, dat enz. V an hier God dc eer geven,deszelfsoppcrmagtenz-erken-

j leeft hier in eer en aanzien,
cenigheid, eenigli
jk. Zamenstcll.: ecnigerhande, nen. Achtillg:hi
Iemand, iets, in eerhouden. Tcr eere van nai
Jeenigerlei,eenigerm ate,eenigzins.
n vriend. Met)ofbi
jfiets eer inleggen,ccrbe(
Eens.bi
jw-,van t
?c2),hettelwoort
l. Iletzelfde ne
a1s eeîtmaal.ik bcn maareensin Pari
jsgewcest. halen. lem and, de laatste ecr aandoen,hcm tell
jne ecr verdet
liOm eenen onbepaalden ti
jf
laan te duiden:ikwas grave geleiden. Goede naam :zi
.
eensinPari
js. Vooreen weinig,iets:hooreens. gen, rcdden. Op mijne eer,zekerc bevestiging.
Ook in wil,neiging en gevoelen overeenkomende: Zuiverheid van zeden: in alle ecr en dcugd.
jke onschuld: hi
J
- leide het Op hare eer
zi
jzi
l
-nhetnieteens. Zamcnstell.:eensdeels,cens- Vrouweli
gezind,eensklaps,eensluidcnd.
toe. Bi
j de Dicllters wordt let il1 (1e11zin van
o'ebezigd:toen
&
X enve'
ud. o. llet cenvoudke gctal,in tle llet voornaamste, lzet trefliblijksteZwal
nenstell.:eerl
-1: O1) dc eer der feesten 0nZ.
spraakkunst:heteenvoud Aran daden is daad.
lcen veu dlg, bl
*l@v. n.en bi
l-sv.,cellvoudiger, ambt, eel
-laar,ecrbaarheid, ecrbaarli
jk,ecrbeclt
i,
eenvoudigst. D at in llet eenvoudige getalstaat. eerbewi
js,cerbied,eerbiedenis,eerbiedig,eerbiedig
.Overdragt-,opregt,ongeveinsd:de lleerc llcwaart heid,eerbiedigli
jk!ecrboog,cer
dief,eerdienst,cerl-k?eergraf,cerltrans,
41e eenvoudigen. .
BIlslll'zvsR1'. Ilat gebrek aan gierig,eergierigheld,eergierigli
J-is een eenvou- ecrkriegcl
heid (voorambitie,lli
l-1*
10017T),eerkroon,
vcrstand cn doorzigtverraadt:lli
(lig m cnsch. Nederig, zcdig: cenc eenvoudige cerloos, eernaam, ccrpenning, eerpoort, eerpost,,
kleeding. Enkel, niet zam engesteld:ecn eenvou- OOI.P)
.js,certeeken, ccrtitel, eertrap,cersvi-jn eervi
jdels
tlig werktuig. God is een vollnaakt eellvoudig Zaam , cerzucht, eerzuchtig,eerzuil,enz. A'

e3f
èest.
Van hiereenvoudigheid,eenvoudigli
jk. het bijna veroudcrde bi-jvoegel.naamMr.eeîe.rder,ziceer,bi
jw.van ti
jd.
Xenzaal
zz:, bi
jv.n.en bi
jw-,cenzamer,een- 'rbmueren,
b.w.,ik eerde,hel)geoerd. Eer bezaamst. Alleen,van a'
nderedingen,dietotzi
jne
jzen,in verscheidenebeteekenissenvanhetzelfst.
soortbehoorcn, verwi
jderd. Eigenli
jk
-: eenzame wi
dieren, die van anderen hunner soortafgezonderd eer. lloogachten, en deze hoogachting dat
leli
jk
leven:een eensame m usschc op hetdak. BIJBEL- bewi
jzen,in welke beteekenfshetnog hct meeste
lt:hi
j wordtvan iedergeLcrtl. Eerf
VSRT. Van menschen:hi
jlecfteenzaam. Figuurl-, gebruik-twort
W 0ZCn.

van plaatsen, waar zich weinig m enschen ophotl- tlwen vttdcr en uwe moeder.
een, b. w., i1t ecrde, heb geêerd. 1?10eden: eene eenzame plaats. H et is hier zeer een- r el
zaam. Stil: eenzame nachtcn. Ongehuwd:want gen :hetland eeren. D ie akkers eert en bouwt.
(
1ekinderen dereenzame zi
jn meerdan deltinde- V@ OND. Dit woord is recds cenigzins verouderd;
ren der getrouwde. BIJBELVERT. Oul.ook voor ln den Bommelerwaard en in tlc Bctnwc wordt
eensgezl
nd:jaejmen sal ditselden merckcn,t
lat hetechter nOg gebruikt.
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Hoogd. /.
0/.
:?7, gr. q2%'
à%
I,lat.araretcng.to tltdr. Overdr-, vereflbntl: eene rckening eflk'n maken.

llet is nlct onsarbeih nli
sschien ookmetaarde Op cenen ef
lkllbodem zi
jn,geenesclluldenhcbben, in het gemcelle leven. Een ell'en getaluitel1jaaz',verwant. Zie arbel
kl.
'l-le.
renfes*, eerentfest,cerenvest,eerentvest; makt
l
nde:eflkn ofonefl
bn(even ofoncven)raden.
bi
jillkorting erl
jàa/,erlèt
fest,erntvest. Van eeren Uitgestreken,deftig,van hetgelaat:een eflkn ge*
(kst,of vest,d.i.vast. Achtbaar. De eerelltfeste zigt, il1 het gcmtene leven. Zonder bloemen,of
t.
Ieuglldt. lloo:a'l'. D e otzd: naam ar.eovl-stlts werd anderbi
jwerk:ecn efl
kn kleed.HoobaT heeftook
weleer ilà den zin van eerenvest gebezigd. Zic e-g'
ef!
)W6zl,voorkalme,rustige ti
jden. Alti
jd even
eens: kiest eel) stil en efl'bn leven. GEscHlpiu.

/est.

lM
uerglerlg, bi
jv.n.,cergierigcr,ecrgierigst. V an hierefrenlleid,efrens,zie te-fensttevens.
Begeerig naar eer. Val) hier eergicrigheid, eer- 7.f.#c); en even zi
jn eigenli
jk hetzelfde, geli
jk
'
lflt,.ook aanwi
jst;doch thansgebruiken wi
j deze
ierigli
jk.
'
buerila-I<,bi
'
jv.n.cn bi
jw.
, ccrli
jker,eerli
jkst. woorden onderscheidenli
jk, schoon hetbi
jw.e
yènt
Overeenltomstiglnetde openbare achting en eenen c,.#t
jlkpky,zoowe1a1sevezt,6?
J6?
lt#.
s,gebezigdwordt.
gocden naam : lli
j is van ecrli
jkeoudcreu gebo- Klfu. heefk ook e
fkllaar,(#àn@t
?:J,enz.
zwaarvoor
lt?/, ellz.in gebruik is.
rell Deugdzaam,getrouw,opregt:hi
jis een eer- thans allecn evenaar, ez,dzlzf
Zie even.
li
jk rnan. Van hiereerli
jkheid.
'l'N
ue .rl.
oo:, bi
jv. n.
, ccrloozer, eerloost. Zon- lmuœ enexâ, oul. evenen,b.w.,ik e/ende,heb
geLtlend. Eflkn, geli
jk, glad maken. de padelï
tler eer;schandeli
jk.
l*-relrég.jds,bi
jw. Voorhecn:ecrti
jdswaartgi
j van eenen tuin eflknen. Overdr.:eene rekcning
'

tltlisternis. BIJBELVERT.

elenen,sluiten. Van llicr eflkning.

glteetel.

èbtecht. Zie ga,gade.
'lmugel., m .,meerv.egels. Zekcr stekelig dier:

'
lm
uerverge*en,bi
jv.n.en bi
.
jw-,eervergete- X ga, cgade,v. Eene,door een wettig huwener, eervergetenst. Van eel. en vergcten, zi
jnde li
jk aan eenen man vcrbondene vrouw. HALMA
het verled. deelw. van 'veryetezl. A crt7cr-r/t?fez? is en anderen nemcn ega ook voor cenen man:zi
j
dcrllalve iemand,(liezi
jne eervcrgetenhceft:cen om helsde haren cga. V an ee,tric,0111.wet,ook
eervergeten mensch, dic om het behouden van wettige verbindtenis,en gade,vallgaden,oul.verzi
jne ecr niets geeft. llookaT bezigt ook eerver- eenigen. Egade is derhalve ecnc gade dk ee,of
W'
leew aardlg. bi
jv.n.cn bi
jm,ecrwaardi-

ger, ecrwaardigst. Van eer en waardig. Avaardig geli
jk de slangh onthaalt den scherpen elgel.
geëerclte worden:een eerwaardig man. V an hier Voxo. De egeldraagtook den naam van stekeleerwaardigheid, eerwaardigli
jk. Bi
j Hoola:
r vindt varken.
l
1lel'
l eel
-tt
ltttll'
d-ea1szelfst.naanlsv-,Ook eel-tt
:attl'
tï
%. 'l-mugel.antifelr, m.,m ecrv.egelallticrs,egclanllerzuehé, v.
, eerzuchtig,bi
jv.n. Zieeer. tierell. Zekere boom vol steltels, a1s die van
lliJ-Hoosa'.
r ook eery--vel..
eenen egel. '
.
I.
'llxzl. brengt het tot eyeb en het
bm
'
uesf;. 111., lneerv. eestclt. D e plaats, alwaar oude tltier, ook tere, d. i. boom. Zamenstcll.:
llet graal,de tabak, enz.gedroogd wordt. Bi
j egelantierbloem ,egelantierknop)cgelalltierroos.
ltlL.ook ast,6!
),
s/. svaarschi
jnli
jkstaatditwoord *pugge, v., zneerv. eggen. Een met tanden
lllt,t het gr, atut.
k, droogt
?//
) Jgt
q@, .sftlol-,/k/ctz/.$'lhet voorzien landbouwers werktuig. OtIl. wcrd het
lat. aesttts,J6(
?J,en hethebr. X, r@f?/3
-i11:-01*
- ook voor fle yeherpte van een zwaard gebezigd:
laetmi doch den cgghe zien. 5VAIzEw. In sornband.
mige oorden s'an ons vaderland, is nog deeyge
l.leébaar. eetlt1st,enz, Zie etelè.
'

iceulv, v.
,meerv.eet
lwen. De ti
jd Yan h01'
1-. ?
.
)tz?/ hetpd
c.
$in g
'ebruik. Rvaarschi
jnli
jk nloethet
derdjarell:sieradenderopgaandeeeuwe. 1'
1f)01?'
T. tot llet oude e:),eck,d.i.cen hoek)waarvan ook
()ul
. beteekcllt
le dit woord c
.cnen langen ti
jd,in egsteen, voor hoeltsttlen, gebragt worden. Dit
llet gcmeen; ook werd het in den zin van vaste woord heeft nog eene andere,van de eerste zeer
rcgel, of wet,inzollderleid huweli
jkswet,gcbruikt. verschillende beteckenis, nameli
jk die van zelfZamenstell.:eeuwfeest,eeuwspel,eeuwzang, enz. kant, of den buitenkant van linnfzn,lttkell,ellz.,
1
t
)
i
k
J
K
1
t
,
.
,
e
gg
l
t
e
,
s
e
l
l
kqqe
,
s
e
l
-f
e()'
n#G seltkant, o3t:
*1eulv:g.bi
jv.n.cn bi
jw. Van eeuw. Aall
*
Jtt49?@ altt ltntet;1)iJ
tlc duurzaamlleid van eens mcnschen leefti
jd ge- pannî, ?Jcf telae, eœtremttates 7'
e
yyhe
,
.
:
6
LANTYN,
./e
-gget sel
fcanf, la Jd
%.
?
.
è3t,du
li
j1 doeh slechts in eenige tlitdrultkingeu:cene P.
.

ecuwige gevangenis. Gedurende eenen langen 014- drap.

bepaalden ti
jd:zich eenen ceuwigcn naam maken. r ggen! b. w.,ik egde,11el)geLgd. Metde
In het gemeene lcven,van eenen korten ti
jd,a1s egge bearbelden :lzetland eggen. M en ltan met
lang voorgesteld:wanneerzultgi
jeensophouden hen)eggen noch ploegen,eenegem eenzarnespreeklnetuw eeuwig babbelen? D at geen einde heeft: wi
js, betcekeucnde, nlcn l
tan methem nietsuitde eeuwi
ge gelukzaligheid. Insgeli
jks, dat geell regten. Van llier eggcr,egging. Eggel.wars ç.,ul.

begin heeft: somm igen bewcrcn, dat de wereld ook zekere groote boor,tllans doorgaaz)s avegaaîceuwig is. D at noch begin noch einde heeft: genoem d. Zie avegaal-.
God alleen is eeuwig. V an hier eeuwigdilrend, '
bm
uggerlg, bi
jv. n. en lli
l
'w.,eggeriger,eggeeeuwigheid? eeuwigli
jk,waarvoor bi
j I'
Iootpz
reeu- rigst. lsiJ'KIL.scherp en zuur. V an hier cggeriglaeid.
?/Jél#*X.
Ons eettw, goli
jk ool
t 66@/?fJt'
p, is een zeer oud '
Egglg, bi
jv. n. en bi
jw-, eggiger, eggigst.
wtlord,datongetwi
jfeld methetbi
j Ut,
IaI
JIL.voor- Stomp door het eten van wrallgc vrucllteu,van
komendc aio, het gr.dslv, hetangels.a,Ct'
J, en de tanden: mi
jl
ae tanden zi
jn eggig. Van hier
gheid.
heti
jsl.et
,bettekenendealti
jd,geli
jk ook mctgr. eggi
'
l
m
u
i,
ee
n
kl
e
ms
t
aa
rt
i
ge
bas
taarduitgang,beant4!a):,lat.aevtt
atenhetnoordsche (te
fe, vermaagwoordende aan llet fransche, of walsche eh a1s
schaptis.

V œen, bi
jv.n.en bi
jw.,efener,ef
lknst. Ge- lt
vrtcà,bi
lons liveret
.
ldk.glad,datgeenchoogtehetft:een efl
en veld. Rtx,(c,
) een tusschenwerpsel,zi
l-ndtdcnatuur-
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X :kee, m.,m eerv.eikers. Zeker vrachtschip:
gingen:e1,datis goed;ei, ei,licve,doe het! ei, de goudsche eiker. M isschicn van eik,eikenhout;
houd op met babbelen! ei, wat is dat schoon! geli
jk AoELvxG aak van eik,als hebbende eenen
Zie ai.
eikenbodem,aqeidt.

li
jke uitdrukking van verscheidenegemoedsbewe-

(
E:,o.,mcerv.ei
jcren..De hen zitop ekeren; X:laas.ziehelaas.
een vuil ei. Ou1. was het meerv.eq'
er:a1s hi
j X:l.
and,o.,meerv.eilanden. Land dat met
laetin deraarden si
jn ei
jer. BIJBSL,1477. Van wateromgeçenis: naa '
teilantl. Hoo>>T. Van
hier zi
jn, in het gemeene leven,
hier eilander,dieeeneiland bewoont. Zamenstell.:
spreekwi
jzen ontleend, a1s: zi
J geli
jken
schiereiland. Van het oude a,c/dtz, ec,ey,dat
als het eene ei het ander, zi
jgeli
jken elkander waterbeteekende,en land.
volmaakt; hi
j slaat er naar,als de blindenaar '
El.
l.
eoE
G o.,zekergewas
het ei, hil- raadt er naar,zonder eenigen grond; X :n. een klemstaartige bastaarduitgang, dien
hj gaata1sop ei
jeren,hi
jgaatzeerlangzaam en wi
j van het franscheaî
hthebben,datzi
j van het
voorzigtig;hi
j is zoo vo1ondeugd,als een ei vol lat.anus ontleenen,als,lat. castellanun, fr. châtezuivel, hi
j is zeer ondeugend- Ook wordt ei lc/
k,en bi
j ons,kastelein.
Eguurli
jk voor kind genomen: het ei wi1alti
jd (
E:nde,eind,o.,mecrv.einden. Het uiterste
wi
jzer zi
jn dan de hen,dekinderen willen alles eind. Hooy'l,. Naar het einde. Voxo. Het
beter weten, dan de ouders. Zamenstell.:dodei laatste van iets,zoo wel ten aanzien van plaats,
(vuil ei), nestei,paaschei, slorpei,windei;ei
jer- getal,alsti
jd. Van plaats:de steen ligtaan het
doop,djerdoor,ei
jerdop,ei
jtrkoek,ei
jerkrans,ei
jer- einde van den tuin. Yan getal, zonder meerv.:
schaal,ei
jerstruif,eirond,eivormig,eiwit,enz.
er was geen einde aan al hetvolk. Van ti
jd,
c :gex:.bi
jv.n.en bi
jw.,in hetalgemeen,het zondermeerv.:aan heteinde van den dag; het
bezit eener zaak beteekenellde: een eigen huis lied is ten einde. Dit woord wordt met versclleihebben. Md de bezitteli
jke voornaamwoorden: dene werkwoorden verbonden:deeindûnbi
jelkanhi
j draagtzi
jn eigen haar. Fip,wattotiets be- derhouden,hetgeen men heeft,welbewaren.Een
hoort:ditis aan den ouderdom eigen. Gewend: einde van en aan iets m aken,m aken dat het ophi
j ishierreedseigen. Hetzelfde:datwaren de houde; het gaat, of loopt, daarmede naar llet
eigene woorden. In dezen laatsten zinwordteigen einde,ten einde, die zaak zal haast ophouden;
ook metden overtrefenden trap gebezigd:hi
j is iets ten einde brengen, volbrengen. Ten einde
(1e eigenste man. Dit eigen werd oul. ook a1s raad zi
jn,geenen raad meer weten. Niet weten
zelfst.gebrt
likt,het6?'
y:A
l,voorei
gendom,in welken waar het eind (end) aan vastis,eene zaak niet
zin reedsbi
jKlRo etkan,bi
jOTFRID.eigannenbi
j geheel begri
jpen. Heteinde draagt den last,bi
j
NoTx.et'gen voorkom t. Zam enstell.: eigenaardig, de uitkom st ontdekken zich de .zwarigheden. ln
eigenbaat,eigenbehageli
jk,eigendom, eigendunke- het einde wordt veelala1
s een bi
jwoord,vooreinli
jk,eigengeLrfden,ook eigenerfden.voorgezetene delbk gebezigd:in beteinde heefthi
jmi
jtoehbelandbewoners; eigcnhandig, eigenliefde, eigenli
jk, drogtn. De tlitgang eener zaak: het einde van
eigennaam, eigenschap, eigenwi
js, eigenwillig, den oorlog isde vrede;eindegoed algocd. l)e
eigenzinnig. Hoo>aT bezigtdgenzoekell
j'
k voor be- dood:lli
jzag zi
jn einde naderen. Fig.,oogmerk:
langzuchtig. Hetstaatmethetoudewerkw.et
'
gan, tot wat einde zegt gi
j dat? Zoo ook ten Ed
'
n(f6,
a1s een voegwoord, voor opdat:datzeg ik,ten
d.i.hebben,gr.lyEt&,in verbantl.
(
E:genaar.m.,meerv.eigenaars, eigenaren. eindegi
jweten zoudt. Van het eene einde tot
Vrouwel
.et
'
genares. Bezitter,wien iets toekomt: het andere, Overeinde bljven, niet vallen, hi
jisdeeigenaar van dathuis.
overei
ndestaan,zitten,regtop. Zamenstell.:achc :gexveu. b-w., ik eigende, heb geëigend. tereinde, boveneinde, hoofdeinde, oppereinde,onZich toeëigenen; hj heeft alles maar geêigend. dereinde, voeteneindejvooreinde, westeinde, zuizich eigen maken: Alzo heeft AL>:X-&NDSR de derei
nde,enz.;ook hoofdeind,enz. Eindeli
jk,eintli
chten van lloMsRus ingenomen ende geëigent deloos,eindhoudend,bi
jHooe'
.
r voor aanhoudenh
tot voedtsel der Voorzienigheidt. Hooy'T. V oxo. voortdurend; eindig,eindpaal,eindvonnis,enz.
zegtzich iets e'
J,çene'
?;doch zieltC
kf,
g toeëigenen is c:ndelllk,bi
jw.en bi
jv.n. Bi
jw.:eintleli
jk
thans meer in gebruik. W i
jden,tocwi
jden:wien za1hi
jkomen. Bi
jv.n.,dateindeli
jk pl
aatsheeft:
zoud ik mi
jne neerduitsche poëzi
j meer eigenen, dc eindeli
jkegelukzaligheid van alle menschen.
dan Heeren.J.VOLLBXH. Bi
jIIOOFT vinden wi
j X :nden,b.en o.w.,ik eindde,heb en ben
eigenen cftzn ientand:a1s uiet zi
jnde geëigent aan geLind. Bedr.,een eindeaan ietsmaken:zi
jn leden aenneemer.
ven einden. Onz.,een einde nem en:hoe za1 dic
OT#RID.zegtreedssih61
:6z
l:1?,voorzich/t):l'
?
'
gc- zaak nog einden? Doch hetvolgendeeindi
.
gen i
s
.

nen.
m eestin gebruik.
c l.k , ook eek,m .,meerv.eilten. Zekereboom , TATIAN. bezigt het voor sterven: lallvwTus

ook eikenboom: op dcn gewdden elk. Voxn. wuntrota,oba herp'
N en/tffk
'
.d,i.PILATUS verwonEen houderdjarige eik, Van hierhttonverb.bi
jv. derdezich,dathi
jreedsgestorvenwas.

n.eiken,van eik-enhoutgem aakt:ceneeiken plank. X :xâd:gen, b.en o.w.,ik eindigde,heb en
Zamenstell.: eikenbast, eikenbosch, eikenhout, ben geëindigd. Hetis hetvoortdur.w.van einden,
eikenstam .eikentak,eikeutelg,- steeneik,cnz. en wordtjmeestal,in plaats van hetzelvegebruikt.

c :kel.,ook eekel,aker,bi
j lflL. aeckel, aec- Van hiereindiging.
J:r,eeckel,m.
,meerv.eikels. De vruchtvan den < :ud:
rl
J- , o., meerv. eindri
lmen. ln de
eik, Zamenstell.: eikelspek, eikelvarken. Zie dichtkunst,hetri
jm aan heteinde derregelen,in
aker.
tegenoverstelling van het voormaals gebruikeli
jke
c l.
kenh oul. o., mecrv.eikenhouten. Het ri
jm,ooltin hetmidden derregelen.b.v.

hout van eenen eikenboom . Van hier llet onver-

Looftalden Heer,metgrootbegeer....

anderljke bi
jv. n. eikenhouten: eene eikenhouten

En geefthem eer,nu altoosmeer....enz.

tafel.

ZEVEN SIOLIN tnz.1591.
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(E :selk, m ., meerv, eischen. V ordering: uit en water de vierelementen genoemd,a1s waaruit
dcn eisch.lloo:FT. N aar den eisch. V oxo. Te- alle overigeligchamen zouden zamengesteld zi
jn:
gen iemand eenen eisch doen. V ereisch:naar ende de elem enten brandcnde sullen versm elten.
eisch van zaken.
BIJBELVIRT. H et elem ent des waters. V oxo.
X :seh en, b. w., ik eischte, heb geëischt. Fig.
,hetgeen voorhetdierli
jkelevenonontbeerli
jk
Vorderen:rekening van iemand elschen. Geld is,vermoedeli
jk in toespeling op lucht en water,
vragen vooriets,om het te verkoopen : hoe veel buiten welke geen dier kan leven; zonder meerv.

eischt gi
J daar voor? Uitdagen:iemand voorden W aterishet element der visschen. Dat is zi
jn
degen eischen. V an hier eischer,eischster,eische- el
ement,ofnu ishi
Jin ztjn elemept,zegtmen,in
he
t
geme
ene
l
eve
n,
van
i
emand,
d1
e
zi
c
h
i
n
e
ene
n
res,of eischerse, in den regtsti
jl. Zamenstell.:
opeischen,vereischen,enz.
toestand bevindt,welke metzi
jrfewenschen overX kel.
, m. Dit woord is in de spreekwi
js: eenkomt.

eencn ekel aan iets hebben, voorhanden. W aar-

E 'en, uitgang van somm ige werkwoorden,die
(

schjnli
jk ishethetzel
fde,alshcthoogd.Ekel,bi
j eene of m eerdere herhalingen van derzelverbeteeKlL.ackeb eckeb beteekenende,eigenli
jk,walging, kenis te kennen geeft, overeenkom ende met den
van spkzenqenz.,wordende echter ook,en meest- lat.uitgang itare. Zoo zegtm en trappelen,gedual overdragt-, voor tegenzin, afkeer, genomen. rig trappen;trzàpelen,gedurig trippen;druppelen,
V an hier akelig.
gedurig drt
lypen;broddelen,gedurig brodden;6eX ksler, ook aakster,m.,meerv.eksters. Ze- delen,gedtlrlg beden nu bidden;pratelen, gednrig

kerevogel,die,nog jong zi
jnde,kan leeren klap- praten,enz. Om een geluid. dat lang achtereen,
pen;van hier de spreekwi
js:hi
j klapt a1s een en a1s metgedurige herhalingen, gehoord wordty

ekster. Zamenstell.: eksteroog, voor zekere ver- uit te drukken,bedient men zich doorgaans van
harding aan de voeten.
werkwoorden,die dezen uitgang hebben,a1s:rate+ :1. elle, v., m eerv. ellen. Zekere maatvan len, romm elen, kakelen, mompelen, babbeleny
lengte:men meetdedeugtbjdeelleniet.HoovT. trommelen, rammelen, enz. lloch in dezen uitZes ellen band. Ook het werktuig, waarmede gang wordtde ldikwi
jlsverwisseld metde r?a1s:
men eeneelmeet:geefmi
jde el,dan za1ik het stamelen, stameren; bobbelen, bobberen; en1PPelaken meten. Zamenstell.:ellem aat.
len,snipperen.
Hoogd.Elle,goth.alleina,deen.Aln,dlen,eng. (
E 'E
G hetgetal,hetwelk tusschen tien en twaalf

ell,zweed.aln,angels.eln-,i
jsl.aln,fr.aune,ital. staat. Dit telwoord wordt op zich zelf,of bi
j
alna,gr.&hï4
% tlàevN,lat.ulnabbi
jKzs ook elne. zelfst.naamwoorden gebruikt. In het Iaatste geE lbeteekende oul.eenen arm ,waarvan deze benam ing ontleend is.
< 1.. als uitgang,achterhet veranderde ofonveranderde worteldeeleens werkwoords kom ende,

valjinzonderheid wanneer het bepalende lidwoord
voorafgaat,is hetonverbuigbaar:de e1f stuivers.

Ook zonderlidwoord:voor elfjaren. Ook zonder zelfst.naamwoord:de klok sloeg elE
strekt tot aanwi
jzing van een zelfst.naamwoort
l. Somwi
jlen echter wordt hetverbogen :met ons
1. l11 de beteekenis Van eenen persoon, ofeene elven,elfpersonen;na elven,na elf uren:de clzaak,tlie iets doet:handel,wandel, mangel, wis- ven,elf apostelen. Zam enstell.:elfdcrhande, elfsel, fakkel, enz. 2. ln de beteekenis van een jarig,elftal.

werktuig,ofdatgeenywaarmedeietsqedaanwordt: Hetiswaarschi
jnlkk,datdit woord uit een en
vleugely gordel, sleutel, gafrel, beltelt schofrel, het oude %'
ren, overbl
i
jven,zamengesteld is,en
knuppel, deksel, zadel,kogel, zegel, dlssel, enz. eigenli
jk een o/
lcr,ofboven,tienge1jk fttl
tftlz twee
0/
6
3
t
i
e
n,
be
t
ee
kent
.
Vele woorden, die den uitgang elhebben, ztjn
van vreem den Oorsprong:amandel,van amando- M l.
Kde, bi
jv. n.
, van het boven staandetella;mantel,van mantellum ;engel,van qzizhzz;ze- woord ef Deel
fdedag.

tel,van sedile; orgel, van organum ; duivcl, van < lTé. alft, m eerv. elften.' Zekerc visch: gediabolus; nevel, van nebula; tafel, van tabula; rookte elft.
tcmpel,van templum ;spiegel,van speculum. D at V lg e:
e,zamengetrokken vanelgeer,zieaalgeer.
tle uitgxg ebweleer,ook a1sbjvoegeli
jkgebrui
kt Zam enstell.: slagelger,steekelger.

werd,bli
jktnog uiteenigeweinige overbli
jfkelen: '
Xl.
k, elke. Gemeenli
jk wordt dit woord a1s
kreupel,schamel,kriegel,euvel,enkel,edel,luttel. een persoonli
jk voornaamwoord beschot
lwd,doch,
< 1..zie ellende.
daar het, volgens zi
jne beteel
tenis, alle enkcle
X l.a nt'l., m.,m eerv.elanden. Zekerwilddier: deelen van een geheelinsluit, behoort het eigent
1e elant vlugh en hairig laat u zi
jnen rugh. li
jk totde algemeene telwoorden. Hetheeft geen
Voxp.
X 'b eog, zie elleboog.

lidwoord voor zich,maar wel het niet bepalende
lidwoord na zich,elkeen,zonder m eerv. Elkedag,
Xl.
tl.
ees.(oul.elwaertsjbjw.van plaats. Er- elk mensch. Van elken dag,van e1k mensch,enz.
gensanders:hier ofelders. Hi
j woontthans el- Onbepaald willende spreken,zegtm en elk,elkeen:
ders. V an hetverouderde el. Zie ellende.
elk weethet;elkeen zegthet. En dan is de verX iefaxké. m., m eerv. elefanten. Zeker dier: buiging: elks,ofvan elkjvan elkeenen,enz. Tel% d.i.
een zi
jnerschepen,datmen den Elcfantnoemde. kens is zam engetrokken van teelkenstt'6Q'ezl,
elke reis.
Hoov'
r. Zieolz
fant.
X ie*nexvl. o., m eerv. elementen. Van het X l.k ander, voornaamw., onverbuigbaar, belat.elementum. In eene bovennatuurkundige betee- halve in den tweeden naam val, elkanders. llet
kenis,de eenvoudige deelt
jesderstofide kleinste wordtin alle geslachten en getallen gebruikt.
zelfstandigheden,waaruit'alle ligchamen zamenge- (E 'l.e.zie el.
yteld zi
jn,en diezich,ten minste door mensche- lll.:ebeeg. m.,meerv.ellebogen. Zeker ge-

ljkekracht,nietverder laten deelen;de grond- deeltevan den arm:zj leunde op harenelleboog.
stof. In deze beteekenis is het enkelvoud onge- Voxo. Totde ellebogen in hetgeld tasten, veel
woon. Wi
jderswerden oudtjds vuur,lucht,aarde geld hebben. Zam enstell.:elleboogspier enz. H et
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is gcvorm d van het otlde el,voor arm,cn boog, einde, einden, - eindig, eindigcn, enz. Oolt
of bogt,zoodat elboog,om de welluidendheid elle- neemt de eerste en derde pcrsoon der werkwoor-

boog,elgenli
jk debogtvallden arm is;geli
jkmen den, in het meervoud, den tlitgang en aan :wij
oul.ook voorelleboog somwi
jlen ermboog,tzr?nôoop hebben,zi
jhebben,enz.
bezigde. In hct hoogd.luidthetE lboyen, angels. (
E n, voegwoord, waarvoor de Ouden altoos
ende bezigden,of ook wel/,ten teeken van verelboga,eng.elbowti
jsl.olenbogo.
Wul.l.ende,v.,meerv.ellenden.Van elnuelders, korting.
'

(welk elreeds in hetlat.alius en gr.clkkr
J; voor-

'
<u, (oul. zl6)behoort,in ontkenning,totden
handenis) en land. Eigellli
jk ballingschap, ver- aard onzer taal, schoon het thans niet meer in
gebr
uik is;'k en ding gheen eer. SIaIEG. Dan,
(
lri
jving uit het land, zoo a1s bi
J de Lati
jnen
extorris; doch iri deze beteek-enis is dit :5,001-:1 men schreefzoo welen zonder ntkt,a1sthans lliet
thans verouderd,en wordt alleen voor ram p, on- zonder en: g'
en meught,(non lt
ketf?$J). SPIEG.
heil, gebezigd, dewi
jl het een der grootste ram- Op 'tmidden van den schoonen dagh,en weethi
j,
llen is,den vaderlandschen grond te m oeten der- of hi
j salvermoghenl enz.
, datis,weethi
jniet,
ven: tot overmaat der ellende. Iloorl'. Vanhier enz. Iloorl'. M EIa.btroxE bezigtdoorgaans ne:
ellendig,datoudt.in den zin van in ballingschap want men gevaren niet ne conde,cnz.
omzwervende gebrlzikt werd, doeh thans iemand, X n el., ende,zie elnde,:i4#.
die ongeltlkkig is,en door rampen gedrtlk wordt, (E ntl.. endvogel,zie eend.
beteekent; ellcndi
gheid, ellendigli
jk. Ellendi
g (E nde, voegm ,zie en,voegw.
wordt ook overdragt., voor slecht, gering, geno- (
E ndel.darm , m.,meerv.endeldarmcn. Een

men:hi
jiseen ellendig dichter.
darm,die regt door het menscheli
jke,en ook dier'
c l.
penbeen, o. Olifantstand: met elpen- li
jke,ligchaam looptyen aan het uiterste eindigt.
l'
tlleende;
bcen versierd. Van hier het onverbtligb. bi
jv. n. M isschien isdezebenamingontleendvanel'

elpenbeenen,van elpenbeen gemaakt:een mes met zoodat endeldarm zoovcel als end- of'eizlddco'z4
een elpenbecnen heeht. Hoogd. EJ
lt
s??stl
f?
à, bi
j zoude ZIJ11. D an, ltzs.heeft ook enteldarmtvan
OTFRID.hel
phantes bein,en bi
j NoTlc. en '
W lLlaE- het oude entel,stercus,en darm, zoodat eztdel- ol'

RAM. komt het bi
jvoegeli
jke lelfcafp:pkd
z?,elpen- eztteldarm,eigenli
jk stvontdavm zot
zdewczen.
beenen,voor. 17e eerste helft van dit woord is
X ug,bi
'
jv.n.en bi
jw.enger,engst. Datwciwaarschi
jllli
jk uit ele
fant, of elephant, zamenge- nig ruinlte heeft,naauw:dierokismi
jteeng.Zie
trokken,geli
jk PLAXTIJN elpenbeen,of elephanten- verderang.Zam enstell.:engborstig,engborstigheid.
been heeft. VoorOlt
fantvindtmenook el
pendieî.. Hetgr.cyxfa),ik drt//c,en hetlat.ango,bijlflL.
X llssm .,meerv.elzen.Anderseen elze'lboout:op enget(ook bi
jHoos'
l', voor vernaauwen,zamendcu els. Voxo. V an hierhetonverbuigb.elzell,van trekken),zi
jn metonseng,ang,zcer naatlw ver-

elzenhoutgemaakt,of tot den elzenboom belloorcnde. Zamcnstell.: elzenblad, elzcnboom , elzenbogell,elzenhout,elzenstaak-,elzenstaak)el.zenstalnz
elzentak.
Tlaulls, v., m cerv. elzen. Ecn schocnmakers
scherpgepuntwerlttuig.

bonden.
X ngel.. m.! meerv. engelen. V an llet lttt.
angelus,en gr.+;;zhn%. Over het algemeel, elke
bode en gezant van God;waarom indelI.Schrift,
de Profeten cn Leeraars engelen genoemd wor-

bllezem, galm, walm, storm, worln, enz. D eze
tlitgang vertoont zich onder alde oude stamm en,
zoodat lnen hem zeer we1 als eclat)en llictals
ontleend,mag beschouwen.
'Plvm l
Rn er,m .,m eerV.ommers,emm erell,A1
'ARcssL'us eisehtden emmer. lloorrr. Zamenstell.:
brtuldelnmer,mal-ktem mer,mclkemmer,vischemlner,

daarom gondeengelen genoemd worden, ter oudcrseheiding van de kwade engelen,o1-duivelen.

den; welke beteekenis eehter, buiten dcn bi
jbelachter l cn r ook 3?1,is sti
jl,ongewoon is. In eene engere beteekenis,zeeen uitgang genoegzaam van dezëlftle kraeht a1s kere geesten van eene hoogereafkomst,welltevan
de tlitgang el. Zoo hebben wi
j: adem, bezem, Got
ltervolbrenging van zi
jne bevelen gebruikt,en
'lmu.nx, bi
j inkrimping

In de taalder liefde: zi
j iszoo schoon alsecll
engel; zi
j zingt a1s eell engel,enz-,zi
jn,in de
gelneenzame verkecring, gewone beschri
jvingen
van voortreflbli
jkeeigenschappen. Fig,cn in tle
vertrouweli
jk-etaalderliefde,eene benaming van
Avaterenllner.
verliefde personen, in beide de geslaehten:lni
jn
f'
/b1** cj
Gemeenli
jk wordt het van hct b
jkc naam
a-yflgsug, cngel zal heden komen. De vrouweli
(Iat.c?
tf
yr
l/?ort
ll afgeleid,van clr
'
a.u yzp(!
). Alaar in van engelis engelin. Zam enstell.:engelaehtig,e11lletgr.komt hetwoortl 4p.lg ook voor,in t1o be- gelkoor, engelcnkoor, ellgelsehaar,engelenscllaar,
teekenisvan een watervat.
beschermengel,schutsengel.
'X xts deze is de gem eenste van al onze zaehte X ngel
lan t'l., o. Een beltend land in Europa,

tlitgangen. Alcn heeftdenzelven bi
j ous,als zelf- dusgenoemd naar de Angelsaksers,nadat zi
j dit
stalldig en a1s bi
jvoegeli
jk naamwoord; als bi
j- gedeelte vall Brittannië vcroverd hadden. Vaïl
woord,voorzetselen voegwoord. Als zelfstandig hierEngelander,van Engeland geboortig;engelsch,
naamwoord:veulen,molen,wagen,ltoren, bi
j in- zam engetrok-ken uit engelandsch, van Engelalld
korting koorn,kern,bi
j omzetting kerne,enz. A1s afltolnstig,tot de inwoners van Engeland behoobi
jvoegeli
jk naamwoord,om den aard en de stof- rende; Engelschman ; de Engelschen) Engelanfbli
jkheid aan te wi
jzen, in plaats van onsvan, ders;het engelsch,de engelsche taal.
a1s:aarden,glazell,houten, kopcren, i
jzeren, zil- X ngle, v.,meerv.engten. De enge gesteldveren,enz. Alsbi
jwoord1heden,somwi
jlen, enz. heid van iets,van ruimte,of plaats,zonderm eerAls voorzctsel: binnen, buiten, enz. Als voeg- voud:de engte des wegs. Eene enge plaats:den
woord:daarentegen enz. '
Wi
jt
lers is en de uit- vi
jand in eeneengte dringen;deengte(ookstraat)
gang van deonbepaalde wi
js onzer werkwoorden, van Gibraltar. Overdragt-,verlegenheid:hi
jisin
gel
i
jkstv,in hetgrieksch,en dientmede,om van de engte. Zam enst.:landengtejzeeëngte.
zelfst.naamwoordenpof van alltlere woorden, 011- Xnkel
l.
,enklaatlw (anklaauw,ccnàlcctlw)?m.,
bepaaldewi
jzen derwerkwoorden temaken:eind, meerv. enkels, enkelen) enklaauwen. Zeker li4

ENKEL--ERACHTEN.

l67

van den voet:tot den enkel. V oNo. Tot deen- nomen, duiden'cen werktuig, of onderwerp van

kelsin den sli
jk treden,
bcweging,in plaatsvan ecnenpersoon,aan:boenD e oorsprong van ditwoord schil-ut gezocht te der,blaker,ligter,enzmoeten worden in het verouderde anken,Akcr6. De naamwoorden, die, van werkwoorden geDl
ls is ook het gr. 4)'
zt
I)& die plaats,waar de vormd.in ez-,ofaar,tlitgaan,beteekenen eigenli
jk
beenderen van den arm zamengevoegd worden. iemand, die gewool) is, eene zaalc te verrigten,
Sommigen brengen het tot het gr.c
lyzt
llsf
aç,ô?
/?'
- nietiemand,diceenezaak werkeli
jk verrigt,1
).v.
J7?-z?.g,dewi
jlhetde plaatsis,waardebuiging van drinker,speler,lasteraar,enz. Zie aar,uitgang.
den voetgeschiedt. '
TEx KAT.
E oordeelt,clatons D oor dit er, achter namen van sommige lanenklaauw,k
n/cîct
zt/kc,van geli
jken oorsprong is,als den en stet
len gevoegd,worden volltsnamen geons lclaauwen, inuncare, te m eer, olndat het fr. vorm d, a1s: Engeland,Engelander;Holland,1-101enclaver hiermede groote gemeenschap heeft. Tot lander;Rotterdam , Rotterdam mer. enz. D ikwcrf
den stam van anken, kb./kcr6,inhecht
en,brengt worden de volksnamen op er uitgaande,a1son-

ltlc.het oude enkel,kindskind,nepos,a1sziende veranderli
jkebi
jvoegeli
jke naamwoorden gebruikt:
op (1e naauw ingehechte maagschap.

H amburger rib, Neurenburger waren, Straatsbur-

llnkel.
, tbi
j verkorting voor eenkel)bi
jv.n. gersnuif,enz. ZieAmsterdammer.
en bi
jw.,beteel
tenende eenvoudig,ongemengd:de In sommige woorden heeft de uitgang er de
cnkele hoofdstoFen; een enkele glllden. Alleen, beteekenis van iets dat gedaan, of voortgebragt
gcleel en al: hetisenkelni
jd,dathi
j zoo han- wordt:een aNegger,ietsdatafgelegd wordt,b.v.
delt. I'
loor'
r gebruikt enL'
.
eling, voor hetgeen wi
j een kleed enz.;wi
jders van dezwaarte,den inondeeh'
g (0
'
nd'
tvî
#?/)noemen.
houd,ouderdom,enz.van iets: een twaal
fponder,
(E nt. ente,v.,m eerv.enten. D etak van eenen een kogel, die twaalf pond weegt;een vier en
boom,dien men in eenen anderen hecht:om een zestiger,een schip m et vier en zestig sttlkken ge-

vruchtbareentein deklooftezctten. Voxo.

schut;een taclttiger,een man van tachtig jaren.

(E nten . b. w., ik entte, heb geënt. Eenen Tn vele woorden echter is de beteekenis van detak van den eenen boom in den anderen vast- zen uitgang nog duister, ten m inste is hetonze-

llcchten. Hool?'
r bezigtentelt
.
ng,voor zoonsaanne- ker,tot welke van (1e reeds genoemde soorten zi
j
ming Ladoptiot,a1svan entelen,dat is,bi
j herha- behooren, a1s in: weder,jammer,zomcr,winter,
ling enten,hetwelk dus eene zeer naauwe veree- dondcr, oever,watcr,ader,haver,enz.

niging te kennen geeft. Van hierenter,enteri
j,

ln eenîgewoordcn isdeuitgang eruithctoude

cnting,entwas,enz.
aar,d.i.een groote vogel,ontstaan, alsin :adeX x:éerex:,b.w.,in de scheepvaart gebruike- ler,sperwer,reiger,enz., voor adelaar, spcrwaar,

li
jk. Ik enterde,heb geonterd. Aan boord klam- reigaar,enz. l'
n andcrewoordcn islli
jvanvreempen,een vi
jandeli
jk schip,metdreggen cnz.,llaar den oorsprong: kei
zer,van caesar;kerker,van

ziclltoehalcn,om in hctzelve ovcr te springen,en carcer;priester,vanpresbyter;venstcr,vanfenestra;
lzet te vcrm eesteren : cen schip enteren. M en schepter,van sceptrum ;pleister, van cmplastrum ;

kwam zoo digtbi
j clkander,datmen kondeellte- lctter,van littera,enz.
rcn. Van hier entering. Zamenstell.) enterbi
jl, Ook zi
jn er bi
jvoegeli
jke naamwoorden,welker

enterdreg,enterluik.
stcllende trap 0!.1ev uitgaan, als: bittcr, donker,
.&pEr
z. brengt het tot hct fr. entrel', ingaan, duister,lekker,zlliver,zwanger,enz.

en Tulxx. tot het lat.intrare,van dezelfde bc- Ei
ndeli
jk ontmoeten wi
jden uitgang erbi
jeenige
teekenis.
voorzetsels, a1s: achter, onder, over. De bi
jr r (ook aarj,cen onzerzaclltstaartigeuitgan- woorden eerderen verder zi
jn eigenli
jk vergroogen, doch niet 14iJ- alle woordcn van denzelfden tcnde trappen.
oorsprong. Bi
j sommigeislli
J'du7deli
jk hct onde (
E:
r,oul.v6:A1shire een wi
jlhad gl
leleghen,
zelfstandigenaamw,eî.,d.i.man,hetwelkgevoegd d.i.a1shi
j er cnz. MEL.ST. En hgeruit bli
jktj
lli
J-hetvrouweli
jke,oflieverbi
l
-hctgemeenscllap- dat 6r nict eene verkorting van daeris,endat
peli
jke geslachtvan sommige dicren,hetlnannc- derhalve hetaflttlppingstceken ('er)kwali
jk bi
jdit
li-j
kegeslachtmaakt,a1s:kater,van kat,d.i. de woordje gevoegd wordt. '
Wat(
1cspreekwi
js:daar
er,ofdeman van dekat;doflkr,bi
jKlrz.duiver, iser,voordaarzi
jner daariser,diczeggen
van duift Datbi
jsommige andere woorden de- daariser,diemeencn,enz.betreft,dezel
veiszeer
zelfde uitgang er:voor man,plaats hceft,als: ar- oud,diltwerfte onregtgewl-aakt,en door kiesche
beider, boer, zamengetrokk-en van bouwer,
Schri
jversmenigmaal,alseene fraaiheit
lgebezigd:
kooper,speler,enz.
,bli
jkthieruit,datachterdezc derwasservele,dieniet en quamcn enz. MSL.
woorden ook dikwerfzpt
zp,in plaats van er,gebe- S'
r. Ook bi
j Hoosa'
r: daar is er niet te lnln, die
.
zigd wordt,zonderderzelverbeteekenis te veran- honig en melk voordetwecliefreli
jkstelekkerni
jen
dercn,als:arbeidsman,bouwman,koopman,speel- des lants van beloften houden. Zoo ook bi
jde
m an, enz. H iertoe bchooren ook versclleidene nieuwere dicllters.

lati
jnsche woordcn op e% maar bi
jzontlerli
jk dc llr, cen onscheidbaarvoorvoegsel,hetwelk a1verbalia op oî.uitgaande,a1s: adulator, adorator, leen in zam enstelling m et werkwoorden gebruikeamator,ctc.
li
jk is. Oul.plagthetgemeenli
jk, in den zin der
Achter het zakeli
jke deelvan een werkwoord voorzetsels her cn ver,gelaezigd teworden,als:
gcvoegd, m aakt dit er zelfst. naamwoorden van ermaken,nu herm aken; erdichten, nu verdichten,

het manneli
jl
te geslacht,als:geven,gever;wer- enz. W i
J-hebben ditvoorvoegselnog in:erbarken,wcrker;kennen,kenner; spelen,speler,enz.
Ook wordt het achter zclfstandige naamwoorden
gevocgd, a1s: barvoetcr, iem and die barvoets
gaat;burger,poortcr,scllipper; en metccrtleugenaar, schuldenaar, tollenaar, enz. De meeste

m en, erk-ennen, crlangen, ervaren. H erinncren
wordt meer gebruikt dan erinneren, en voor erdenken, erkaauwen, m eest altoos hcrdenken,herkaauwcn.
X eaeltï'en , veroud. werkw-, betcekcnende

andercwoordcn,op er uitgaande, overdragt. ge- daamr
oor hfluden, begri
jpen, inzicn, alleen nog
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overig in de spreekwi
js:mi
jneserachtens;zi
jnes, eene gegevene en genomene ergernis. Hetslechte
onzes erachtens,enz.
voorbeeld, waardoor m en anderen totkwaad vercrbarxneA:lk. bi
jv.n-en l
'
)
i
Jw.,erbarmeli
j- leidt,in de godgeleerdheid.
ker, erbarmeli
jkst. Eigenli
jk medeli
jden, erbar- V r:xtnexex:, zie herinneren.
ming waardi
g,deerli
jk: dat is een erbarmeli
jk R rk aau w en. zie herkaauwen.
voorwerp. ln ecne ruilnere beteekenis, slecht, (E rk enxken . b. w., ik erkende,heb erkend.
niets waardig, in hetgemeene leven:erbarmeli
jk- W eten-en toestemmen, in de bi
jbeltaal: a1s sy
zingen,schri
jven, enz. Eene erbarmeli
jke rede- erkennen een yeder syne plage. Verklaren voor
voering.
hetgeen hetis:zi
jnehandteekeningerl
tennen.Met
llr'
bar- en,(zieh)wederk.w.,ikerbarmdemi
j, voor: hij erkende hem voor zijnen zoon. A1s
heb mi
j erbarmd. Barmhartigheid gewaarworden, zoodani
g aannemen:bi
j heeftmi
j voor zi
jn kind
cn aan den dag leggen. Hetwordt metdentwee- erkelld. Dankbaarheid betoonen : ik zal die weldcn naamvalgebezigd:dathi
jsich uwererbarme. daad altoos erkennen. V an hier erkenning,erkenIIIJBSLVXRT. Ook m et overt om sieh over u te teli
jk,(dankbaar)erkentenis.
erbarmen. BIJBELVERT. Van hiererbarming. Zie, X rl.
angen. b.w., ik erlangde,heb erlangd.
overde aieiding van ditwoord,barmharttj
t.
Eigenli
jk, tot iets langen, reiken;doeh in dezen
X ren. bastaarduitgang van sommige werk- zin is hetnietin gebruik. M et moeite,ua aangewoorden,van hetfransche of walsche er ontleend, wendepogingen,bekomen,verkri
jgen; devri
jheid
zdndedeklanltder:in diterenzacht-lang,welke erlangen;genade erlangen. Van hier erlanging.
ook den klemtoon ontvangt, a1s; hoererenj rede- Xrnfesl.zieeeren
fest.
nen,schoferen,waarderenjenz.
(
Plenst, m. W are, eigenli
jke gezindheid, in
'
XDK. o., meerv.erven. Eigen grond metzi
jn tegenoverstelling van boert, of schertst hi
jvraagt
toebehooren; m en m ag op het erfvan anderen den quant met groaten ernst. Ds D xcx. Ik zeg
niet bouwen. 0ok eene ledige plaats, waar te hetu in ernst. Is het jok ofernst?Zeg mi
jin
voren een gebouw stond:ik heb de schuur laten goeden ernst. In eene bepaaldere beteekenis,geafbreken, er is nu maar een erf. Erfgoed:om strengheid:wanneer hi
j niet van gedrag verandert,
'terfzi
jner grootmoeder. Hoor'
r. lloorT heeft zalik ernstm oeten gebruiken. Van hier ernsteerve voor erfgenaam :ELIZABET, naaste erve tot 1i
jk ernsthaftig,ernsti
g, ernstigl
i
jk. Bi
j HoolT
die ltroon. Hetm eerv.erven voor erfgenam en, is kom ternstzaakvoor:onderernstzaakel
lQntevseria).
thans nog in gebruik Zamenstell.:erfbezit,erf- W aarscl
ai
jnli
jk behoort het tothetoudear,cr,
1. ploegen, lat. avave.
deel,erfeli
jk,erfenis, erfgaaf,erfgeld, erfyift, erf- VOOr aarde, en eeven, d. *
goed,erfgraf,erfgrond,erfgrondregt,erfhuls(boel- Zie arbeid.
huis),erfhuisboek,erfhuisgeld,erfhuismeester,erf- 'ceres arre, verouderd bijv. n. voor gram,
koning,erfkoningri
jk,er:and,erfpacht,erfpachter, toornig: ende hiwert utermaten erre. SSGHEL.
erfprins, erfprinses, erfregt, erfschuld, erfstadhou- Zich erren, toornig worden. Ziearve. Eigenli
jk
der,erfstadhouderschap, erftogt, erfvi
jand, (dood- beteekende het oul.droevig.
vi
jand), erfsolk, erfvorst, erfziekte, erfzonde, (E rls, m.,. m eerv. ertsen. A llerlei bergaarde,
erveloos.
of steen, welke eenig metaal, of halfm etaalin
zich bevat: gouderts, zilvererts, kopererts, enz.
(
EDK,zieneé.
V rlkenaa'
m .m,,meerv.erfgenamen:'tregt Zich vergapen aan korintischen erts. Voxo. Ertsvan den wettigen erfgenaam . HooF'r. Van eene ri
jk.datveelcrtsheeft.
vrouw sprekende is hetvrouwel.:zooleeftGUsTA- (E rvaeen, b. w., ik ervoer, heb ervaren.
vusin zi
jneeenige erfgenaam. Voxo.
Ondervinden:hetgeen ik u voorspelzultgi
j door
Oul. schreef m en voor eî
..
hJenccw, erfgenoot, den ti
jd nog wel ervaren. Van hier ervaring.
ervelink.
Oudti
jdszeide men ook vervaren.
Xrg,bjv.n.en bi
jw.,erger,ergst.Vankwaat
l (
Ervaren.bi
jv.n.en bi
lw.,ervarener, ervatot erger,d.i.hoe langer hoe erger. Zie arg. renst,zi
jndc eigenli
jk het verled.deelw.van llet
Regex:s, bi
jw.van plaats, beteekenende in voorgaande w. ervaren. Bedreven, vele verkreeenigeplaats:hi
j moettoch ergens zi
jn. ln het gene kennis bezittende: llil- is ecn crvaren man.
gemeene leven wordt eryens ook voor iets gebe- V an hier ervarenheid.
zigd:ergens naar zoeken,d.i.naar iets.
crve,zieer
f.
Xrgeeex:, (argeren) b.w.
,ik ergerde,heb (E rven, b. en o. 5V., 1*k erfde, heb geêrfd.
geërgerd. Van den vergrootenden trap van erg, Bedr., door erfenis verkri
jgen: hi
j za1door den
*n den zin van erger ti
6r#8r. Ou1. werd ergeren, l
jd groote schatten erven. O'u1.beteekende erven
slechter maken,bûdervenr Zebezigd, zie argeren; nalaten, il1 het bezit van iets stellen:En erftde
doch hiervoor, en voor het onz.Werkw.ergeren, winst aen zoo veel weeuwen. Voxo. Fig-,bi
j
in de beteekenis van erger worden, gebruikt men de geboorte medebrengen, van eigenscllappen en
'tlerergerell. Thans wordt het alleen in eenen ze- gesteldheden des li
gchaamsen derziel:hi
jheeft
deli
jken zin gebezigd, voor ergernis, aanstoot deze ziekte van ztine ouderen geërfd. Onz.met
geYen: iemantl ergercn; hi
j ergerde degansche zi
jn;doorerfenisten deelvallen:wantalteselden
vergadering. Ook door ecn sleehtvoorbeeld tot erf (1e vaderli
jke deugt. CAMPH. Methet voorz.
boosheid brengen ; en in dezen zin vindt men het opt dat goed kan op hcn nieterven; vi
jands
e
hap,
di
e
op
den nazaat erft. Voxp. Evven
bi
j deBIJBELVSR'
I'.op verscheidene plaatsen.Als
een wederkeer.w.,ztkh ergeren; zich aan,ofover beteekende oul.ook duren; van hier, zegt'1qtJlxzkf.serqe
ren,eene ergernis aan ietsnemen.
MAx, onze spreek-w. eeuwig en e3./
''
eli
jl
c. Van hier
(
Eegeel.lk,bi
jv.n.en bi
jw-,ergerljker,er- erving.
g
erli
jkst. Ergernisgevende,l.di
wa
tmetdeeerbaa
r- '
Xr'
w t,(erwet)v.,meerv.erwten. Peulvrucht:
heid en alle goede zeden stri
g is:cen ergerll
:lk
. erwt
en zaai
jen, doppen, pellen, plukken, enz.
leven leiden.
Zamenstell.: doperwten, suikererwten, tuinerwten,
X rg-erx:ls, 5.-,m eerv.ergernissen. Aanstoot: erwtennat,erwtensocp.

l69

ES--EUVEL.

(E s.esse,dezebastaarduitgang wordtachter na- meerv.etmalen. Een natlurli
jke dag,de ti
jd van
men van manncli
jk bedri
jf gevoegd, om die tot vierentwintig uren; het treurspel eindigt metllet
r. Ditschjnttezienophetgebruik
het vrot
lweli
jke te docn overgaan,a1s: zondaar, etmaal. Hoov'
zondares D eze nitgang komt met hct lat.issa der Ouden van slechts eenmaaldaags,en welom overeen: prophda, prophetissa, bi
j ons plofeet, trentden middag,eenen hoofdmaalti
jd tc doen:
profetes.
doch sedert(1eeetbeurtenvermenigvllldigdzi
jn,in'lmuselt,m.,meerv.csschen. A nders een esschezt- zonderl
aeid l
'
lj dcn arbeidsman,die dcn werkdag
iopCnt de bi
jlklinkt op den hoogen esch. Voxo. in vier schoften afdeelt, zoo is hiervan ook etjltzza.pastio #k'
?
/z*c guatllozVan hier het onverbuigbare bi
jv.n.esscàelt: eene picc/,t1. i.sclloft, bi

csscllenplank. Zam enstell-:csschenhout, essclten- 1)1*e1*j
(jt/&,
/
?o?//cn, onverbuigb. bi
jv. n.: cen csschenhouten (E ésen ,b.w.,ik etste,heb gëLtst. M etsterk
stoel;cschdoorn,enz.
water in cenig metaallaten inbi
jten:dieplaatis
W ACIITER.m ecnt deszelfs oorsprong in het gr. geëtst,nietgesneden. Van llier etseryetsing. Zam
e
ns
t
e
l
l
.
:
ct
s
kuns
t
,
pl
aa
t
ê
t
s
er
.
Tsx
KATE brengt
Ecy.tag,sterkte,te vinden. Ons escltwerd onl,voor
het tot etse, tttlo.3.osl*
o, cf specè*
top corroygb cg/./?1%i
allerleisoort van boom en gebezigd.
aJt'
'X sp,een espellboom,m ,,m eerv.espen. Bevende aquaforti en dittot hetworteldcelvan elen,m et
popnlicr,wiens bladercn aan cenen langen ranken den uitgangse. BiJ-SVACI-ITSR.is hetincideve,ct/o-tl
tak hangen, en daarom, bi
j deminst:beweging t argento caelare, ?-4 goud ellzt-lver etsen; k?7
der lucht, sidderen cn geruisch maken. V an hier koper etsen,cwpro incidere,.
:0-?-)6 scalpello,8lBe ccr?
het onverbuigb.bil-v.n.espen, totden espenboom /à?
.
/3?ore. Hetlaatste is alleen bd lflL.bekend,die
l4@ten t*n 4o(7//:0.
,,kê
??.
:c?a,
l@)6r6,sl*ve k#
nck#
derc 2*
ll
llehoorende, of van denzelven gem aakt: espcn hetdoor bl
loof,ofespenloof,espen hout,of espenhout.
aesaqua.
/3rt?
,vcrklaart. HooF.
rbezi
gthetoverHet staat waarschi
jnli
jk met het gr.4ccqtFe(
&, dragt.,voorinvreten.
'lmuéte:l*l
k , voornaamw., om verschcidene dinRt-dderen,@?6?1t,3?,in verband.
e
e
Rslrlk, (bi
J-KIs.esterkk),m.,meerv.estrik- gen van dezelfde soortonbcpaald aan tc duiden,
kcn. Gebakken vlocrsteenen:cen vloervan roode cvcn als eenige,cn is alleen in hetmeerva,gebruien blaauwe estrikken.
keli
jk:ervcrliepen etteli
jke dagen.
llllter. m. D e dikke,witte of gele stof,welke
H oogd. Astrich, Asterlkh. Xd/z-cp?z-ç, astracum, (
astreca beteekende,in hetmiddeleeuwsch lat-,den zich in eene wonde enz.verzamelt:etter maken;
beginncn te zweren,wanneer het blocd zich in etgepleisterden vloer eener kamer.
eroplost. Overdragt-,kwaad, bederf: die 'tIig>1é,bastaarduitgang,welkebi
jweinigeonzcrzelf- t
standige naamwoorden gebruiktwordt,a1s:banket chaam dezer stadt wel zuivren van dien etter.
van bank;trompetvan tromp, ellz.
V oxo. Van hier etterachtig,etterig. Zam cnstell.:
ll4en! b. w ., ik- at, heb gegeten,oul.geè-len. ctterbuil, ettergezwel, ettersli
jm,etterwonde,etterSpi
js,ofletsin degedaantevan spi
js,totzichne- zak.
AoEr
a
.
br
engt
het
t
ot
l
l
et
oude eit vullr,en 6/men, kaauwen en doorslikkcn:brood eten,vleescll
eten. Iemand te eten gevcn. Temands brood eten, ten, branden, hetwelk op de brandende gewaarding, welke zoo wel cene zweer als lzetgift
sprcekwi
js,bi
jiemand zi
jn onderhoud vinden; gc- woroor
zaakt, zeer wel past. TEx KATS leidtllet,
nadebrood bi
j iemand eten,door iemand,uitme- ver
lzet worteldeel van eten m et den uitgang e2.
deli
jden, onderhouden worden. Maalti
jd houden: van
des avonds, des middagseten. Fig.:zi
jn woord af, om de inkuaging,of ineting in de vliezen en
eten, wedcr intrekken hetgeen m en gezegd heeft. vleesachtige deelen. Van hier hetonz werkw.etI'
Ioov'
r bczlgt: zi
.
jn hart eeten (eten), voortcn /dC-é??,etter uitWerpen;ettering.
lloogste misnoegd of verstoord worden. Van hier '
X una-ersz.m.n,bi
jv.n.enbi
jw. HALMAzegt,

jerheid, dathet een bi
j dc boeren gebrllieter, ook voor een dier, anders korenbbw
tez.ge- op eun
noemd, ectster. Zam enjt-: eetbaar, eetkamer, keli
jk woord is,vooraardigl
leid. Bi
j K1L.isulect/s'
. diabolicus,en z
tngherhoere gC
?ccz
?/c/eetlt
1st,ectmaat,(diaeta - eetmaatscle genees- #hers ozltlt/l
z mulier diabolica, tooverheks, spook; alwaar
l
tunst,îlledictha diaetett
ca) eetplaats,eettafel,eet- f3-kvat
waar, eetzaal; ctenskas,ctensti
jd;menscheneter, v. HAselcT zeker versje aanltaalt,waarin:alT
mierenetcr,slangeneter,enz.
j lloozpT leest m0n :
van Eunjer, droes,enz. Bi
cunjersraadte11(
)oHoogd. essen, bi
j KEuo ezzan, lslooR. ezssun, zelfeunjerkoom ik llier,omden
zin van bedreven,
l-hetin
OTFRID.ezen Alle overigetalen hebben t,ofh a1s ron. Ook bezigthi
&pell*
IJ* eunjer (sagaa
goth. t-tan, angels. etant zweed. aeta, dcen. âde, geslepen: dc bllrp
?)ln '
tdoorlcn, of te
eng.to eat,lat edere,gr.c3stM,eten. Vol
gensTEN snllflen (311Z. Om iets liefs@ aan te duif
KATE is dc g in hetverledene deelw.gegelen,om kennen te geven,datm en Z1n en genoegen iniets
de wclluitlendheid, gevoegd; doch A DEL. is van heeft, zegt mcn, in llct dageli
jkschclevcn ook:
oordeel, datm en oul.voor eten ook gelen gezegd dat is eunjer.
lcuropa
,
Eur
ope,
o.
D
e
naat
nvan lletkleinheeft;althansOTFRID.lleeft:So sic tllarthogazun,

ste, m aar verlichtste gcdeelte derwereld;nithet
(
1.i.a1szi
jdaaraten.
lléex:, o., zi
jnde eigenli
jk deonbepaaldcwi
js grieksch. V an llier Europeaan, Etlropcpr, c111-0van hetwerkw.eten,zelfstandig gebruikt. D ege- 1neesch, etlropesche.
X uvel., evel, o,,m eerv.euvelen. Kwaal,al(
neeshcer heeft mi
j hctetcn verbodcn. 1)e maal- lerl
ti
jt
l:voor,na,onderhcteten;middagetcn. Spi
js, ei ziekte e1) besm ctting, doch in dezen eigenin het algemeen, gekookt,of gebraden:het eten li
jlten zin nietmeergebrt
likeli
jk,daninzamenstel-

ling, a1s: handeuvel,voeteuvel. Overdragt-,voor
opzetten.
R tgroen! zam engetrokken van eetg3'oen, o. nadeel, onheil: hi
jis van datellvelnog nietgeIlet twecde nleuwe groene gras,datallereerstna nezen. Zedeli
jk gebrek:aanhetzelfdeelvelmank
s. Van 'tzelfde evelziek. 11OO17T.
de afmaai
jing opsclliet,en toteene naweide voor gaan,spreekwi
.j
In vele woorden lleeft m en de zacllte e mett??/
lletvcc geschikt wordt. Nagras.
èllé- aa', zamengctrokkcn van eetnlaal, o., verwisseld,b.v,:cvcl,lencn,snevelen,stencll,cnz.,
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nu meestaleuvel,leunentsneuvelen,steunfzn,enz,, de &kk
'
c, lat. aequatol., in de aardri
jkskunde.

bi
j Kxrz.nietbekend,dievallendeevelheeft,waar- (
e venaard:g,bi
jv.n.enbi
l
-w.
,evenaardiger,
voorwi
jvallendezg
kîcf:zeggcn.
evenaardigst. Van geli
jke inborst,of natt
lm-. Ook
c uvel.,bi
jv.n.en bi
jw.,euveler,etlveI
st. Ei- van zaken,die van dezelfdenatuurzi
jn. Vanhier
genli
jk, ziek; doch in dezen zin wortlt het niet evenaardigheid.
mem-gebruikt. Zedeli
jk kwaat
l,slecht,nogoverig R venaren, b. w., ik evenaarde, heb gein eîtvelheî
d enz. lk hoop,datgi
jhctnietet
l- evenaard. Eigenli
jk,geli
jk maken,alsevenelè,t
.//?
vel,kwali
jk,ztllt nemen. Ifwaadaardig,vi
jande- ne
n; (10clzin het gebruik,is iemand evenaren,ziell
li
jk:in euvelen moede. t
T.l:ycAlè
.
&.
ltltE. Ou1.bel gel
jk maken, of aan iemand geli
jk
tcekende het ook zeer: op 'te11vc1st afgerecht. aan iemant
zi
jn. Van hier evenaring.
lloolnT.
encn.Vanllier
RlclTz. en Tulxlu.leiden hetvan hetgr.''korlg, R venen ,b.w.,zieevenaren,t#jksltunde.
ra'
ùlkog,kwaad,af,dataf zou stamnlen van hetllebr. evening,naehtevening,in de aardri
lmuven redlg, evenredigllcid,zie erdp.

1
*7,boosbeid.Iflrz
.enTulxx.brengcnhetwoord

@*T

'
lm
uverz'
w llx:, o.
,meerv. evcrzwi
jncn. Maar

dîlinel hiertoe, a1s ware het de euvele,tle booze. dewi
jl ever een zwi
jn beteekent)zoo iscr60'
z?
z??)'
?,
Zie duivel.
eigenldk,tweemaal hetzelfde.
X van gel.le, o., meerv. evangeliën,van hct c zel., m.,meerv.ezels. V rouwel.ezelilt. Ze-

gr. eule
fyzxto&,eene bli
jde,aangename boodschap. kerviervoetig dier,metlange ooren en eenenaan
De gansche lcer van Jszus Clll
usrus,in tegen- het einde harigen staart, hetwelk gemeenli
jk voor
overstelling van t1e wet: het evangelie prediken. een lastdier gebruikt wordt, doch voor het oveDie boeken van het n. verbond, wclke de le- l'
ige, wegens zi
jne traagheid, t
lomheid en ongevensgeschiedenis van JEzus bevatten :llet evange- schiktheid,bekend genoeg is,waarom hetook!il1

1ie van MATTHEUS enz. Van hier evangelisel, degemeenzameverkeering,tot eenige fguurll
jke
evangelist. Zamenstell.:cvangeliedicnaar,evange- spreekwi
jzen aanleiding gegeven heeft. Ende zitli
eleer,evangelieprediker,enz.
delde si
jnen ezel. BIJBELVERT. Alscen ezelbal*p
uvell. zie euvel.

ken. Zoo dom a1s een ezel. Een ezel stoot zicll

Rven. bi
jw.
, beteekcncnde geli
jk, hetzelft
le: niet tweemaal aan eenen steen, spreekw. Vt
tll
dit was tven hetdier. BIJBELVSRT. Even hoog, den os op den ezelspringen,spreekw-,zich niet
even dik,geli
lk van hoogte,van dikte. Even zoo aan een ding houden,maar dan totdit,dan tot
lang,zoo otld. Om (legeli
jklleid te vcrgrooten: (
lat overslaan, waarvoor men meent te moeten
cven die, even dezelfde. Even eens, hetzelfde. zeggen: van den orse (van hetpaard) op dm'
Een weinig:ik raakte hem even (ook eventjes) ezel. Zie os. Fig., cen werktnig, waarop (le
aan. Terbepaling van cenen ti
jdjwaarin iets ge- schilders hun doek,ofpaneelplaatsen,om llct te
schict
l is: gi
j waart even vertrokken,toen enz. beschilderen:hetscllilderstuk staat op den ezel.
l1. oE GRoo'
r bezigt evenheid voorgeli
jkheid in Van menschen:IsswscHAn is een sterek gebeent
zwaarte,grootte,cnz.;zoo ook evenrediybeid,waar- ezel. BIJBELVEUT. Een dom , lomp, ongeschiltt
doortweedingen gczegd worden even tezi
jn ten mensch: hi
j is een regte ezel. Van hier:ezclaanzien van iets andcrs, proportio. M ooxlx ge- aehtig, ezelachtigheid. Zamenstell.: ezelslloofd,
brui
ktevenmati
g,voorgeli
jkvormig:volmaektvan eigenli
jk het hoofd van eenen ezell flg.,in de
leesten evenm atig. IloorT bezigt ook (.#c0?. seheepvaart, een half rond blok boven op den
Zamenst.: evenbeeld, evengeli
jk, evengel
i
jkheid, mast,in welksholtede steng gezetwordt;ezelsevenmensch, evennaaste, evennatt
htsli
jn, (il1 de kop, eigenli
jk de kop van eenen ezel;fig-,een
aardri
jksknnt
lc)cvenredig,evenredigheid,evenveel, domj ongeschikt mensch; ezelsoor, eigenli
jk het
evenwel, evenwigt, evenwigtig, evenwi
jdig, even- oor van eenen ezel; flg.
,de omgcvouwen kant
zinnig,enz.
van een blat
l in een.boek; ezelswerk,eigenli
jk
c vena ae,m .,m eerv.cvenaars, Van evenen, het werk, dat ezcls docn; flg-, zwaar, gem een
'
tllans e-fenel
l;bi
jKITa.efenaar. 17c naald eener werk,zoo a1smen doorezelslaatverrigten. Mllilschaal,waaraan men weet,ofhetgeen in dc eenc ezel,woudezel.
sehaal ligt eene geli
jke zwaarte hebbe met het- Van ezel is, in llet gemeene leveny let 01geen in de ant
lere ligt. Overdle
agt., voor geli
jk zi
jt
l. w. ezelen, mct hct ht
llpw.llebben,voor zwagezag,geli
jke magt: t
lie den evcnaar van de ren arbeid verrigten. zoo a1s gemeenli
jk voor
fransche en spaanschc A'Iogentheden noode za- ezels gesellikt is: ik za1 ntorgel) weer m oetell
gen overslaan. Iloo'
pT. De mit
lt
lelli
jn, allt
lcrs czelen.

F.
'X . de zesde letter van hetAB'
E. Zie over den ofvoor een afbeeldsel yan dezelve,heeftditwoord

aard en hetgebruik van dezelettcrmi
jneNedert
l. ook een meervoud:hi
j heefttwee famen gesehilSpraakk.
.D.I 5 46.
derd. Van hicr faamloos, faamroovend, eerrooraa'
l.,ziefalen enfeil.
vend;faamroover,eerroover;faamscllender.Hoolr
Pmaa'
m ,v.
,meerv.famen. Van hetlat.Jcp3c, heeftfaamzuchtvooreerztlcht,roemzucht.
gr.:'
jh
zn. Eigenli
jk,eene heidensche godheid, in r abeq
l.
,v.,meerv.fabelen. Van hetlat--/hùzl
îc.
defabelleer,bi
Jdedichters,deluchtbodin,nieuws- Eigenli
jk, een gesprek; doeh in dezen zin ishet
bodin:by r
1efaam nagelaten. Voxo. Overdragt., verouderd. W i
jders,een verdiehtverhaal,een vergerucht:tergoedernaam en faam staan. I'
loov'
.
r telseltje: iets voor eene fabel houden. Verder,
bezigthetdikwerfvoorroem. Voor eene godiu, een verdicht verhaal,waarmedeecn zedeli
jk oog-
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m erk verbonden is, in onderscheiding van een ders ook regenkleed genoemd:zi
j deed hare falie
bl
ootvertelselt
je,datalleenli
jk tot vermaak dient. om. V an hier is de, in hetgem eene levec geIn dezen zin behooren de tooneelspelen, rom ans brui
keli
jke,spreekwi
l
-sfahkvouwen ontleend,voor

en zedeli
jkeverhalen totdefabelen. Gewoonli
jkst vlcijen en geveinsdelijk handelen: die is 't te seer

verstaat men onder deze benaming, hetverhaal met vrienden houden, en te éeere falievouden.
eenerin beelden voorgestelde handeling,welkezoo Gsscnlsn. Envan hicr ookfalievouwerkvooreen
wel dieren als m enschen toegekend wordt:Glt.- valsch,bedriegeli
jk mensch,pluimstHjker.
ssR'rs fabelen. Van hier fabelachtig. Zamenstellw: e allekanl.bi
jv.n.en bi
jw. Eigenli
jk,waar-

fabeldichter, fabelkunde, fabelleer! fabelschri
jver, van de kantfaalt.(vanfalen,errare,#:#ccr:ld.i.,
fabelwerk. Kls. heeft ook het hlervan afgeleide niet in den haak (bi
j Ifzrz.anguhts non c6çg
zT/!?'
.
9,
werkw.fabelen, lat.fabulavi, beuzelen, waarvoor non quadratus autrecttts). Overdragt-,verkterd,
mellookfabulerenplagttegebruiken:zoo Popten valsch :datkwam faliekantuit.
f'
abuleren,d.i.geljkdedichtersbetlzelen.X.Vlss. rai:evouw en.zieJ'
ahe.
(X abr#.jk.v.
,meerv.fabri
jl
ten. Door middel r a'm lllle,v.,meerv.fam iliën, families. V an
at.familia. Huisgezin, gezin,geslacht. Zavan hetfr.fabrt
que,van hctlat.fabrlca. Eigen- hetlt
ell.: familiedag, familieraad, familiewapen)
li
jk timmering, bouwing; wi
jders, iedervoortge- mcns
enZ.
bragt werk;ook de werkplaats,waarin het voortgebragt wordt; in welke beteek-enis dit woord

rar:zedr,m rmeerv.farizeêrs,farizeën. Ze-

somwi
jlen, in het gemeene leven,alschertsende kcre aanhang onder de voorm aligeJoden,diezich,
jkegestrengheid in hetwaarnemen van
gebezigd wordt: dat is een woord,- eene ver- dooruiterli
ozEs wet,van anderen onderscheidden. Thans
telling, van zjne eigene fabrdk,van zi
jneuitvin- M
zcé'
rte
ding. In eene bepaaldere bcteekenis,iedere werk- Pleegtmen nog eenen huichelaareenenfcrk'
jv.f'
arizeesch,opdeszelfs
plaats?waar goederen en waren in het groot ver- noemen. Van Lierhetbi
js gegrond: welk farizeesell
vaardlgd worden:eene bandfabrjk,geweerfabri
jk, denk- en handelwi
toç,
knoopenfabri
jk,lakenfabri
jk. Van hierhetonduit- zuurdeeg.VOLLEXI.I. fletis van hetgr.vlgtlq.
schefabrilceur,medein dageli
jksch gebruik,zi
jnde iemand di
ezich afzondert,afkomstig,van Y3D,
icmand, die zich bezig houdtm et de voortbreng- afzonderen)waarom NoTlt.hetzelve door Jt//Id@
*
rsels der natuur te bewerken,en aan dezelve die guote en sundet'man,vertaalt.
gedaante, dicn vorm te geven,welkezj moeten Pmateoen, o., meerv.fatsoenen. V an het fr.
De gedaante,ofhet maaksel eener kunstig
hebben, om tot ons gebruik en nut te strekken.
Oolt wordt een opziener over de stadsgebouwen, gewerktezaal
t:hi
jweetecn goed fatsoen aan de
ofbouwmeester,fabrbkmeestergenoemd,ook enkel kleederen te geven. H et fatsoen van het zilver

Jïtbre
q
îk,doch dan ishetmanneli
jk.
kost veel. Fig.,aanzienli
jke gtboorteen opvoeVandit/abrqk ishetwerkw.fabrbkeztgevormd, ding:een man van fatsoen. Hetis geen fatsoen
jk,fatsoenli
jkvoorstichten,bouwen,bi
jHool-T:venstersfabri
j- zoo tehandelen. Van hierfatsoenli
ken. In de ge
m ewe
enz
litjàtdat
1amfaebrjvkee
rk
nc
,cring zegt mf
m heid,in deoverdragtigebeteekenis. Van t
nog: ik zal
verrigten, ltlaar soen i
s hetbedrjv.werkw.Jàtsoeneren (bastaardnlalten.
woord),oul.ooltfatsoenen,gevormd.
, m eerv. fazantell. Falqakk el., v.,meerv.fakkels. Eellgrootlicht) X azant, faizant, m.
) naauwkcurig
van was,pek,enz.gemaakt:met eene brandende zantvogel. W i1 m en de geslachtel

fal
tltcl. Voxo. Fig een geleerde bi
j uitstekend- aanduidcn,dan ishetmannel.fazanthaan,en het
heid; hi
j was eene heldere,oflichtende,fakkel. vrouwel.fazantàen. Zamenst.:fazanthok, fazantDefiguurli
jke tlitdrukkingen:defal
tkelder twee- houder,fazant
jagt,fazantwachter.
dragt,desoorlogs,derliefde,zi
jn bekend gel
poeg. Hij is van de rivier Phasis llaar Europa gebragt,van waar hi
j ook zi
jnen naal
n ontleend
Zamenstel.:fakkeldrager,fakkeljagt,enz.
Het komt met het lat.J'
ax,w/izckflc,overeen ; heeft.
doch hieruit volgt niet,dat het daarvan afstam t. r ebeuaru.m. 1)e twcede maand i
n het
1)e oud-noordsche volkeren hadden een woord, jaar. Vallfebrua,.
/'
c.
:/&??
l lustrale,zuiveringsfbest,
jlmcn gcî
voon was,in die maand,een feest
fach,of.fak,datvuurbeteekende;en vcelligtwas dewi
er zuivering en heiliging van m ensehellen vee te
jàcl
ten,offakken, ecrti
jtls ook voor brandt
m in t
vi
e
r
en.
D
e
ze
m aand draagt ook den naam van
gebruik. lliervan kan fakkeb door middel van
tlen tlitgang el,die cen werktuig aanduidt, regel- sprokkelmaand, oul. sporkelmaand, waarschi
jnli
jk
matig gevormd zi
ln. Hiertoe bel
aooren ook gqçn, van spurcalia (a spurco),medezckerefeesten,die

(jttlsztt),Qttlg.
in deze maand tothetzelfde bovcn gemelde einde
r aien, feilen, o. w., ik faalde,heb gefaald. Vevierd werden.
Van het verouderdefaal, nu fet
l. Hetvoorge- r eeR s, v,,m eerv.feeksen. Een slecht, loos
stelde tloel niet bereiken, missen: vertrouwt op vrouwspersoon:zi
j is eene regte feeks. '1*uINM.
hem, e11 d'uitkom st zal niet falen. t..D.s.P. brengt hettot hetotlde-/ka,d.i.haten; ZOO dat
Dwalen,mishebben:vader,voorghewisghi
jfaelt. feekseen hateli
jk wi
jfzot
zde zi
ju.
GEsculzR. Te kort schieten,in gebreke bli
jven, (F eests v.en o.,m eerv.feesten. Van hetlat.
banltroet gaan : wanneer de schuldnaars falen. J'
estuî'
t.Eenti
jdvoorplegtigegodsdienstoefeningen,
Pool'. V oor ontbreken, zegt V oxoxlz: indien of voorvermaak geschikt. Van hier paaschfeest,
Een feestvieren,feest hotlden.
'tmi
jll lippen aen bevalligheit mogt falen; zoo Pinksterfeest,enz.
ook: het pad zal ons niet falen,wi
j zullen het Ook voor een gastmaal,overeenkomende met het
padnietmissen. D och in zcer vele dezer beteeke- fr-festi
n. Van hierfeesteli
jk,pleqtig-prachtigltjk;
nissen is dit woord niet meer in gebruik. Van ielnand feesteli
jl
t onthalen;feestellng. Zamenst.:
bierfaal
.
qreep, voor misslag;doch ditwoord is feestdag,feestgebaar,feestgewaad, feestlied, feest-

oFer,feestzangjbruiloftsfeest,geboortefeest,huwereedseenigzinsverouderd. ZieJetlen.
jksfeest,kermlsfeest,kersfeest,verjaarfeest,vreugX al.
:e,v.,meerv.faliën,falies. Zekereslui
jer, li
tot de kleederdragt der vrouwen behoorende,an- defeest,enz. Oul.washetvan ditfeestgevormde
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werkw.-/cct
s/p)?in gebruik voor feest vieren, geli
lk en veeldrinken,aandendrankzi
jn:hi
l
'kanschoon
feppen. Y an hier fepper,zuiper;fepsteryzuipster.
ookfesteren,vooronthalen.

Oorypronkeli
lk is het woord J'
eest vrouweli
jk, X esé. een bij de oudheid zeergemeene uitnlaar door verloop is het onzi
jd. geworden, even gang, beteekenende t1e vastleid,of v01-en ri
jkea1s beest,oorlog en anderen. En het tegenwoor- lt
jkheid van iets,waarvan nog eenige weinigeoverdigegebruik schi
jntvoorhet onzi
jdig'
egeslachtte bli
jfsels bi
j ons gevonden worden,al
s:eerenfest,
ernfest, honorl
-h
-cus. 1)e wortel vertoolt zich in
zi
jn.
r e:l.. v.,nleerv.feilen. M isvatting,misstelling: ons vast, oul.vest,.#rk?
7t
/.
s. Zie eeren
fest.
eene f'
eiltegen de regels der spraakkunst, dicht- r es*een , feestoen,v..meerv.festoenen. A 1kunst,enz. Zedeli
jk gcbrek:iet
ler mensch heeft lerhande loofwerk,aan muren,pijlers,enz.vastge-

zi
jne feilen. Oul.bezigde men ook faal. Za- hecllt, in de bouwkunde:behangtmetm irtegroen,

menst.:drukfeil, enz. Feil is ook hetzelfde als en bloemkrans en festoen,Portaalenpi
jler.Voxo.
dweil,waarmede m en het natvan den grond enz. Dit wobrd wordtbi
jPLa
kxTyx,KlL.
,nochIIALMA

afveegt. Men brengthettotfeilen,.
Xtî60?,errttî-e) gevonden;ten bli
jke,datzi
j hetvoorgeen neder-

als in hetafvegen om en om loopende, even als duitsch erkenden,geli
jk hetook eenenbastaarduitdzveil,totdlreilelt,#tlc/t
?n,insgeli
jks errare betee- gang heeft,waarop de klem toon valt. Doch llet
kenende. In Zuidholland zegtm en tlweil,in A m- is thans in vri
j algemeen gebruik;ook hetdaarvan gevormde festoeneren.
sterdam en Noordhollandfeil.
r e:l.en. falen, o. w., ik feilde, heb gefeild. r ezl.
kken. (feziken) o. w., ik fezikte,llcb
Hetvoorgesteldedoelniettreffbn:hi
j sloeg naar gefezikt. Stil praten,snappen:ick sit.....te fe-

mi
j,maarbi
j geluk feilde hi
j. W allk
-elen,te kort sikl
ten van u. W ESTERB. Van hierfezikl
ter,(feschieten:ik salin lni
jne getrouwheid nietfeilen. ziker)fezikster.
BIJBELVERT. Fig.,eenen misslag begaan,clwalen: r lpel.l, m ., m eerv. flelten. lleugniet,sehelm.
hi
jfeilt telkens in de woordvoeging. Zie jàlen. ltlL.zegtAelt,vilis/?t
)33
20. Hi
jheeftookjikl,dat
Van hier feilbaar? dat feilen kan, feilbaarheid. door KRulzen anderengevolgd wordt:geldtmaeckt
Even a1sin sommlgeoorden van Nederland,feil felen goede nlannen. Gssclllxu. Het gebruik
voor dwet'lgenomen wordt,zoo wordtaldaar ook kiestJlklt. Van hier fielterd, fieltig, fieltënstt
lk)

feilektin den zin van dweileï
tgebezigd: de stoep enz.
feilen,meteenefeilschoon maken,afdroogen.
r ler, bi
jv. n.en bi
jw.,ferder,ficrst. Stout,
Hetlat.jàlli en nederduitsche vallen zi
jn ten trotsch, moedig: een fiergelaattoonen. Mitfienaauwstedaarmedeverbonden.
ren gangen. BIJBEL,1477. Zi
jgedroegzichzecr
r el.k, o.,m eerv.feiten. Eene daad:die voor fer. Van hier fierheid, waarvoor Hooy'r .hkz'
te
onz' quade feiten zoo magtig weet te pleiten. bezigt: een geest van edele fierte. Het is met

J.os Dscl
t. lemand oy het feit, op t
1e daad, hetlat.ferose11fr.jier vermaagsellapt.
betrappen. lf11z. heeftjeyt,lat.Jàctunt. Vanhier .
P'
X:guurs v.,meerv.figuren. Van hetlat..
#feiteli
jk,feiteli
jkheid.
J
/t/rcf. Degedaante eenerzaak:deomtrekl
tenvall
lmel.éel., v.,meerv.feitels. Zekere doek :het eenig ding stellen ons deszelfsfiguur voor oogen.
è

killd eene feitelvoorspelden.
Zoo zi
jn allegeteekende,geschilderde,gesnedelle,
rel
l.
,bi
jv.n.en bi
jw,fellertf'
elst. Boos, ver- gedrtlkte,ofop eeneandere wi
jzevervaardigdeafwoed:een felmensch. Doch I11 deze beteekenis beeldingen en versierselsjiguren. Alle dingen,i11
wordthet zelden gebrtlikt. W reed, onmededoo- zooverzi
jeene gedaantehebben,ofinzoovermen
gend:en rampen diemi
j fe1bestri
jden.L.BAl
tl. dezelve onder eenige gedaante beschouwt, als:
Hard, sterk : een felle wind, felle winter. Ilat wiskunstige figuren. ln de schoone kuusten drajlaard kan felloopen. V erllielend,verterend:ge- gen verscheidene willekeurigevoorstellingenen ver-

Jjk een felle vlam. L.BAltl1. Rtlw, onbesehoft: anderingen dezen naam ; zoo spreekt men,b.v.
iemand felaanvallen. Van hierfelheid,felli
jk,e11 vanjl
gurelt
,in dedanskunst. Devoorstelling van
bi
jHooy'
:
rjklte,1:001-levigheid.
eene zaak onder eene andere gedaante,dan wi
j
Misschien behoorthettothetoude,bi
jW Acur
rEl
z. ons dezelve gewoonli
jk voorstellcn,waartoe de.
h'
voorkomende,fel, 10.
6/8
9,jbld, belltt/4, Waarvan, gî
.
tren in de welsprekendheid behooren. Tn de
waarschi
jnli
jk,ons '
eeldheet'
,tà/.
'
rbellq metveran- spraak-kunst zi
jn allû woorden,welke ietsligchadering vanf in v.
meli
jks,ofzinneli
jksbeteekenen,entervoorstelling
1>eI.
p,o.zi
e//ttk/
gcclenjùl
p.
van onligehameljke dingen gebruiktworden,jiyu.

r enl.
k s, m , m eerv. feniksen. Van het gr. r:0?. In den gem eenzamen spreektrantnoemtlnen

en Iat.tjr
ayNel,pltoeztix. Een door de Ouden ver- eenen persoon,ofeene zaak,wanneer men alleendichte vogel,van welken men zeide,dateraltoos li
jk op derzelver gedaante ziet, dikwerf'eene.
#lldaareenindewereldwas,en derhalvezondergade guuv: wat voor eene belagcheli
jk
'efgtlurisdat!
of geslachtgenoot:dat hi
j eenige holdert
ljaren Fi
guur plclz)? wordtanders,voorvcrtoonilg maoud werd,zich dan,in A rabiL,op eenen berg,in ken, pracht en luister verspreiclen,gebezigd:die
een van welriel
tendckruidengemaaktnestplaatste, menschen maken veelfguur. Van hierfiguurli
jk,
hetwelk, door dc stralen der zon aangestoken, figutlrli
jkheid.
met den daarop zittenden feniks verbrandde,uit X IJ,tusschenwcrpsel,om verachting,ofaflteer,
wclke asch een nieuwe vogelontstond,wien het aan te duiden, waarvoor men thansnleestalJbei
op geli
jkewi
jzeging. Dit woord wordt,bi
j alle gebruikt. Oul.plagt men è
-'en X'
)
J-,alswoordell
ollze dichters, van personen en zaken gebruikt, van verwondering en afkeer te bczigen:nadathet
die alsuitmuntend voorgestelt
lworden. Van hier reenberaad iet acht of i
j of fl
j. S1a1>
J(1. Thalls
fenil
tsdichter, fenikspennetl, enz-; ja zelfs zingt zegt men,meestal, ho
''of.
#l';hetisaltooshi
j of
voxosc van de heiligemaagd:o Feniksmaagd, flj met hem (in dc gemeenzameverkeering),hi
j
o Moeder van 'tverbli
jden!
slaat altoostot heteene ofandere uiterste over.
r ep pen, b.w.?ik fepte,heb gefept. In de r l.j
.anel.
eu, (jemeleu) bi
j Kzs.ookfemelen,

gemeenzame verkeerlng gebruikeli
jk voordikwerf vanfemebo/fzleô lt
-num carptum;b.w.,ikfijmelde,
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heb gtfjmeld. Eigenl
i
jk,wolkaarden en denop- r laauw ée. v.,metrv. Caauwttn. Httzelfdc
pen afpluizen. Wjders,futselen,zich metgeringe a1sfaauwhel'
d:en wektewederop de geesten uit
zakcn bezig houden, en van daar alles als zaken de qaauwte. lloola?. In :aauwtc, in onm agt
vall dc godsdiensten hetgewetenbeschot
lwen,of vallen,liggen, eene Paauwtekri
jgen.
voorgevel)te beschouwen,den heiligespelen. Van rl
la'
b,Eabbe,ziejlep.
llierfi
jmelaar,Ymelaarster,in alde beteek-enissen r'abbeeen,o.w.,ik :abberde,heb ge:abvan hetwerkw.;Ymelachtig,fjmelari
j.
berd. Klanknabootsend woord, ontleend van het
X:
JX:, bi
jv. n. en bi
jw.Ejner,:j11st. Schoon, geluid, hetwelk doek, of ander ligtbeweegbare
bevallig, vooral ten aanzien van hetgelaat:dat stof, geeft, door den wind op en neerbewogen
meisjeheefteen fi
jn gelaat,ec
ljnwezen. Dun, wordendeteen welig windjen lag en qabberde in
.n f
in tegenoversteling van grof:fi
jn laken,fi
jn lin- de zeilen. HoovT.
*
nen, fjne suiker. Zuiver:fjn goud, fi
jn zilver. rladderen,o.w.,ik fladderde,heb gefladSchrander,scllerpzinnig:datwaseen$nantwoord. derd, Eene vlugge en losse beweging maken,
*'

D ateene levendige gewaarwording van iets heeft: vliegen:de vogels Eadderen door delucht.W aar-

een fi
jne smaak, die de kleinsteschoonheden ûn schi
jnli
jk isditwoord hctzelfde,a1sjlederen, vledgebreken gewaarwordt. Somwjlen dient.
#l.
n,a1s derennt
latbj KIL.in de beteekenis van volitare,
bi
jwoord,om den nadrul
tdesvolgenden woordste plaudere cîJ:, enz.
, voorkomt. W aartoe dan ons
versterken:hetis;jn koud,latjheeftmtjfl
jn,Yn- nog in dageli
jksch gebruik zdndefodderen insget
jes bedrogen. Nog is ditwoord bijonsin ge- lkksbehoort.
brtlik, om iemaud, die ten aanzicn van de gods- r l.ah.lieren, o. w., ik flakkerdc, htb gedienst gezet en naauwkeurig is, aan te duiden: flakkerd. Fliltkeren:de brant stcecktop en Pac-

maar inzonderheid noemt men iemand,dieuiterli
jk kert. Voxp. Flakkertdoor de daken. IlooGvt,.
godsdienstig:schi
jnheillg is,Ji
jh:o!zi
jiszoofi
jn. Fîg.:Eakkerend geluk. Voxo. Ditwoordisreeds
Van hierSnheid,fjnigheid,fjntjes. Zamenstell-; eenigzinsverouderd.
fjnaard,fijnbaard,fl
jnman,schdnheilige,bi
jHoovT lql,
am bouw ,v., meerv.flambouwen. Fakook slim,schranderman;tijnschilder,integenover- kel,toorts. Van het fr.Jlambeatt. KIL. heeft
stelling van kladschilder. Van dit.hjh,i
sook het yambeel. PooT bezigt#ambozt.

wcrkw.hjhen,voor fl
jn makcn,gevormd,hetwelk rl
lank. v.j meerv. ianken. Van het fr.
onderanderen,bi
jSIx vkx CZI.voorkomt.
yanc,d.i.zi
jde. Kri
jgswoord. llen vi
jand in de
Het gr. 9uzL9z% komt, in de eerste beteekenis, qank vallen. De Eanken dekken.
daarmedeovereen;waarom de beteekenisvaneen
iserbi
j ons waarschi
jnli
jk een werkw.
goed t
litzigt,een bevallig gelaat)de eerste schi
jnt
angels.jlingan,projicere,pt
fcvîtzr:)gf
zweest,
te wezen.
waarvan onsJlt
nk,enjlank,ltz/z/.
:propz
lgnaculq de
*>l.j4.zievt
j'
t.
beschietzi
jde; gel
i
jk ook fonk, eelz zi
jdelingsche
l'
Nfk l*akk exx, o.w.,ik flkfkkte,hebgefkfakt. slag.
1l)hetgelneeneleven gebruikeli
jk,vooropenneer lal.
ansen. b. w., ik flanste, heb gePanst.
drentelen, zonder iets uit te regtcn, van jikketl, Haastig,slordig verrigten,in de gemeenzame veroul. zacht
jes aanraken, enJ'
akken,aangri
jpen, keering gebruiltelkk,vooralmetvoorvoegsels)a1s:
'

iets dotn als llietdoende. Fikfakker is derhalve aaneen:ansen,neerQansen,enz.
iemand,die wel de hand aan iets slaat,maarniets r lapg m ., mecrv. flappen. lflanl
tnabootsend
uitvoert. Van hierEkfakkeri
jvooreen beuzelaeh- woord, ontleend van hetgeluid,hetwelk een klap
ofslag,gecft: ik gafhelia eenen :ap om deooren.
tig en nietig bedri
jf.
l'
A:ksel
h? bi
jv. n. en bi
jm, flksche
r, fikscht. Ook wordt zeker werktuig, waarm ede m en de
.
Vaardig: 11i
J is een fiksche kerel. Hil gaat fiksch vliegen doodt, jlap, vliegen#ap, eng. jlap, bti
lnet de pen om,kan vaardig schri
jven. 5Vel,:-01- KIL,Mabbe,genoemt
l. Zamenstell.
:.
jlapkan,waltrIllaaltt wel:hi
j verstaat die kunstfiksch.
van het deksel sterk klapt in het toedoen,ook

Hoogd.J'
l
z, bi
j ltllv.Ji'
x, deen.en zweed.ft'
r.Jlappel'
,en enkel#ap genoemd. Van#ap is het

Het wordt door K 1L.,Ttuxzl.en anderen tot het o.w.#appengevormd,voorslaan,klappen.
lat.Jixus gebragt; doch ADSL.leidt'hetvan het X l.aeden, meerv. z. n., waarvan hetenkelzweed. en i
jsl.Jika,/.
kka,i
jlen,enjikt,i
jver,vli
jt, voud niet in gcbruik is. Afgescheurde stukkeu
af
'
,hetwelk methctlat.J'
ugereengr.kzt
às
lzo schi
jnt en brokken: de wintl sloeg het zeilin iarden.

verwantte zt
jn.
Breektden band aan Parden. Voxo. llsschot(
e il.
o:
Rxtee', v.,zie nachtegaal.
sen: mcn onderscheidt het i
js in velden?:arden,
X :ool.
,v.,meerv.folen. Van hetlat.pltiola. en 1os i
js. Een stuk i
js van mi
jlen in 'tronde)
Eene :esch meteenen langen halsen ronden buik. noemt men een veld; kleiner i
jsbrokken dan
e.
laauw .bjv.n.en bi
jw.
,flaauwer,Eaauwst. tweemi
jlen worden groote,en nog ltleiner kleine
Zwak,magteloos: den vjand eeneniaauwen te- yarden genoemd. ZORGDRAGBR. Hoor'
.
r bezigt
genstand biedcn. 1)e wi
jn wordtiaauw,krachte- veelal#arzen. .
f1 de Tz
twL- cn DIc1IT1
<. BIJDR.
loos. Flaauw zi
jn,worden,inonmagtliggen,val- wordtditwoord gezegd,doorletterkeer,vanyadlen. Koel, onverschbllig: iemand eenNaatlw ant- der
te zi
jn,a1siets dat wapperende nawoord geven. Zjne liefklc wordtiaauw. Bleek:
enyentel't.
dat is flaauw gedrukt.Y an hier :aauwheid,iaau- l'Aleenten . b. w., ik fleemde,heb gcqeem d.
wigheitl,Eaauweli
jk,Eaauwtjes.Zamenstell.:flaauw- Vlei
jen:o1zj kan hare moederzooEeemen.Hi
j
llartig,qaauwhartigheid. Vanjlaazlw ishctb.en stri
jckt,hi
jstreelt,hi
jQeemt,hi
j zucht, hi
j lacht,
o. w.jlaauwen gevormd, voorllaauw maken, en hi
j schreit. W llsl'
ylns. Van hier fleemer,fleelnlaauw worden:en iaauwen 'tlicht; Eaatzwtnu ster. Ook :eemeri
j,voorvlei
jeri
j:t1egladdelleedezee. Slx.vAN CH. Dedag iaauwt. Voxo. meri
j kan gunst en vriendschap mal
ten, (
F.v.
W ACHTIR.beweert,datyaauw hetzelfde is a1s Doltp.
laauw,J:yyf#tl,
j'
,staandede/ hierdanperprosthesth. r'eer.bi
jKlc.Jeere,v.?meerv.:eeren. Een
Tulxzl.brengthettotJacctdus,d.i.slap.
slecht,1ui vrouwmcnsch. Dlt woord wordt,met
.
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eenige vcranderil
lg,nog in de gemcenzame ver- veel a1s glad stri
jkende opschikktn,d.i.strcelen
keering gebrui
kt,yeer?
j' en ook x
jlerlbl
'-:wie zou en vlei
jen,even alsmen zegtplut'
ntstrâ
ll
cen.
r :lkk en, b.w.,ik qikte,heb geqikt.Eigenzich metzulk eeneEeeri
j(Qerri
j),inlaten?
X l.eers. m.,meerv. qeerzcn. Een klap, een li
jk, lappen, verstellen, weder heel maken: cen

slag:zi
jgafhem eenen fleersin hetgezigt.

klok
eed,
eeue
nmu
rQ
ikblte
n,nlu
doo
rgaadat
nsodl
lpi
en-.
(Pml.en te:eg, meerv.z.n.,waarvan het tnkelv. O
met
aan
:u
ik
he
zoo
ang
aan
ngkk
ge
nietin gebruik is. Stukken en brokken,even als flikty dat ik het weder gebruiken kan. Thans
fardentietsaan Qenterssclleuren. W aarsehi
%
jnli
jk wordthet meestalvoor opschikken gebezigd. V an

van hetoudeJlnder,.
/rcg?nenftzlapidum.
hier flikker,Qikkeri
j,Qikster.
(
Fl.
ep.v.,meerv.Qeppen. Een driekante ltp, Hoogd.jlt
kkenb deen.yikke, zweed.jhkka,gr.
dien de vrouwen om het hoofd plagten te dragen. càexcw.
en dienualleen nog bi
Jjonge kinderen gebruikt r llkkeren,o.w.,ik qiklterde)heb geflikwordt. Bi
jKlxz.Aabbe.Jf6ô??c. r
.
I
?y;N KATE brengt kerd. Gl
insteren, nameli
jk van al wat rooden
het tot het bovenstaande jlap,vliegenfap,a1sin gloei
jend is:waaruit die gouden glans t1q verf
gedaante daaraan geli
jk.
scllakeert en Eikkert. Voxo. Van alwatbleek
(F l.eree:.jn, o. Jicht:veelstondthi
juitaan enQaauw van glansis,zegtmenblilckeren.Voxo.
't Eereci
jn. Hoor'
r,
heeft ditonderscheid fraaiin acht genomen: met
Een bi
jna reeds in onbruik geraakt woord, za- koperen schilden Eickeren, met stalen lemmers
mengetrokk-en van #edercqh, behoorende waar- bliclteren. Van hieriikkering.
schi
jnli
jk tothet oudeyederen,vlederen,volitaî.
e, (
r l.
:xl.
k. bi
jw., beteekenende eigenljk welgevolgens TEN KATS,om de vlim ende schenten van troflbn, net op het doelwit geschoten; van het,
de scherpe jichtstofren,tusschen de beenvliezen. waarschi
jnli
jk,weleer in geWuik geweest zi
jnde
En KIL. zegt:dk
'
c?
'
f?
zryedel.cl
jh, quod per omnes werk-woord yinken,angels.yingan,werpen,schiearttts volitet.vageturque kkfer cutem etcarnem.
ten. Thans wordt het gebezigd in den zin van
Xl.eseh.v.,meerv.qesschen. Een van glas zeerwel,best:dathebtgi
jqink geschreven.Ool
k
gcblazen vatmeteen dikken buik enlangenhals: wordt het als zelfstandig en a1s bi
jvoegeli
jk geeeneqesch metwi
jn,bier,enz. 001
<zondervoor- bruikt, om zekereuitmuntendheid aan tet
luiden:
voorzetsel:eene:esch wi
jn, zcsCesschen bier, datiseen iink van eenen kerel,van eenevrotlw,
enz.
enz. Hi
j iseen Qinke vri
jer. Hi
jza1eeneEinke
Van ditwoord zi
jn eenige,in de gemeenzame vrouw aan haar hebben. Het is alleen in t
len
verkeering gebruikeli
jke,spreel
twi
jzenontleend,het gemeenen spreektrantgebruikeli
jk.
drinken van wi
ju.ofsterken drank, aanduidende: e l.
:ts? (nedersaks. Flitze, angels #a, ital.
veelvan deQesch houden;onderz'
jne qesch zit- yizza, mlddeleeuwsch lat.yecha, fr.Jèclle), m.,
ten; men kan hem altoos bi
j dc iesch vinden, meerv.Eitsen.Pi
jl,werpspies:meteenflits.Voxo.
enz.
W atging u aen,o Dood, uw doodeli
jke fli
tsen,
W eleer droegen alle vaten, dic dezegedaante op dezen held te spitsen. 1)z Dzcx. Gemeellltj
k
haddenyuitwelkestofzi
j ook vervaardigd waren, ontleent men deze benaming van desnele vlugt
dezen naam ;van daardeaardenflesschen,albas- eens afgeschotenen pi
jls, wantjlltsen beteekende
teren iesschen. Bzt
ysstz
vsltT. Zamenstell.:flesch- oul. vliegen;doch mogeli
jk is het een klanknakelder,of Eesschenkelder,qesschenblazer,ieeschen- bootsend woordtontleend van hetgeluid, dat eell
kooper,fleeschenmaker,enz. Azi
jniesch,bierflesch, afgeschotene pi
ll in de lucht maakt. Van hier
enz.
iitsboog, Qitseboog,Eitskoker,flitsekoker, bi
j de
Hoogd. Flasche, deen. Flaske, zweed.Aaskat Vriezen nog ingebrt
lik.
eng.jlask,pool.Masza, ital.fasko, sp.fascon. r l.
edtl.
eren,o.W.
,ik Qodderde,heb geflodluiddeleeuwsch lat.yasca,Tttco,jlaœa,Wtïc/t
z, an- derd. Eene losse beweging maken, wapperen:
gels.Jlaœe, fr.yasque, en jlacon, gr. lklczto&. ecne kleeding, dienietop dewi
jzederSarmaten
Onsverkleinw.yeschken heeft zcer veel overeen- en Parthen om '
tli
jfEoddcrde,maarenz.W wG1
1x.
komst met het gr. :tqlk
tcz'
j, dat hetzelfde betee- Iloor'
r bezigt hetfg.:zoo lang als de dingen dt
ls
ltent.
flodderden. Ook zegt men, in de gemeenzam e

X l.
els.bi
jv.11.en bi
jw-,flctser, zcer iets. ln verkeering:doorhetwater doorden sli
jkflod(1e gemeenzarne verkeering gebruikeli
jk, vool' deren,doordun en dik loopen. Hiervan zi
jnontnaauw?laf: dat bier snlaaktzeer iets. Ook dat leend Aodderkous, iemand, die met loshangende
zi
jneschoonekletlrnietmeerheeft: die bloemen kousen loopt;yoddermoertWotuerrov
s,een slortli
g
beginnen alEetste worden. Zi
jziet cr flets uit. vrouwmenseh. Def vanAodderen,in sveraudertl
Zie Onvlaat.
zi
jnde,wordt hetslodderen, hetwelklflL.in denr l.
eur.m. Van hetfr.jleur,en ditvan het zelfden zin bezigt, als: slodderende klecderén,
lat.yos,./&r?
'
s. Van boomen en planten,diein fuxa vestitk
.
tenta,geli
jk wi
j ook nog sloddet'
vos,zoo
tlen bloei staan, bloei. Fig., en dus wordthet wel a1s yoddervos, zeggcn. Van dit sloddeî'et,
l
neestalgebruikt,welstancl,gelukl
kigestaat,in llet komtslodderig,bjletterl
teerslordig.
gem cene lcven: in dezen fleur van voorspoet.

r l.oers. o.,meerv.tloersen. Zekerestof,eene

llooy'
:
r ln Neurzi
jn,Lin,
.
//03,6 esse.) KIL. 5Vi
j- soortvan dundoek:methetwitte floers. llooln'
l'
.
tlers vroli
jkheid, opgertlimdheid: erisgeeilfleur r l.
oxl.
k,zieyank.
bi
jhem. Van hierEeurig,Eeurigheid.
r 'enkeren, o.w.!ik flonkert
le, heb gel'
Ml.
#hsl.
oo:lensb.w.
,ik Eikflooide, heb ge- Eonkerd. Glinstercn, schlttcren, gcnoegzaam hetflikiooid. Vlei
jen, liefkozen: o! zi
j kan hare zelfde als jlikl
ceren. Blikt en qonkert uit elks
zusterzoo flikiooi
jen. Van hier Qikflooi
jer,flik- oogen. H.DULL. Van hier flonkering. Zamenflooister,flik:ooi
jeri
j.
stell.: flonkerlicht, Qonkerstar, figtlurl.: hi
j was
Het is zamengesteld vanjhkken, d,i.opschik- eene Eonkerstar der kerk, een uitmuntend leeraar.
ken,enfooî
jelljhetzelfde alsyeeuwen,.
/@6cê?l:zl
,d. SPIEG.noemt destarrenyonlcervonken. Van hier
i.strjkeny vleten. Flikloobw
en is derhalvc zoo Qonkering.
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r l.ouw , v., meerv. Qouwen. Een net om nende gaauw,gezwind, dadeljk: zi
ln bevelwerd
quks uitgevoerd.
tllkfpf, ofin hetgeXl.
u:'
m . (lat.phlegma) v., meerv. Puimen. lflra. heeft vluglts, a1s ter '
Taai speeksel: eene fluim uitspuwen. Fltlimen meene leven, vliegens. A lles van vliegen. Thans
opbrengen. H iervan is het o. w..,#t/à
bdc??, voor schri
jftmenfluks.
.
fluimen spuwen,gevormd.
r l.
uq
kseq
lt, bi
jv. n,,Qukscher,flukscht. Van
X luls*eren . b. w., ik Puisterde, heb geVaardig, knap: lli
j is cen fluksche kerel.
ntlisterd. Klanknabootsend woord, olltleend van
heir. Hoov'
r.
het sissende geluid, dat gchoord wortlt,wanneer rl.
us, verbasterd van flftlcs,.
/J?
,
/.
ç.
s bjw,bemen zacht
jes tegen iemand spreekt,ofmompelt, teekenende zoo wel kort te voreny als kort na
om nietdoor anderen verstaan teworden. Iemand dezen. Kort te voren,zoo even: Mevrouw,gi
j
iets in hetoor fluisteren. Van hier Qnistering:de noem de uw dochter flus eenbloem.VOND.Straks,
zachte qtlisteringen ter gezette avontuure. V oxo. kort na dezen : ik zal hct u flus wel zeggen.
r l.ulé. v., m eerv. Qlziten, Zeker blaasspeel- I-IAIZMA.
tuig: op de duit spelen, de fluit blazen. Naar r 'u w ee', o.,meerv.Qt
lweelen,w anneer van
iemands:uitdansen,anders,naariemandspi
jpen verschillencle soorten gesproken wordt. Zekere
dansen. Zekere orgelpi
jpen,die hetgeltlid der stofifelp,fulp:m et zwartEuweel. HooF'l'. MEL.
fltlit nabootseny dragen insgeli
jks den naam van ST. noemt het salt?
jt# ItlL. sammet, overeenko/?
'
/. de quitstellen. Ook wordteene soortvan mende met het hoogd. Sammet. Van hier het
.#?
snippcn te vangen.

vrachtschip,dat,lang cn smalzi
jnde,in gedaante onverbuigb.bi
jv.l).fluweelen,vanflaweelgemaakt:
naar eencit
zitgeli
jkt,jlut
h ofAuitscltt
',genoemd. een Quweelen kleed. PooT sprtlckt,bi
p
joverdragt,
W aarschknli
jk heeftook zekerlang ensmaldrink- van: Cuweelen minnewoorden. OIJo. bezigt het
glas hiervan den naam vanjlttitb ofMuit
glasge- insgeli
jks bt
j iets onzelfstandi
gs:in Qt
lweelen1ekregen.
digheid opgetrokken. Zamellstell.: Quweelbloem,
Bi
J Kfrz.heeftditwoord ook dc beteekenis van Quweelwerker.
logen, ??6#r?k,ger!
)'
; zoo ook bi
J GEsclllslt:A1dat r niezen , zie niezen.
iemandt siet van buyten, zi
jn al dickwils waere r n ulken . b. w., ik fnuikte, heb gefnuikt.
Quyten. Dit is eene zinspeling, zegt TsN KATS Eigenli
jkjvan de vogelen, de slagpennen uittrekop hetvogelaarsQuitje,dat de vogelsin hetnet ken,kortwieken. Fig., de krachten benemen,verlokt.
zwakken: iemands magt fnuiken. Uw welvaart
Zamenstelling.:(in de eerstebt
lteekenis)fltliten- fnuiken. J. I)s M ARRE. Den graaf en graaflilkm aker, Quitmeester, Cuitspeler, Euitwerk, in ccn heid hun wieken we1 te fnt
ziken. HooFT. Van
orgel.
hier fnuiking.

r l.
ullexâ.b.w.,ikqoot,hebgeooten.OpdeCuit ree:, tusschenwerpsel, om zjn ongenoegen
spelen:hi
jfluitzwaremuzi
jkstt
lkken.Metdenmond over- en zi
jnen afkeer van iets aan te t
luiden:
fluiten: l)i
J loopt alti
jd Quitende langs de straat; foei,schaam u!foei,dathad ik nietgedacht!I)s
iemalldflt
litcn,metfluitenroepen.Ookvandevoge- Dscx.bezigtfoeqkn,voJrfoeizeggen.
lcn:dievogelflt
zitliefeli
jku Bi
j Kls.isjlut
w
ten ook
pfui, zwbed..
#', decn.#p'
,fre.
#,eng.
Iiegen,bedriegen,volgensTsN KATE,om dezelfde
spaan.feo,ital.puh,lat.ph4'
,g.gzo.
reden,alsJlttl
'
tlogen,bedrogis. In degemeenzal
ne
llatuurl.uitt
lrt
lkking van misnoegen en
vcrkeering zjn hiervan verscheidenesprcekwi
jzen
dievan zelfdoor eene enkele blazing geontleend,a1s:hoorhem eensliefeli
jk Quiten! wat
endaarolnookin alctalen gevonden wordt.
gebrllikthi
jlieve woordjesom mi
j overte halen!
v.,meerv.foeliên,wanneervan onlk zal hem m aar laten Qttiten, ik za1hem geen
soorten gesprok-en wordt Zekereuitgehoor geven. Gj kunt op nwen duim Quiten, heemsche kruideri
j.
gi
jmoogtu behelpen zoo gocda1sgi
jkunt. Het r eel.
:e, v. Verfoeliesel van eenen spiegel.
is vergeefs ge:oten,a1s hetpaard niet pissen wil, Ook de foelie, die men onder een edelgesteente
m en hceft vergeefsche m oeite gedaan. Op iets
om hette meer te doen sehitteren. Verbas-

fluiten, heimeli
jk naar iets trachtcn:hi
jheeftal
lang op datmeisjegeioten,maarhi
jzalzi
jn oogm erk niet bereiken. De drie laatste voorbeelden

van Jhlt
'
e, geli
jlc KILIAAN heeft,van hetlat.
Van hier de bedr.wcrkw.foeliën,oververfoeliLn.

v.,meerv.fokken. Scheepswoord,zeker
behooren eigenli
jk tot de straattaal. Van hier
fltliter,iuiting. Zamenstell-: aaniuiten, uitfluiten.
fokzeilt defok ophalen,defok stri
jken,
enz. HootpT gebruikt het1lg.:Rome sloeg er t1e
Zieaan/uiting.
B.I'
luyoscopxn aehtyuiten afkomstig van,
/fvz, breefok bi
j. Zamenstell-:fokkemast,fokl
terust. Il1
el
zdtlsgeli
jkvloei
jend:qt
ziten,Qtlitte,gefluit. Fl
t. de gemeenzame verkeering bezigtm en dat woord
vAN Tuxlzvvslzo daarentegen houdt het daarvoor, ook voor eenen bril, waardoormen zict:hj zit
dat het qtliten met den mond, ofhet natuurli
jke m et de fok OP den neus.
fltliten van den wind in de boomen,ofhet riet, M en achtditwoord afkomstig van hetdslandeen klanknabootsend woord is,waarvan lladerhand scheAeken,.
/'
zl?
l,
en,ventoJerrg
,pelli.
een rietofpi
jp,waarop menjloot, den naam van r ok k en, b.m ,ik fokte, heb gefokt. In de

Wt
/ffbekomen hecft dathet derhalve een oor- veehoederi
j gebraikeljk: paarden, schapen, enz.
spronkeli
jk woord, en dus ongeli
jkvloei
jend is. fokken.Hoola:rbezigthetvanmenschen:om hardcrs
Althansde voorbeelden,waarin hetongeli
jkvloei- oftLeeraars aan te fokken. Thans isditook nog
jend voorkomt)zi
jn menigvuldig, en het tegen- gebruikelgk, maar in den gemeenen spreek-trant:
woordige gebruik verkiest:Qoot,geioten. A osru. ik zaleenen sehoenmaker van hem fokken. Ou1.
brengt het zelfstandigeJhtit tot het lat.flare, werd ditwoord ook als onzijdig gebruikt,voorzeitf/cf?
,
fz
??l,blazenten maaktdusvall/h//fhetwerkw. lell, wegzeilen, overdragt. vlugten, en naderhantl
gaan, weggaan, welke laatste beteekenis nog in
ç
.
flut
ten.
r 'uhs, l
'
)j verbastering '
flus, iltjw.
,beteeke- den gemeenzamcn spreektrant gebezigd wordt:er-
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gens heen fokken:

voortfokken. V an hierfok- len,te zi
jn,als btl
-JoxcxT.:Foolten femelt heeker,in deeerste beteekenis,cnfokkeri
j,als:paar- le dachjes. En van ditvoelen en sollen,op eene
denfok-ker,paardenfokkeri
j. Bi
jVoxolrzis.
fokkel. belagchcli
jke wi
jze,ishetdoorKxrz.aangeteekeneen ri
jk man;ook bi
jJ.x)siDscx.:maardc eer de bespotten, den gek seheren,afkomstig Verden fokkeren, of ri
jkerden verlecnt;en nog zegt volgens is het in cenen kwaden zin genomen,voor
men in dien zin:een ri
jke fokker,waarschi
lnli
jk plagen,kwelen,drnkken: 'tgefoold,gefoltertspanontlecnd van de vee
foklcerb'
,die(1evoornaamste je. Moox.d'
Onnozelheid....getrapt,gefoolt,enz.
ll.
on van ri
jkdom plagttewezen.
PooT. Hoor'
.
r bezigt ook foelen,voorfoolen,iI)
r ol.lan*.m.,m eerv.folianten. Een bastaard- den zin van plunderen:'tgewestvan foclen verwoord, van het lat.foll
hm,een blad,doch door schoonen. Dan,ditwoord isthansvcrouderd.
hetdageli
jksche gebrnik in de taalaangenomen. r oppen,b.w.
,ik fopte,heb gefopt. Inllet
Een boek (8
*
nfolt
h)van geheelevellen papierge- gemeeneleven. Voorden gek houden,misleiden,
maakt. '
bedriegen: Hi
j wordt overal in geztlschap gcr ol.
ti
eren, b.w.
,ik folterde,heb gefolterd. fopt. Gi
j hebt mi
j met die goedcren gefopt,
Eigcnlk-k,pi
jnigen,opdepi
jnbankuitrekken:onder bedrogen. Van hierfopper,spotter,schertscl-:hi
J
het tweede folteren was zi
l-nebeli
jdenis. 11001?T. iseen droogefopper, foppcri
j.
Van hierfolterbank-,en bi
j Hoov'
rfoltevzeel,voor Fobenfop beteekenen,in hetangels-,gek,nar.
pi
jnbank. Fig, ecne groote maat van smarten r oxeesl, o.
, meerv. foreesten. Een rccds
ouaangename gcwaarwordingen veroorzaken :mi
jn cenigzins verouderd woord, in de beteekenis van
hart wordt door de herinnering daarvan te zecr bosch, of woud:doer foreesten ende doer wocstigcfoltcrd. V an hier foltering. Zamenstell.: fol- nen. SEGI-ISL. Ook is het voor regt,voorregt,gc-

tcrbank,foltertuig. Het is het voortdur.werkw. bruikeli
jk gewcest, b. v.hetrcgtA'an dejagten
vanfoolen (folen),foleren,metinvoeging
.vant,jbl- visscherj.
teren.
X eret,ziefl'
'
et.
(
eoxnxnexex:, b. w.,ik fommelde,heb ge- r or- . v.
, mecrv.formen. V>n hetlat.foî'
fommeld. ln degemeenzame verkeeringgcbrnike- pla. Deuiterljkegedaantevan iets,cigenli
jk van
li
jk, voor onachtzaam behandelen (van kleedcren icts,datdoorkunstvoortgebragtis:deformedes
enz), kreuken: gi
Jmoetuwen rok zoo nietfom- huyses. BIJBESVSRT. '
Wi
jders, de gedaante vall
melen. Van hier fommeling.
iedere andcre zaak, de aard, de wjs: a1s niet
r ondavnené,,o.,meerv.fondamenten. Van stri
jdende tegen deformein 'tformein'tramcn
lletlat.fundamentum. Degrond,zoo welvaneen van de gemaakte keur. Hoov'
r. Eene nieuwe
gcbouw, deszelfs ondcrste gedeelte,dat den gan- form van ecdt. Hoov'r. Datgeen,waarin ietsgeschen last draagt,a1s ook A'an alle andere zaken: drukt, gckneed, of gegoten wordt, en dus zi
jne
endeIeyde hetfondamentop een stcenrotzc.BIa- gedaante ontvangt, wordt gemeenli
jk vornt gesxsv. Fig.
, het beginsel eenerzaak:hebbeick, noemd. Zie dat woord. Van ditfoz-m ishct1).
als ecn wi
js bouwmeester, hetfondamentgelegt. w.Jbvmek'
en, eene gedaante aan ietsgcven;ook
Blanssv. Ook wordt het voor hetachterste,#e? ietsvoortbrengen,waarvanfoî'
meerdeî..
f'
/
crs,gcnomen:hi
jvielop zi
jn fondament.
e oxm aat, o., meerv. formaten. Van llet
r oukeien . o. w., ik fonkelde, heb gefon- m iddeleeuwsch La..forntatztnl. Bj deboekdrnkkers
keld. Helderglinsteren,eenen schitterenden glans gebruilteljk: de grootte en breetlte van cen blad:
van zich gevent de sterren fonl
telen in eenen hel- in groot,in klein formaat. ln de dageli
jksellcverdcren nacht. De oogenfonkelenhem in hethoofd, keering wordt het ook in opzigttot de uiterltlke
het teeken eener sterke begcerte, eentr llevige gedaante van alle andere dingen gflbczigd:dierok

drift. 0u1.zeidemen ookfonkeren.
heeftgeen goed formaat.
Het is eigenli
jk, het voortdurendewerkw.van .
l>ornu:s, o,, mecrv-fornuizcn. Vuuroven.
Jo?l,
-cn,nuvonkelt,van vonk,oudt.foncke. Hetgr. Van hetlat.efornar.
%eyyet: cn i
jsl.faenna,.
/t
//
?nt
7,d.i.scbi
l-nen,lieh- r orseiv,bi
jv..n.cn bi
jw-, for.
scller, forscllt.
ten,zi
jn daarmede verwant.
Sterk,gcweldig:hi
J is ecn forsche kerel. lelnand
ronkeinle'
uw , bi
lv.n.en bi
jw. Gcheel een forsch(schcrp,bi
jtcnd) antwoordgeven, Van
zoo nieuw,dat hct nog fonkelt:inhetgcmeene hierforschheid. Bj Klra.ishet.
forts, waarschi
jnIcven. Eene van demetaalwerken,veelligtvande li
jk van hetlat-.
/or/k
d.
muntcn,ontleende iguur. Hoogd--fl
tn/ce/pett,deen. (
lAor*, o.,meerv.fortcn. In den vestingbotlw,
fztnkelttî
,'
j
.
sterl
tte, vesting, kasteel: zi
j trachten hetfortin
r entelu, v.,mecrv.fonteinen, Van hetlat. te nemel. W s
Aal
-schi
l-nli
jl
t van hetlat.Jortis,sterk.
Jbns,bron:aan eene belommerdcfontein. VOND. r orlu:n,v. lyldefabelleer,degclul
tsgodin,
Overdr.:fontein des heils,- .fontein des levens. van hetlat.Fok.tuttatlletspelderFortuine. V oxo.
Bflsxsvsa'
r. Zamenstell.:fonteinader,fonteinbak, Ook wordt het voor geluk,in het onzi
jdige gefonteinbuis,fonteinkoek,fonteinmeestcr,fonteinpi
jp, slacht,gcbezigd:zi
jn fortuin zocken;zi
jn fortuin
fonteinwater,fonteinwerker.
in de wereld m akcn.
r oox. v.,meerv,fooi
jen. Afscheiddronk,ook r oul, v.
, meerv.fouten. Feil, misslag, fr.
afscheidmaal,wanneermen vcrtrekt,ofuiteenige faute:zi
jweegtalleen defout. 17s Dscx. Eene
verbindtenis scheidt. Ook cen drinkpenning,eene fout begaan. Zamenstell-: drukfouf, schri
jflbut,
kleine gift:den kncchteene fooi,eenfooitje,ge- spelfot
zt. Ziefeil.
ven.
r raal, bi
jv. n. en l
ai
jw? fraai
jer, fraaist.
r ool.
(
en, b.w.,ikfoolde,heb gefoold,llet- Schoon,sierli
jk:een fraai meis
le. Fraai schrift;
zelfde a1s voelen. KIs.noelntheteelloudvlaamsch dat boek is fraai gedrukt. Tn de gem eenzam c
woord, en verklaart llet door z-lhtdere,bespotten, verkeering wordthet ook gcbezigd, om de grootcn ook door attvectare,lletastcn,behandelcn. Afll- heid, of uitgestreltthcid van icts aan te dlzidell:

TsrtlegtI
'etalleen uitdoorafmatten,sollen. De een man van tachtig jaren bercikt cen fraai
jen
eîgenlî
l-kebcteekenisschi
jntbevoelcn,betasten,sol-jouderdom. Van hierfraaiheid,fraai
ji
gllcld,fraai-
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1eliik; ook fk.
llal
f
v
t
)t
'
e
qsa
,i:
i1
)ik
de11el1t
)tat
1s
)e
tetn1
,1ool'n
fgelneen- van eetTvaren;lletvleesel)is ll()g friscla Lnstig,
zanlcn zi11 van ,
fraaitl
-es nloedig: hi
J is nog jong e11 ft
-iscll. Al'
etttenell
gezegtl.
frisschell nloed. Gezond, in de dageii
jkschc verlmram boos, v, nleerv. fralnllozel). Zelcerc keering: ik ben niet fkiscll. (Fuene frisscllc klelll..

vrucht,ook deboom,xvaaraan zi
j groeit. Zalncn- llzsgeli
jksalseene aalll
noet
liging:friscl
,op!friscll
I
nenstell.: fralubozenazi
jll, fran'
lbozf
,nbooln, frnln- sveg. NFan hier frisellheitl.
l
èozenkoeke
i
'es#
,
'enz,
1l) llet <j
z
.lleteel
tellt or
il) f
-f/t-Ilîticerittg. ())1s
''r
.
ld
*'
>.
rn'
'
n*
l
-e, v., naeerv franjen,fralljes- Z'
eker fniscl
tis-tlflt'l-verplaatsilg val'
tletturell, 1'
1etzclfhle
boorflsel:franjeaaneenegordi
jnzetten- .
A1schert- alsversell.
.

.

selltle noemt men ook (le afhangcnde dl-aden van
F to,Rkm eien, w-,ik fl'olumelde, heb gecen gescheurd, of versletcn kleed,-fravje.
q,
.van fronanacld. In degelneenzalneverkcering gebrtli-

llier ook de,in de gemeenzanac verl
teering gcbrui- keli
jk, voor onaclltzaaln oprollen, of opvouwelt,
kel
i
jkcspreekwi
js:f
latzi
jn lnaar franl
-es,niets1
)e- van li
jlsvaad,kleedercl
),enz.:gi
jl
uoet115:-gl
aell
fluitlentle dillgen. Zanaenstcll fralp-em aakster, zoo llict fronllnelell. î'fkll-ft'
ol
tlmel(
vn is Avegstc
ltcn.
frang.jemakcr,enz.
.
. qc
1&1c. heeft.h.
akèye, eng.,
h'tnge. fl
../ tlt.go,jtal. l'Nlrons, v., lueers-- f1-tllësen. IfreI'lk-, rilmpt)l:
%
fl'
angia,l
zliddeleeuwsch lat..fïaîè.
(
lt
a. Fitlsctl leidt (le fronsen vall 'tgelaet. SCHIM. Itonstètu luet
het van het lat.frangere, brcken,af,omdatIlct, fron:en. Aroor.lb-(
)ns Avordt ook.
f/.
/
.
)
0?.
:,
0/ geilezigt
l.

cen telkcns afgebroken werk is.
1)E ll.
Ecx.gebruikt llcts'
'
vej-lts4e..?3'o??.sp:?/..
zt???,g()1t(a
.1..
'X ra nk, 1u., m eerv. Frallken. Een van clc li
jk in den zin van delllleus rinapelen,ril3lll
a
.ls i11
natiedervoorlnalige Franken;insgeli
jks,die tlit dcn neus trekken,tl-i.(len lleus optrekken.
Frankenland, eene der eerste woouplaatsen der '
X l*onse', zie.fîons..
Fl'allken in D uitsclaland,geboortig is; lutlestal in '
Pmeonsel.
en, ziet
froltsç
sn..
llet meerv.gebruikeli
jk, de Frallken. Van hier 'plronsen , b. :5,., ik frollste, lleb gefroltst.
frankiseh,de franltische kreits. Zanlenstell-:Fran- lfreuken, rinlpelen: dan fronst geen l'impel uhv
kenland.
gelaat. ScfllM. Eell hem d froilsen. l-lctvoortfllzl-.

r rankrl
aek, o. Een groot,lnagtig ri
jk in Averks
v.vanfî'onsellis.
flonselen.

Europa.

r eu :t. o.en v.,nleerv.frniten. tioft, vrnclt-

).t?,
.r. IlAyzAlA stelt llet
(
F.
rausel..bi
jv.n.en bi
jwr. Uit Frankri
jk: ten:het nieusve fruit. 1-10(oolt overeenkomstig met de zedell en gebrtliken vrouweli
jk,geli
jk ook,lneestal,llct tegensvoortlige
(ler Franschen: franschc wi
jn, eel frauschc gebruik:defruitbekofntmi
jaltoosk&vali
jk. Za-

band van een boek. Tn de fransche taalgcschre- rncllstell.: fruitbell, fruitboolu, fruitkelder, frllltven,ofgedrukt: een fransche brief. Ook wordt kooper,G-uitkoopster,frtlitluand, frllitnlarkt, fruitljet zelfstandig gebezigd, in hetonztjd.geslacht, schaal,G-uitschilder,fruitschotel,frllitstuk,frllitvel'zonder meervoud, het./rc/n,
sc/à, voor defranschc kooper,fktlitverkoopster, enz.

taal: fransch leeren. Ook in hetmanl
lcli
jke ge-

Avaarschi
*
jnli
jk, door lnidf
lel val'
)

slacht: de Franschen; in hct enkelvoudig zegt val
lhctlat.fructlls.
m en: een Franschman.
:iA.'
r'
txl.fiell'
l, 1). ur-, ik fruitte, lleb gefruit. Tl1
.b
Mrn.
nslaen, o.,rneerv.fransi
jnen. Perkelne11t: de pan roosten. 'Van llie1- fruiting. Zan-lenstell.
ol
u dat fransi
jn, dat w'as, als poppelli11'(vuur frtlitpan. Voor ,./0-?
/8//
7/? llezigt luen ook .
fl'
j
)'
te
-tl,
-j te frov
,tcll i1
) die panl
le.
te werpen. Iloow'
r. I)e
.briefis op frallsi
jn ge- oul..fl-ogteu: lleval li
stlllreven.
BIJBEL, 14t7.
hliddeleeuu-sttl, lat. ./'
totzl
let u'l-.onuzcztsk.qvaarvall
?co?c6p?
zz
??, bi
j 1tIL.?àc???- Tulxal-brengtllet
.
. . --- il .
brava ./,.
t?nc/cc, perflaltena. Avaarscll
i
jnli
jk van (
1cfuati
jne:
n hl
zilx
v
frl
geî-t,./7/-?
,
.
//3
/?,,,
/-0/t./?fpi,g'
evol-ll
)t
l
lh-attsch.
hebben.
X
u
:
h
,
v.
,
t
nc
el
v.
f
ni
k
en.
Ze
k
c
r
vi
s
cl
t
t
ui
g
:
de
b'
A.
rallen, meervoudig. Eigenli
jlk,eellltof
ldig
vt,rllaal, sllaaksttlle vcrtelling, il1 de gem eenzanae ftziken uitzetten,opllalcl'
l,ligten,enz. l?ig.: il
tjis
verkeering gebruilteli
i
ratsen vertellen#: datzi
ill alin de fuik,betrapt,gevallgen. (-,
1111de llugcllo*
#k:f
*#
llpat
nr fratsktn. Thans svordthetgemeellli
jk il1 den ten in de fuik,den strik l't'l leiden. lloolpa-. Znzil)van grillen, kuren,ook voor ttllerleikluclltige naenstell.:111
.:
5-eltjksflik,1)et 11u:
vt
?l*
ij1
(.
ell dartttle bedr*ii
n %aebez
i<,
zd: hi
eft allel'- l1>'
u:*, zi: -/'
#ve
eF
Ki
< hc
.
?
f,
s/.
hanlle fratsen over zich ; gi*lnoet geene frat- lq'
ell.lp,felp,o. .FltlM'()e,l:ee1)l-ok vallllltla,uM# n
sttillnaken. Vttl) llier fratsennlaktlr, fratseni'
rlaak- ftlll). sran llier l'et onverbuig1.).lli.)
-v. llaainAv..f'llSt01*.
pcnr tlat val'
lfalp gcnnaakt is,lli.j(1c Jliclltersvl
tel
Aol
lcru bcstrlztluqrt hetalsbehoorenflc totoj?u.
'-c(.,'. in ge'
bruik. Oolc Avortlt llctgebczigti,oln ienlalli!
pl-alen.
aan te duidel),tlie zacll
t Aan aart
l i.
q zui
jg,fhllle
X reg nt, o., lneerv. fregatten- lïzelle soort fienzelaar!zt.-l'
lztllrss'
x.
van florlogsschip, van hetfr..értl
1.'
n, 1n., l.
ueerv. fll11nen.
(..
''llit, scllllrk;
x
)i*J
r
/cr//
?,ofit1
41.,
f?f
p' l
'
()t?Jtf-

%

flAL.
AI
)
A. .
1011ft
ln!Nrozli
li
u.(luicltte.
/f
'/t/tfrl
.
ie). Ilet

fs
-Are*, o., rncerv. fretten. Zekcr diext-j-e, tlat vrollTveli
jke .
/'
?f
????: lcolnt bi
j
.
- lltis-f.
;ll.
lt
-xs 3-001-. il
,
'
h
lzin van slet,?J/-/?-s,sl'
lî-(1itl,'t???,??/?>?..
o1) de koni
jnenjagt dient, om de l
coni
jncn 11it flel'

llt
lnne holcn tejttgen- llok
-draagtzf
akt'reltleine

lAxxsï;
, o., n1ec
.rv. fustel). '
Vattty
verk :uri
jll o1)

-

boor (
lf)n naam van #/;-f
?f,-/pccf,volgf
tls r
rlijx51., f1-st hebbel) 1tIL.heeftAz'
/i/s/c'
,/f
'
lyqsto, J
?pnus t-f
fy?k
van llet lat..forflîe,boren. 1IOO.
p'
rbezigt.!q-(?tvo()1- '
.
&?ac/?7. srallhie1
- Avaarsttl).
ijn1i
.
jk f'
1(
) spreeklvi
js:

laat llet faist,:-001-ftlst, lnaar svt-'lltelel), svaarvoolrtllte,wocker,bi
j Iffrz.?I.
:?
f9.
t
.
t,lt
écî-l
étil.
'i
lrlsel:, bi
jv. n. tn bi
j'
vi
r,frisscller,frisclzt. lnen genaeenli
jk,tlocl'
l vl
zl-kccrtl, zegt: laat llct
Eigelli
jk koe1,ecn Aveinig ltoud:datBrater iszetll- fuis,oflaatftlis lnaar Tventelcllfriscll, Frisschc lucht scheppen. Fig, gaaf,011- '1'
>'.4.f:, een lvoorcl 5-a,ll verattlltillg,f)f'kleinaclllledorven: een .fîprcektrallt gellru1
-keli.jk:
l
.
fscbe tak, in tegent
lverstelling ting, i11 (1(?1-1 geincenen sj'
.

'val'
ketlnen (/tlr?'pk?. Frissel'
te l-ozen. Tnzonderheid (lat 1
-s l'
nat
-tr fut,datls nlets. flctelgenli
lkessrool-tl

,
:
ï
;
E
(
:
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FtJTSELAAR GAAN.
.

is vttd, hetzelfile als vod,beteekenende iets,dat hi
j is cell regte ftltselaar. Van ltier futselari
j.
geringssleeht,veraclltingAvaardig is;(locll qle uit- r ulgeien, o.5v.,ik fntselde, hp.1-, geftltseld.
Van hier ftltseling.
s
p
aal
t is hiergeBroonli
jk ha1
-(
1jen l4lf
?n zegttfî
lt. Ittts langzaam doell,benzelen. '
/
j!
'
j'
j
l
/
j
'd
p
hr
'
.al
Z)1lnenstllll.:futsel3verk. Itlc.heeft ook .fî
0 Dttl'Rq
.e.
ttselboelc,
K uésel.aa**, 1n-,l'nccrv.t'tltselaars. VrollAvel. I
tttfttselboel
c zf
lc/
ccp,c
/z
??gf
?kt
?t
?t
/?ft
qf
'
?.
s uèoîas çr
d
tttc-

f?
d/v
qc/
,
t?c/r,
$
'
/t
?l, '
sran 1
)t
:t s
verl
ts
v. utselet', nlet (
1en rete,#I
ralen,uitvlngtzoeken,svelkc spreekw-i
js ook
llitgang a(4l-. lo
uen betzztrlaar,1el-nant1 t1i()alles Iang- t
l()()1
-I'
loov'
l.gebezigd w-ori
lt:cn(
.
1e lli
j telkf)lts 1!t
2t
zaanltl(l(?t,(.z1jzie111))etkleinigllcllel'
l1lezt
lg 1)(7l1(1t: futselbo(?lczoekt..

G.
f:.(
1ezevellde lettervan l'etAu1
,
:,en tIevi
jftle k1er dak gaan,tlitt
1estat
lgaan,enz. lleigcn:zi
)
l
uedeklilker, volgcns t
lc gewone rangschikking. gaallnaar l'
luitsehlantl. Zoo zegt l
1)e11 ook : hi
j
Zieverlernli
jneNellerduitsehe Sllraaklkt
lnst,l).I gaatn'
letdesehllit,nlettlen wagel
). lli
j gaat te
s
%42,46,47.
lantl,te water,op zec. Ook:hi
jgaat naar zee.
f.
R.naat
r,bi
jv-n.en bi
jw-,gaver,gaalst.Gcllctt
l, lli
J-zaleen zeereisjedoen. Van levenloozet
lingcu
(lllgeschonden : gave appelttu, gttaf llotzt.-- Ilet wortlt dit ook gebruikt: de schep.e11 g. aan uattr
lltlest is gaaf cn gezolld. Gaaf, d.i. val) allcs, zee, steken de diepte in. l-let scllip, de wagel)

rekelling doeu. I'
letk-ol
llt waarschjnli
jk van ge- gaaterasch. Het llt
lrwcrlt, f
1e tnolen, (le vloetl
vel';zoodatpt
ttt
/ zooveelzi
j.a1sgevelksîvaardt
y. gaat langzaam. Gaan wordtook in versclleidetle
f7aal
l*
, v.
,lneerv.gaven. In llet gcmeen be- spreekwi
jzen gebruikt:3-001
-anker gaan,zich voor
1eekent llct alles, wat gegeven wordt,eene gil
t, anker leggell. Aan eene zi
jde gaan. ll
1zwaug
eell gcsclltnk: gll-ten en gaven. Oln gllnsten cn gaan. Te bovelz gaan, overtrefl-en. Zich in iets
gaven. In llet bi
jzonder, dat a1s ecn uitnel
uend te buiten gaan,de maatniethourlel
). Ilet sehil)
vtlorregt,ltltwt
tlk
- God schenkt,Avortlt aangezicn: gaat te gronde, het zinkt lli
j gaatlnet groote
ll
ef broof
l is eene gf
tafvan God, lfindercn zi
jn ontwerpell zwanger. Ter larte gt
tan. Te Mrerk
Gotlsgaaf. Van llier, t
lat zelfs bi
jzonderc besl
mct- gaan. Ten achteren, achtert
lit gaan, verliezen.
feli
jke ziektan, wëlke lnen bcscllouwde als van Voorts heeft ditwoord vcleoneigenli
jkelleteeke41c
t1 11eineltocgezont
len, eene pt
zqfvan G'
od ge- llissen, als tlie van ceuen ligcllanael
i
jken inhotlt
l,
ll(
.
)(
llntl zi
.
jl). Gave (
.
)o(ls, zegt lf1T,., pestis, vel vier ankcrs gaan op een aam. llonderd etl A'ita
1t'tlitt /?.
zp.
ç ('t .Dt?5 inmissa. 1))Gelderlantlspreekt takltebossen gaallop eelle vinA l-iJ-s. Strelcken:11(,t
lzten llog vallde beg(tt?d-otg.,waardoor l'Ilcn (1e (100- water gaat hem tOtaalldc lil-lpen. Zicllllitstrçtk-

fleli
jke kindersttlipcn verstaat. Voorts voor be- ken:(lat gaatto ver. llit
,Aveg gaat nal
ïr llaargaafdheid, tlcugd: hi
j is l'
nt
àt sclloolle gt
tvell ver- lem. Gelll
tken: dat gaat niet. ln omloop zi
jll
in eenc bevttllige taal,sllreelct, eene schoollc lei- zi
jn:hoc gaathet? I
-letgaatnAct tlcn verkoop
(
ling van steln hecft,en natuurli
jkegebaren lnaaktj valll'
lflter nog alNvel. Dit MrerltMroord Avol
-dt bi
j
zegt ulen van (1011 zoot
lalllgen, in het geA
vone ol'
ls ook nzet de ollbepaalde wi
jzen van andpre
Icven:(lie n-kan lleeftuitnelnende gttvc-l). (;(1,..t
j-is Averkwotlrlen gebruil
tt,ofona cele afwi
jkentle 1)eook, in (
1e taalvan den lli
jbel,hetlllrer,dat aal A
veging, of oln dcn aanvang van cenige (
laad te
('
lot
lwordtopgct
lragen:laetllwe gavc(laer voor kennen te geven: I
li
j gaatloopell,ri
jden,slapttn,
lletaltaer. BIJBEI
LVEUT. Zamenstell.:afgaaf,op- eten, enz. Gaan wordt ook, als betlri
jvendr gegaaf,overgaaf,uitgaaf. &*a1) geven.
bruikt; (1oell ttlleen nlet ecn Avoord,dathct llc#7aa1, gaaikeu,gaai
j
-en. Zie gade.
tlri
jf van dit wcrkwoord aandllidt,of,in natullrs
sierd. s'
Vanlleer een openllaar leeraar des volks) dat gelllgaathier lziet. In eenen zclteren stanll

G aa', v.,m eerv.galell- l'J
'ene kalc streep il1 tltlarnAelle overeenltomt, als: eencn gocdcn tretl

laken,ofstof:datstllklaken isv01gttlen. G'ale, gaan,zi
jnen gang gaan. Alen lllag echter dit,
q
toTa, is bi
j
flra..
6'
f'
abie% /??f/c&/é/,itl
î*peti*q
. flt/lc 5:re.1l
t5&-.llietals l
ledri
jvend aallllttlw
k-elli)1tlel
xlllela
k*
't
'
' l
5
'o
.
is lli
jt
1e è
planselen sehnl'
ft,scllurftigll
cifl. I'
o.
t
yt
IJJ M'i
.)zen:cene lni
-)
l gaall, du'
izeltl scilredt-n gaan;
gel,rttilteu tle '
lsqnjk-elsellel'
l, Avanneer, (loor eenige uaartltlnlaal deze naarnvttl, (1001- eel) llifgclatttll
zickte, (1() !)ui(1 afgevretell is. llaar 1111 laken, voorzetsel, beheerscllt Avordt. Ook gebruiktlnell

Avanrin (
lenige scllurf
tige Svolgcsvk
lvallis,Iigtkall
! hier dtt1
'
lt'
weedeu naarnv.: hi
j gaat zi
j1)s Avtxgs, oi),lekken kri
jgt, zal ons Avoors
l gaal hiervallont- nreegs. I
let A
vorllt voorts bedri
jventl
,A'
valllcer I
let
staan svezcll. Vtll)hiel-zalig. (.
1(111
1
illnel)noernt '
weflerkcerig
bruikt Svort
lt: li
j
ttlef
'
t z((!1
'
l lnoeile:3
' l
--' gc
''
be I

naell i11 (71,
)11.lillltau,svaari
.
n dllnne strepellzi
jn; gogaan- Zie nzi
jne N'ederd. Spraaltk-unst, 1). 1
flok r?
7/?7
j/zJ
z.enoel
md.

G aa n, o. w , onl-eg-; ik gi,,g, bcn en lleb
gtlg,tan- tlllcti
ls: ik gang, ik ging,ik heb gel-t
n-1,ngel). Ilctbetluiflt,in l'et algenlcen,van plaats
V
vel-lvndcl.el'. Tzftngzaalaa gaan,raseh gaan?gebukt
g:1,al'
1, nlanlt gaan; deze turee laatste sprettkAvij.zf)n

k
)it4vO()rd heeft ook ll('
)c
lat l'
li
ol'
lf
lt
.
s
rtx,
v'276. 1
<>' (
*i
2'z

dttt llet lnet hct hul
-',cn btbbelè gebe.pwoortl zv
ZivL1 Avol-dt. Xlln3tèli.lk-,wanneer (lt,plaats Slitltge'zoemql Avortlt, Avaarlleen dc beAvegil'g gcseitictlt,

lleeznt I
aet àebben attn:hi
j hecft Iang genocg ge-

gaall. In geval
lftgcl-lrultt staat, tytt.. f1e. plaats l

flol
t figul
lrli
l
-I
c: ontlcr tlen lastdes li
jdens gebtl
kt brt
lilct mcn zf
,??.
)
- l1i
J is naar I
lovcn gcgaan. Zie
gaan, vtael te 1i)
-(lellhebllen; tlatbewi
jsgaat alsbO%'0n,9 273.

tnank,gaatniett10()r. (--)u)t
lf
zbetlckking val
a(
lit llet hebr. 7
4 1 zl
kltverbe t
Tz?,e1
)17
17 t
7ct???,
n-erlturoortl op anflcre voorwerpen uitte (lrukkell. kofnen hierimetle ecnigzills flverecn. A'
1en kenfle

ltzi
gt nten allerleivoolzetsels. zNan t1e delrgaan, reedsvan ouds,bi
jUyupllls.en (l'
rvltlo ,cellvoort(1()01-llct,lll4is gaan,in tlf
? kcrlt gaan, llaa,l-bovell (1111-.svcrkyv.gtlnflttu,ltngels.galkyatl,zw-eetl.fliilîgtls

gaall, f#1) zolflcr gaan,over 0e1l0 plank gaal),011- svaarlit (
lnze ollvoll
u. vclled. ti
jd q
#ing, (!1
'
1 let
,
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vcrled-- deelAv. ytngaazl, veor ye
yllll
gnll,Ontsproten eenen geli
jkell vereelligd, gepaard,vergadcrtl is.
YIJl1.
Het Avoord wol
-dt vallhetwi
jf
jcdervogelcllgef'
iaan tle. deelw. van gaal). 1)e gaande en brllikt:de tortcl treurt olll het geluis van zi
zj
ne

k/
llnentle man. lli
j is gaande en staande, zoo gat
le. Uitl(IL.bli
jkt,dat hctook van 1)etmallzilll
t 1)iet dat hi
j het bed behoevc te houden. so
necl
t
j-e
gcbezigd wordt;althallslli
jvel-taalthetdoor
us.
Gaande zi
jn, gaande worden, zi
jn spreekwi
jzen,
ln tlien zi
n is gade lnallneli
jk, van dell
van ligttoornigenlenschcn gebruikeljk. Z()o ook gade ln den dichterli
jkcn sttjl M-ortlt llet ook
is:ienland gaande luaken,deszelfs driften in be- genolmen voor eenen m an, of eene A-l-()uAv, door
wegitlg brengen. Gaandehouden,aan den gang een wettig luweli
jk vereelligd: nooit wi
jkt ollze
houden, Het scllip raakt.gaalltle,spoeltvan zi
jn min,mi
jn ga!l7aarvoorzctlnenandersegtt,egalle.
allltel-. Avatis er gaande? TV
'atis erte doent Zie tleze woordel). V oor gade,gebruiken Sral1:GII.
fWaan tl.erl.j, zie galevo
-'
.
en anderen ook gtltli; cn het verkleinAv. yaat
keît
f7
'aar, bi
jv.n.en bi
jw-,gaarder, gaarst. Dat wordt door de llithters veel gebezigd. Van pttc/
genoeg gekookt, of gebraden, e14dus eetbaar is. is gaao-k??, voor paren, in gebruik, waarvallg(ltti-

GaarA'
leesth. l)e spi
jsgaarkoken. llie nlan is p'
?bp (loor gajing vall 111
41
'
1 ellde wi
jf. 11.Ià:
l
:
i
L
Jaar, of,er gaal.voor, iseene gelzleenespreek- Gltoor
r- Gaden,waarvoor luen ook gaaqen zegt,
wi
js,beteekenende:hi
jisoptllesafQ
beregt. (lansch is vereenigen. Vall.hiergadeli
.j
k,gali
jk,gadeloos,
e1) gaar, geheel en al. Evenwel 1.4ditin eene11 zollder Avcêrgade,bi
J Hoorr
r ollgehtlwd.
beschaafden sti
jl Ininder te dulden. Olls .
/ctr
/3.is f7atl.
elees, zie gade,ga.

zeker hetzelftle,als llethoogd.gav,ital.g'
u(t?.?-, fr.

f/aderen ,b.w., ik gttclerde, lleb gcgadcrtl.

yllèl-es, bi
j O'
J'r'
1zIo.cn NtjTl
t.galo,/u
,c0o,datbi
j Een voortdur. werk-, van gaden, clat vereenqqelt
hen vaardi
y,l
claazgel
tlaalct,?
)6,-t
?'
J# te kennen geeft. beteckent. Hi
j gadert veel gelds bi
jeen- r
-llals
1l1lletzn'
eed.isg'öta,in heti
jsl.gl
hz'
a,beleiden, gebrniktlnen meesthetzalneng.vez'
gaderen. Van
tocbereiden. Alisscllien ishetlat.creo,dat eerst hiergader,tegader, altegatler(altegaar). Ztt('
tT?-c()gestthreven werd,en gel-o hierlnedc verwant. nlenstell.:gadergelfl,gadernacester.
Zttnlenstell.:gaarkok,gaarkeuken,gaarnlalten,enz. f'
E/n,tl.lng. v. Zin,of-gellegellheid, ona iets ttl
G a ards 111., nleerv. gaardel). Hooy.:laneenlt koopen:ik heb geelle gading in datIluis. G-'alh?lr
t,
llttt vrollxveli-jk; in de gaarde. Doch gaard is, gaey
-en. heet bi
j ltllz. crgens i11behagellhebben,

llaar de aanteeltenillg van Tzx IfATS, in alde aanstaal),bi
j l'
lls'
rcll.yc
zo
>opr
zt.
verwante talel, Inanlleli
jk; geli
jk ook Voxo.al f.
'
gasKe'
l.
, v, lneerv.gatlkls. Eene twcctandige
de zamerlgestelden, b. v.boolzlgaard ttnz.nlanne- vorlt. D e plaats eens booms, waar lliJ-zich,t)))
li
jk gebrllikt. 11
4 lletgemeen beteel
tellthetwoord eene zekere hoogte, in twee arznellverdeelt, leet
ctk
lle illgeslotene,bewaarde plaats. Val)lliereel
) ook eelîe pt(#k/- Elders spreekt nlen llct,yavel
.
rondonl afgeperltt ruinl v001-dieren,de t'/kk/'ryf:ttzo.tf uit,lkolnende lnetlletlltlogt1. (-lqbel overeen. Zaulldel-s gttnoelntl. lll den gewoollstell zin is het lnttnsttlll.:hooiga:kl,ovengallel,vlecschgallbl.
eent, l'laats, waaril) allerleigewassen,tot llllt e1) fgagel., nl. Gagelbotll1l. Een wclriekclltle

verlnaak groei
jen. Evellwcl bezigt Inen (la1'
1 de heester.
zanlellgestelde woordeu, bool
ngaard, wi
jl
kgaartl. fgv
agel.
,f). 1.
)itwoort
lisbi
jlfI!z.ltlttj/cJcpd(:
///T
ll.otll-'.
r spreeltt vall houten. -gct
ïz.f/t?l?,voar traliën. t:aît t&?? nloztd. A1)ell l'
'
lot'rt otllt nog il) Gelderl.
Acallhier oolt rozengaard. V an gltqî'd konltgaar- ltetgqtyt?/il1dien zin uitspreltell. ln Gron. worflt

f
lellttr,gaartlenier,voor llovellier,tlalls wi
jllgaartlellit
lr.
Vttn lletlteltiselle geî-d(:n,ol-ntuinen.
fg
'aarn, galtîne. Eellbi
jwoortl, Lcteckellellde
Tlket 11
.st, geBr
illigli
jk:ik zaldat gtarn doel). Ik
(lrillk gaarllwi
jll. Iletstanlwoord isgeez'
ell,waar-

llet voor llettallt
lvlecsell genolnel.
f.
g
-.
agel.
en (gaggelen), ().Av.,ikgageltle,lleb
gegageld. 12
uellwoord,waarynetle lnen lt()tgekakcl
tler gatlzet
l nabootst. To gttggle lli
J
- tlt, Engelschel).
G aIs v.
, mcerv.gallcn. Een knoblpcl of gc-

3,001-begetvelt.
zwel aan (1e beencn tler patlrdell:gallcn en slltttf.;aa,s.o..nleervoud gazen. Zelter dulldoor- tel).

sclli
jllelld doek. Vaïl lliel,llet onverbuigb. bi
jv. G a'. v. De bittere, gcclats
htig groclle vochllaaiuw.gazcll.eene gazellnluts. llet is olltleend tigheid, in eelle lllaas geslotcl), in de ligrllamcll
:-:11
)hetfr.yaze.
val)nlcnsch eu t
lier,zeerloof
iig totspi
jsverterillg.
fgaa'
u'
w , l'i
jv. naalnAv. en bi
jw-,gaauwcr, Overloop van gal. Bitteralsgal. 1)ezwartcgal.
gaauwst. llaastig:l
tonlgaaulv terug. Sehrander, Olleigenli
jk llcetyal,i)t(
1ellbi
jbelsti
jl,tlt
!eliendtt
ll,
vltlg : 1)i.i is een gaausv lut
tn,il
1llet dageli
jl
tselle l
-ampel
'
t en sularten dezes leveny,ant
lers ook l)ilJtavel'l. '
Vall lliel- gaallAvheid- Zanlenst.. gattusv- tek-lèeden genoenld. Boosheid,tool-lligllcill,lliJ-lll-attkt

lti(.
,
1$ gaalls
ve dittf, gaausvdievcl
'i
j. Gaauqeiglleid ziinezaluit;zi
j11eza1isolltstoken.-- l'
,cn(/?
u
.
??
/)
'
c
yvordt voor zelcere vlugheid van handdyn gebruiltt; zondel.-j/
tt/wordticlmand genoelnd,dic alles,zollitts lnet eene gaauwigllcid tloen, oolt voor een dcr arg of list, t
loct. Fuell schri
jver,die scller)?
d
logcklblil
t va11ti
jd.
cn bits schril
ft, wordt gezegd:zi
jnc lle11 il
1 g'
al
Kgaauw erd, m., lueerv. gaauwertls. Vllor gedoollt.te llebbel). Zalucnstell.:galaclltig,gttllig.
qattuwaard, iemand, die iets sehitli
jk c11bedcltt galappeltgalblaas,galk-oorts,galnoot,galsteen,gal(loet. Stthertsende zegt men vall eeuell talrner, sterig,rltnsig;galzick,galziekte;zwartgallig,zwart-

i11 (
1t)
ll gemeellen spreektrtlnt: hi
j is eellgaau- galligheid.
wtbi'
d! gi
jzi
jteen gaanA
vert
lje!
Gal,bi
*
i
< ()'
,
J'
T'
!t1la.c11Norxull. Gc//'
?
,
/k
?, llo(Jgtl.
f.
7natle,v. Iletbeteel
tentzorg, oplettent
llleid, G'
alle,@
.
)i
j 114.
t4.AI,
k'
t
JI.
t.s
tv
t/l/t
z,i11ncc
lers.yalle, t
lnacht, en Svordt
.niet anders lneer gebruikt,dal) iu gels. f
leallat t'
ng.g(11( i
jsl.galq zweed.k
(
jttlllltgr.
qade
slaalî, op ittts acht geven:ielllantl gadeslaall, yak-rj.
t
.
een '
w-akeud oog ()p zi
jn gedrag houden, s
iqn
-'
b is f'
ga.
lens, v., n)eerv. galeassen. Eel groi
-lt
bi
j llEsytrl
v
l.ztt
qtocog)al.
ca,cista.
venetiaansch roeiscllip van achten twintig tottwee
Gade (bi
jverkorting gt
'
f),v. Ecne, dic
cn dertig roeibanken,lnetdriemasten:zi
j zictde
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galeas in zee van hctstrand. VoxD. V an het vermelden:om van Gods lof tc galmen. VoI,itttl yotleazzlt,en fr.galeasse.
LENH.
f4aè
lei,v.,nleerv.galet-en. Ee11vaartuig l
uet fial.op .111. Het rennen vall een paard. 1)c

een laag boord,dttt rienlen en zcilen tegeli
jk voe. volle galop:zi
j zetten 't o1)eencn galop naar (
1e
1-ellkan,ecn roeischip. rotroei
jcrs gebruiktnlen vesten toe. llooy-'r.
gelncenli
jk sltven en veroordeeltle misdadigers. Svi.jllebben dit woortl vallhet fr.galop,en ital.
Vttn llicr: op t
legaleigebtnnelzi
jn. Zamenstell.: ya/0793?0 ol3tleelltl. Eigenli-jl
thoorthet bi
j ons te
galeibank,galeiboef,eliz, Fzene
qftlei noelnen de huis, eu vint
e
lt zi
jnen staln i:1 loopen. Hct gr.
.
dlrukkerskneehts lltlll zetplankle, Braarop tle zetter zqlkcqsk,zqàcc
tq/,wordt van ientanflgebrnikt,tlie
zl
-u
tlc lettel-s rtulgschikt-

Bi
jde (Jripken hsasj
'r
/'
))-(
.
)'
;letdseenesoortvan hetpaard tot tlen galol) aanspoort. p n heet

vrachtselàip.
bi
j de llebr.dool-reltlten. Van ditgalop ltolnt het
loppen,waarvoor lnerl,meteenenbastaardf7al.erlxj,v,t
lleerv.galeri
jen. I'
-eneoverdel
a
tte o.w-%.qt
't
/
hvantlelplaats,ofdreef. l.n (1ell stllleepsbotlw,cene uitgang,yatoppeveltbezigt.
uit:
otekende plaats, ter zi
jtle ofatrlltttrdekajuit, fWall.p en , o. w., ik galpte,lleb gegalpt. lliJMraar nlen svaudelen kal). 0*olteene plaats, Avaar K1r..lleet dit kltllknabootsend woort
lhetjalketl
111e1)ailerlei kttnstsehilderi
jell, voor tle aalsehou- Van Cenen A'OS. lu Gronillgellgebruikt luell het
M-ers,tel'ltoon llaugt. In hetfr.galei'ie,itttl.yal- 110g, 1)-1 de gom eellc taal, voor hetluide huilen
J(??-/t/, lnidtleleetlnrseh lat. galeî-ia, -(/t/?&/'?-t'f. A'
lis- Vt
t1 Collen StotltenjOllgerl. 'Voorts heeftditwoortt
sehiellvan (tller,Svandelen.
zeer vele overeenkomstm et hetvorige galltt.
sée:
r#g, zie gal.
G aAg, V., 11300rV. galgen. Aallde galg han- fial.
g'cn. Loop llaar de galg, cen laag scheldwoord. fkang-, m.,meerv.gangen. Hctgaan,zollder
l7atis boter aal'
lde galg gesm eerd, dat is ver- meerv. lk ken helu aan zi
jnen gang, 17e n'
togce'lkch werk. lliJ- lleeft eene &
(à-k'
t,
1s
f'
,'in het OOg, len isaan den gang. Een tred,in den den bi
jllii
rtl-ouwt die zaak niet: er za1 iets achter belsti
*.
e ve
jl, met een meerv.: bestier mi
jne gangen.
schuilen, dat henz zutlr zoude opbreken. Galg '
Wreg: hi
j neemt gi
jnen gang naar luis. Streck
lleetook hethout, ofi
jzerwerk boveu eenen ope- vallhet schip in hetlaveren:het schip m oet nog
1
1
e
1
1
'
kat
r
ol
put
.
'
Van
#
al
y
.
ht
t
e
f
t
l
uc
n
het
w
er
kv
z
.
a
ng
doe
n
;
ook
in het meerv-:binnen drie
cenen g.
'
ltgevorlnd;voor naar de galg sm aken,1l1 de gallgellbereiltt hetde hoogte. Een doorgang i1l
'q
'at
*q
ze
.
spreekwi
js:heto
gttlgtbeterdan hetbure
<
>elneestert, een huis, ook m et eell'rneerv.: llet huis heeft
tl.i.nleklgel'aaktdaarmede eerder aan de galg, eellen langen gang. Eenelni
jn ouder aarde:lnen
(la11 dat mcller eer bi
*
j inlegt. Z
ruamenstell.: gal- m oet dien gang onderstutten. D e Jytzp,g is ook
gelaaas,galgellbrok,galgelllapper,galgenveltl,galg- eene plank aan boord van hctscllip:eenell gang
ladtler,galgpaal,galgvogel.
uitleggen,eene plank uitsteken,olllvan boord te
51
A
,isscll1:1) is tllt
'
tal
- 11ItE) de tlleit
ling van het gaall- Vau daar ganyboord, llet boord vall llet
i*jsl. gayl, een bool-ntak, ollldat lllen daaraan,in scllip,wttarnaen gaat. G'ang is ook eell bedls
i
jf:
llut,1)egin,t.
le lllisdatligers ophiklg. Zoo nelnen svia4 kwadegangen gaan;zi
jlleu gang gaan,zi
jnell eif'lok 11og eelte ?/à?-/i,
-,dat eigtàllli
J-k eell gaffelvorlnize
u
'enen zin tloell,zi
jn llooftlopvolgen. Votlrtszegt
1'tlonltak is,voor eelle galg.
men:ik kan aal) den gallg nict kolnen,(lat werk
let verkleillw.is ,gttp/.
fk'al.
llk,bi
jv.ngenbi
jTv-,voo1-g(tt/t
?/t
2
)'
lc. 110ol?1- niet begillllen. lt
pk,gallgel
'
x
je,

l?ezigthet :(.
)
01.
-o
glad, gesellikt, geluakl
teli
jk. Dit cen naauw steegje. Ooltvoor eene kleine streelc
f/
f
tt
lJ
ilc is 11()g voorhanden, 1
-11 olls olt
tq
alt
j'
/
c,voor laverens:nog een gaïlgje. Svi
jders,irl dellgl
ou1)gelnakkeli
jk1ellpasseli
jlk.
lneenen spreektrant: dat gaat eeu gangje, (lat
f<
'ale
.
'
*
I
eoen,ornleerv.galjtlells,g'aljoellen. 1)e scllilttwel;een gangjc lnetiel
uandgaan,hem gt
tsnltit,van een zeestthip. flnderhetgal
joen.A'
roxo. streng llehalltlelen. Zanlenstell,:aehtel-gang,doorg
*
a
ng,
i
ngal
l
g,
Ol
l
l
gal
l
o
'
,
Ol
l
l
l
el
*
g
a1
)
g,
O)
)
ga1
1
g,
1
)
l
t
t
5*
()01
t een lat'
ltlg opgeboeid vaarttlig-,u-aarllltttlfl de
gaug,stoelgang,uitgang,zi
joang,enz.
Sllanjaardsop 5V
'estindit
ivtreufgalo.
jv. n. e!1 lli
l
-w,, gailgbattrtli
.)x
y
jooé,().,:t)eelv.gal
e
jotell. E'el1l
toollvaar- -:axxg-baar,bi
Dat in olnloop is: gangbaar geld.
(liiscllip,tni)tet
llelll'
nasteu eellige kleinestukken. gallgbaarst. (

4.

-

Zltllletlstell.:(loltllltll-tlecl-g'all-oot enz.
f7a1-1.exv,l).54,.,ik galtle,llcb e
o'eg:1lt1. 1)e g'al
rlitilale/). lk 1)e1'
-)tle visch geg'ald. De baars galltll'
l,of vert
&#ttllen,zie o1) tTkf/f/?.s.
fq
7.a l#.ev, m-, lneerv. galm en. l-let geltlitl,de
Svetlerklalllk;lnttltkonde (1e11galln van zi
jl:estel
n
vatt vel,lloorei). Zam enstcll. galnlgat,tegellgalm,
nlgaten,autlers bontvreugdegnltn,hvedergal:n. (Jal
'iateltg'enoelnd, i11 cenell toren,Avaaruit llct k1okkerygedolntuel te beter gehoord wortlt.
(ialttt,zankûngetrokken uit galleut. llet hoogd.
fjçt
lt, .(
lallelt, nedc
.rsaks
. *.t
elletl,, ons Avoorfl qi
lezt,
-l
# l
.
.
zAveetl.t)(-tell(t,iJS1.fllt-tJlt/, ttng.ft?yçtll,d()en. gale;
(lîtltlles htztatgelttlklJ7,
'?r&?. Hiernletle stelnti1)het
7,55eet1. ell i-j
sl.g(tl((,zingelj,11etzq
veed.i.
t,
/t
vf
'
/,noelnell,roepell,llf
ztgr.zrzlkcsv,l-(.
lepell,en het l'
lebr.

llataan der1111:111wil:gallgbare waar.
f/angboord, zie (Jltlly.
.
'>a nger, n1., n)eerv. t
xers, lli-j is eel
o'.anç
&
'oed ganger, andcrs '
eoetytz/p
ter. 'Vau Ilet ()tl(le

qaî
?tt
'
7:k?,1,
1u *q
t. Zauaenstell.:kostoo-ang.
cr, parti
.j.aal

*

f'a1)geG P'a,Sg'1111ge1*,t0lgano
f#e1:,()11Z.
G an ges, 1:1. Fzelle riviel':ttall den G'allges.
VoNo.
f'zan N. A'., lneorv.gallzo'11. èo
''el)lleke!ldtzM-atel--

vogel. Eenetalume,wilde,jonge gans. l.
)e gall
s
treltken, den pot winnen, t)p het ganzellbortl.
Afaak dat de ganzen wi
js, spel, dat eenvot
ldige

lieden op de mouw. Zalncnstell.: gallzenbloelll,
ganzellbord,ganzenbout,gallzendrek,gallzellkitlkttl),
ganzenkroos,ganzenhok) ganzenzllak.ltt:ganzenpell,
lspt,1,
gallzenpoel,ganzenpoot,ganzellsm out, uallzel'
gallzenveder,gallzellvel,gallzenvet,enz.
j roepel),1)ett'
llaltl. j.
een Ghtîts,lloogd. G>ans,ital.ganza,lat.anset',spaall.
#t/kdqst?,gr.y-1L%;,yjv. 55rAtll-lTslt-leidt het af 'Va11
.
klank,oT'eree11.
f.'
g.a lm en, t). w., ik galmde heb ut;'-eg-altnd. cankts,olu (1e witte kleur.
I-'
aenellgalm gevel). Fig
n
..,doen lzooren,alzingentle f'
Iaxxselâ. bi
jv.n.en bi
jw-?zondertrappenh'a1
'
1
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vergrooting. M isschien is de oorspronkeli
jke be- bretan.kerbet zweed.kerfwe. RUDBEK leidt het
teelcenis van dit woord iets,welks deelen,door van ker
fwa,kervcn,sni
jden, af. lliermede stemt
hechtheid en gezondheidy bi
j elkander bli
jven. in zeFto, zctjto, zrzFcng, en hetlat.cerpo:cffo'po,
OTFRID.gebruikt hetbestelldig voor gezond; zoo acervus.
dat de aieiding van AoEL.m isschiell de beste is, G arnaal., v.,meerv. garnalcn. Zamcnstell.:
die het brengt tot gettezen, bi
j U11:
H11-.genisan. garnaalmarkt,garnaalwi
jf, enz. Oul.schreefmen
Altllans hefwordt bi
ft3z'en als verjonsook voor volkouten,ge- #aat.nltard cn garner,van ga3-eît,yctl
uond gebezigd:het is nog gansch erlgaaf. KIIu. garende zicll in groote scholen bi
jeen, en wor-

vertaalthetook door iîttegeî',e11gtn/dc/àct
ycfis bi
j dende in groote menigte tegel
i
jk-gevangen.
heln integritas. En,om die redell kan hier ook

G aest,* zie ge
rst.
geelle tte pas kom en,schoon sommigen hetwoord G arsél
g, bi
l:r.n.en lliJ-sv-,garstiger,garstigst.
gantsch spellen. Ou1.sehreef men gaîts, voor ge- Dat beclorvel) is, sterlt sm aakt. Garstig spek,
zond, etl gansett was gezond maken;en hiervan gal
.stige boter. Van hier garstigheid.
ltebben wi
j nog ongttns, zi
jnde eene ziekte der fkarven , o.w..iltgarfde, heb gegarfd. D e
schapel
). Vtlorts nemel wi
j het vot
l1- geheel. garven van hetland voeren.
eenellgallstthen appelopeten;de gansche lltlrgeri
j. G as, o. D e m eer ofInin zigtbareuitwasellling

Van hier ganscheli
jk.

au onderaartlsche llolen,mi
jnen,ellz. Ook de
fkapen ,o.w.j ik gaapte,heb gegaa-pt. l)e)1 v
t
lîtbrandende kolen euz.opsttjgende damp,welke
lnonc
l opsperren;wi
jd gapen. Naar den adem ontvlambaar is, en,ter verliehting van gebouwen
snaltken de visch gaaptal. Nietwelsluiten: de en straten,door buizen geleid wordt. V an hier
deur gaaptwat. A'leteenen openen montl en op- gaslicht ellz. Gas, v., was voorheen ook voor
gesperdeoogen toezien,doch alleen indengemee- straatin gebruik,en bi
jlloovr zeer gemeenzaam.
llell spreektrant: hi
j staat overalte gapen. Ilat f4agé, m., nl
eerv. gasten. lemand, welken
llietschieli
jk vervuld kan worden,schoon enkelin melltermaalti
jt
lnoodigt. Ook zegtmeu:tegast
het deelw.: een gapend gebrek. Eene versche, gaan,voortermaalti
jd gaan)en fg-, ergens aan
groote wontle wordt ook cene Jycpcz?t'
/: wonde ge- te gast gaan, zicllmetiets verm aken,het gretig

noemd. Hi
jgaaptwi
jd,hi
jeischtveel. Datgaapt gebruiken. . Hi
j kwam daarslechttegast,hii
al
seellovell,datis klaarbli
jkeli
jk valsch. Tegen isdaarl
twal
i
jk gevaren. Gast isook een vreemeenelloven staan te gapen is,in degemeenetaal, deling,diein eeneherberg spi
jst:dewaardkreeg
vergeefsch werk tloen. Gapen (gretigli
jk trachten) ecllen wagen met gasten. In het gemeen een
naarhofgescheuken. OIJDAAX. Van hier gaper, vreeludeling: dat si
j gasten el1 vreludelingen oI)
gaapster,gaping.
der aerdeu waren. BIJBELVERT. Een werkltnecht:
Gapen komtm issehien van het voorzetselye en eelldrnkkersgast. Om iemand als vlug,schran-

opel. &t
yorl/k
f
,
/o?is bi
j de Angels.openen,engq'.
9@zà der en bel
twaarn aan te duiden,zegtmen; hi
j is
ollen staan.

ccn gast; van iets, dat groot is, b. v. cellell

#.
'aps,v.
g
,nleerv.gapsen. Een handvol. Alell viseh:dat is eeu gast;en hetverkleinw.gast
je,
gebrt
lil
ttditwoortlnf
ag in dicn zin il)Gronill
gen: van eenenjongen,c
liestoutis. Voxo. zegt vttll
cene gape geld,koren,ellz.
eeuen haall:watdroegh die gast een utlrwerk in
lloogd. Giispe, middeleetlwsch lat. ltlt
psus. ll
1 zi
jlleu kop ! 111 Geltlerlaud heeft dit wotlrd llog
het zweed. lleet p't
'
f,
s'
/ac, angels. yaspti
jsl.yeispa, eene geheel &'
reemde beteekenis: ecn gast op f
lttl
'
l
gapen,open staan.
aklter,een hoop schoven, die, onl te droogell,
f:artl.e,v.,lneerv.garden. Eene roede: lliJ- tegell elkaklder opgezet worden. V all yast,

loopt door de g'arden, zegt 1tlell, van soldaten, i11 f1e eerste bcteeltelis, is gasteri
j, gasthouder
tlietloordespitsroeden loopen.
(herbergier), gastmaal, gastvri
j, (herbergzaaln)
fial
reel.
, O., mQ01*V. gl
treûlen. ilet getotlw, gastvri
jheitl, gastregt. Van J
yt
zll zogt 111e11, il'
l
waarin depaarden gespannen zi
ju:deleeuwellin 014
1.,gastez'
eî.
en,bi
j HOO'
1
?'
rg(
/.
S.
/t
?/?,voorgastllaal
'tgareel. Vtlxo. ilet haam, hetwelk om den houden.
llals der paarden haugt, allders greel genoemd. G asl'lu ls, o.,lneerv.gastlltlizen. Eel'le 11el'Zie nî-eel. Ook overdragt.voor een gespan paar- bel-g voor arme zieken ; ook, waar ttrlue otlde

den:degareelen derzon Lsolts
'ttglf?'
). Aloox.1)e lieden kosten illwoning llcbben;iflsgeli
jkswaarin
Dichters gebruiken het ook voor deu band des bedaagdemensclendatvoorrektkoopen.Spreekw-:
ltuweli
jks. Ook zegt men: die twee loopen in lletis tlaargeheel in hetgasthuis,zi
j liggen tlaar
lletzelfdegareel,voor,zi
jzi
ju altoosbi
j elltander. alleu ziek. lk be11 ook in datgasthuisziek ge-

Zalnenstell.:ploeggareel enz.
weest, ilt heb die dwaaslleid ook begaan. llatis
f'iaren, o., n'leerv.garells,a1s 1)1e,l1vall ver- de weg naar llet gasthuis, zoo doende zaImell
scllillende soortellspreekt. Linnen, wollelt garen. dra arl
r worden. Van llier gasthtziskerk,gasthuis-

Eellnet:lli
j spanthetg'
aren. Ili
j is ulelligmaal koorts, gasthuisliet
len, gasthuismeester, gastht
lisvoor het garen geweest,lli
j liep gevaar van ge- lnoeder,gasthtlisvader. Pestgasthuis.

grepen, of gevangen te wordeu- Zalzzenstell.: Kgal, o., nlcerv. gatell. In het genleen elke
llintlgaren,naaigaren,pakgaren, zeilgaren.-- Ga- opening. V oorts wordtditwoord op vele dingen

renklopper, garcnkooper, garelltwi
jnder, garelt- bi
jzondertoegepast. 1)e aars,het aarsgat, in dtt
twi
juster,garellverkoopster,garenwiel,garenwinkel, gemecnevolkstaal. llierheen behooren dks ollbeg'
arenzak,enz.
schaafde tlitdrtzltkingen:hi
j geeftllellleenen voet
f'
xarfs v.,lueersr.garven. Eelle sclloof: gttr- onder het gat, jaagt hei
n weg,-- hi
jzt
ziptzi
jn
vell billden. 1lt heb het land om te garvell) ik gatalti
jd :,
-01,isalti
jd bezopen, iemandin hetgat
geef,in plaats van geld,eeuige scllovel)voor llet ltrtzipell, op eene lage wi
jzeuaarden mond sprcgt
tbruik; eene spreel
twi
js, i:l Gelderlaud gebrui- ken,- ittmalld aehterlletgatloopen,overalvolkeli
jk.
gen. Gevangenis:hi
j zitin hetgat. Eeneslcchtc
Gat-f, bi
j NoTlt,yarba: eng.yarb, fr. yerbe, kamer, of slecht, bedol
npt htlis, is een gatvan
hoogd. Gltl'bet luiddelecuwsch lat. gaîvba, jt
zr6l, ctne l
kanRer, enz. De lnond van cene haven:
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llctgoereesfzhe gat. llierheen belloort de spreek- gewinnen,enz. D at oolt hicr de lcttergrecp ge
wi
js:binnen blliten gaats. 1)e vlootisalbui- lliet totden worteldes woords belloort,is kellnetcn gaats. Ilet zalde tweede llapolnval van gaat, li
jk,naardemaal de enkelen llog nlcestin gebruik

voor gat,zi
jn,geli
jk binnen 'shlli
s,buiten 'slands;
olnt
lat onze voorzetsels oudti
jds,rneest den twee(1ellllaamvalbi
j zicllhadden,b.v.voor 's hands
enz. Eene ruimte,in tle
.n gedeelteli
jk verteerden
voorraad. heet ook eeî
t gat. wi
j hellben aleen

zi
jn,als:gedt
lren,duren;gedenken, denken, ellz.
Vt
lorts is, door tle schieli
jke uitspraak, veroorzaakt, dat de g,sonlwi
jlen,zonder e geplaatstis,

vooral dall. wanneer de eerste medeklinker ziell
geznaltkeli
-k m et de # lietverbinden,a1s glt
lren,
.l

gat in dellturf - in (le aardappelell. Van een voor geluren;gli
jden,voor geli
jtlen, enz.
, zoo a1s
llankroetzegt lnell:dat za1eellgat lllaken. A'Ien naderbi
jdiewoorden zalaangetoond worden.
bezigt ook ditwoord in vele spreekwi
jzen. Een D eze voorvoeging van ge voor nieuwe werkgatin den dag slapell,laat van ltet lled kolnen. woorden veroorzaak-t,in de beteekenis,geene vel-De nering gaat op haargatzitten,in dell gewo- andering, a1s: gedogen, geraken, getuigel), enz.,
nen sprecktrant,voor,er is lliet veel vertier. HiJ- wellte, in den zin, weinig m eer aanduiden, dttn
zictdoor ecne plallk zonder gat,hi
j is een negen- dogen,raken,tuigen. Jn andere gevallen ontvante werkwoorden eene andere beteekenis,
oog. Ik zie er geen gat in, i1t weet cr geenell gcn zull
raad toe. Een ga'
tstoppen, eene sclluld betayn. en nemel) de kracl-lt aan van die naamwoordeu,
j eigenli
jk gemaakt zi
jn ; b.v.vatl
Hi
j weet votïr iet
'
.
ler gat eene11spi
jkel,()f llagel, vall welke zi
lli
J
-weetziclttelkens te versehoonen- Hi
j is voor vallel'l, komt llet geval, van hier gevallen; vall
fJJ
''1'1 gat niet te vangen, men kan hem nietligt zeggen, het gezeg, van hier gezeggen,enz. Ntl
betrappen. Niet wetel) in watgaten (sommigen olltleenen de werkw. gevallen, gezeggen,enz.de
verkiezen: in wat vatenthettegietel),I
loemen beteekenis van hunne naamwoorden, het geval
llet lnoet aanleggen. 11'1 den genleenell spreek- enz., en versehillen eenigermate van de ellkele
trantzegtluen ook:ietsvoorzi
jn gatlappell,er werltw.vallt-'n enz-,schoon die overdragtigc beteeoverheenloopcn;hetlieefthetvoorzi
jl
!gat, er keltis reeds in die enkele werkwoordell lag opge-

is niets meer aan te doen; die zi
jn gat brandt wonden. Oul. was dit voorvoegsel gellruikeli*jk

zelke llet 1111 slecllts
llloet op de blarell zittcn, die zich iets op den voor vele Averkwoorden,in s.
hals llaalt,l'nocthetzelf ondervinden. V an hier in het verledene deelw.is overgebleven,als:genden,gebaren,gebeiden,enz.
gatig, vo1 gaten. Zamenstell.: aarsgat, tlrnlgat, vi
(van een hemd)adenlgat, borngat.keelgat, neus- ln de tweede plaats wordt dit voorzetst,lge ge) meer
gtt,regengat,rookgat,sehietgat,sclli
jtgat, sleutel- voegd voor zelfst.naam woorden,en wel0;.
Lrat,slotgat,snlookgat,snotgat spiegat, spi
jkergat, dan eene wi-is. Rlen stelt ge voor eenige llaalzlspi
jgat, stillkgat, tnz. Ool
t gtttezlplatteel, in de woordel), met achteraanvoeging van tlen uitgaug
volkstaal J/tftenpetiel, cel) doorslag, waarvall de te,en hetgeeft hun de ltrachtvan eenc verzamttsll
reekwi
jslin den sel)ertselldeu tral't; lli
j is zoo lillg van eenhedcn van dezelfde soort) als: het
(Iigt als een gatenpetiel,t1.i.hi
j ltal) niet zwi
jgen. gelaecnte,gebergte,gebocfte,geboonlte, gedartnte,
'Van hier lletb.w.pc/c27,een gat in icts nlaken, gediertc,gcvogelte, gewormte, enz ; ook zonder
tltlorborell.
veranderillg van hetgeslacht,a1s:gebuur,genoot,
f'
Raéenpl.al*eel., gatellpeticl.zie gttt.
gevttder,gcllroeder,gezustcr. B'i
jdel'
s vornltnïen,
G a4l:h keln,1).w.,ik gatlikte.llel)gegatlikt. door (
litvoorzetselge,van de ollbepaalde wi
jsder
Ielnal'd op eenelage wi
jzeflikflooi
jtn;i11tleA'olks- werltwotlrdell, naet afkapping van derzclver uitgang, nieuwc zelfktandige woorden, wttlke altoos
ttlal. 'Van hier gatlikker,gatliklkel-i-l
-.
f'ie, cel) onafsclleidbaar voorvoegsel, hetwelk (1e werkzttamheid van hunne wcrkwoorden tekentot een behulp Avordt aangel'lonlclt. A'lell lledient nell geven, a1s: het gedom mel,hetgefenlel,llet
zicll vau hetzelve in dc vcrvoegillg e11 Vol'nling geklater,hetgeklikklak,hetgesl
naal,(voor geslttavall sverkwoorden- A'1e)1plaatst llet voor zelfstan- del,van sut
adelezî,hetvoortd.werkw--van slltadeî
t)
tligeuaalnwoordel),goli
jk ookvoor eelligeAvcilige hetgeranlmel,hetgebaf,hetgeblaas, hetgekllor,

hetgedruisch,enz.;ookncnlen zi
j eenlan li
jleli
jbi
jvoegeli
jlteAvoordel).
Alellgebrtlil
kthetbi
j allerlci s
verkMr
oort
lell,lllits ken zin aan, el1beduideu etàlltà gewrocllte dltad,
al
s
:
l
l
et
gebak,
l
l
ct
gebouw,
l
l
et
gedi
el
t
t
,
e
nz.
zi
j lnet geell voorzetsels zi
jn zalnelgestcll, om
jk plaltst nlen deze lettergreep voor
daarnzede den volrnaaktverletlelten ti
jt
l te vornlen : Eintleli
ik lees,heb gelezen,eliz. Indiellde SverltAvoorden eenigebi
jvoegeli
jkcnaamwoorden,als: gesprltaklllct eell selleidbaar voorzetsel zi
jll zantellgesteld, zaalu,enz.
, verl.deelw.3'arlaarclël). V an eene
lllaatst nlën tleze lettergreep tusschen llet voorzet- f;ea artl.
sele11hetsverkAvoord in :aanbidtlell, aargebeden. natuurli
jke gestcldheid: ik was toen kwali
jk gt:
lèezelve svordt ecllter geheelsvcggeltltell,ingeval
tle Mrerknroordelll'
netonscheïdllare voorzetsels vereelligtl zi-jll.als:bedeltkell,bedekt;olltsieren,on2sierd,ellz. In werkw-oorden n'
let zelfstalidige ltaltlnsvoortlen zanzengestt'ltl, Avordt ye Aveclcr vooraan
geplaatst, a1s: handhavta
.11, geha11dhaafd; dwarsboolnen, gcdwal'sboonld; weel-litthtel). geweerlicht.
1n solulnige obrtlen vall l'Tederland, Avortlt dit ge

geheel,ofgedeelteltik,Aveggelatell. ln Noordllollalld lloort Inel'l veelalen in (kronillgen,Geltlerland,eïld(
?llleeste plaatsen in Vriesland alti
jd:ik
lleb lletzien - lezcll hoortl.
Ilit vtlorzetseldient ook,oln nieusve wrerkAvoorden te vorm enya1s:gebeuren, gebieden, gedtzren,
geliiken, gelieven, gelukken, genezell, gewennen,

aard. Van hier geaardlleid. Zie tztfrtiro?. 1'1oo1?T
bezigthetvan dcn grond.
G eba ae, o-, n'
leerv. gebaren. D it woortl

wordt bi
j ons i1) tweederlei bcteekenis gebezigd,

i1) die van eene bcweging des ligchaallls,valll1allden. hoofd en oogen, naar de regels der ltuvst.
of i1) die van onbesllisdheid; docllveelali11(1:11
eerstell zill, als: die leeraar rnaaktstthoc,llc gebaren. Hier sllellen sonllnigen, nlet eene d,J/f?baaî.dell, of gebqez-den; doch tegen de afleiding
van lletwoord. De andere beteekenis is van getier, geraas: een groot gebaar rnaken. ln diell
zin laeeft het geen meervoud. V al) lliergebaarmaken,gebaarmak-er,gebarenspel:nlisbaar, vreugdegebaar. Het eerste gebaaî' ls de gewrochte
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daad;hetlaatste de werl
tzaamheif
lvan zi
jn werk-

f7eblw
e4l.
s(
). lleerscllappi
j,nlagt;ook (1c uit-

van eenen baard A
velvoorzien is.

f'
Ieb:l.
e'
l.
, lli
jv.n.cn lli
J
-w. Ilie t
lik vall l)il-

woord. Deze onderscheidene beteekenis ontstaat gestrektheid eeller heerscllappi
j: hi
j woont onder
l van Pl-uisscn. Vttn hier grondgebied,
lithetwortelwoord laz-en,hetwelk oudti
jtlszoowts
l het gebiet'
toonen, vertoonen, a1s geltlid geven, te kcllnen regtsgebied.ri
jksgt
?llied,staatsgcbied.
gaf. Zie baren. Van ditgcbaar kolmthetverou- G eb#eden , b. w., ik gebofltl,hcb geboden,
derde, doch il
) Vlaant
leren nog gebruik-eli
jk
-c Iets m ctgezag bevelel) Val)llier gebiedenis, gewerkw. gebaren, zlch gé'it'
frtlh?, voor zich houden2 bietler,gcbocl ZalntaIlstell.)gebitltlvoeren, gebiad..
lti
jgebaartzich vroli
jk;zi
jgebaart
leziel)ziek. zuchtig. Vall lliedell. (1. i. aanltondigen,waarvan
fRe'
baard, bi
jv.n.
,gebaarder)gebaardst. Ilie onsbode.

f7ebabbel..o. De daad van bltbbelen; ook len is.

t
lc llallbeling. Het fjne ondcrschcl'
k
l ligtdaarin, fi
'ebl.nd,(gebindte)o.
,meerv.gebindten. lletdathet gebabbel eene aanhotldendc babbeling is, zelfde a1s bind. Zie ditwoord.
daar de ??tz/
yôt
ynkp sleellts de daad aanwi
jst, het f7ebl.
t;
,o. Hetvermogen der tanilen,om wel
babbelen. Even (laarontis het in t
1e natt
zur der te kt
zlnen bi
jten;en van daar aldc tanden zelve:
zaak gegrond,dat lt
et gebabbel geeu meervolldig mi
jn gebit deugt nîet tneer. l'
Iet moltdstuk van
getalheeft,daar de babbell-ng een meerv. toelaat. een pttard,anders ook hetbit..een paartl hct geZie verder babbelen.
bit in den 1
,
1101)(1leggen. Vau bi
jten.
fRebaf.zie gellas.
.
G ebiaard, btjv. n en bi
jw. Van blaar,
G ebak . o, meerv.gebakkell. 1.
)e daad van eenevlak voordenkop dcr dierell:eellc gebl:tal.tle
baltkell;ook hetgcen gebakken is. Van hieroven- koe,eene bonte.

gebak,suikergebak,gebakje,enz. Ziel
)aL.L.
ell.
f'
Reblaas,o. 1)e dattd van blazen.
G ebakend,vcrl.deelw.vanbakpllen. Over- f7ebl.
aaé,(gebleet)o. 1)etlaad vallblatell.
dragteli
jk:hetisdaarantlers gebakend,(le zaak f'
iebl
laf,ziegebas.

staat daar anders. Zie bakenen.
f'
R'ebl.eel, zie geblaat.
f7eb ahertl.. zie balceren.
G ebi:W, o. D e opslag der oogen. lletlllik-fge-bal.de*, o. 1)e daad van balderen. Ook ken.
qebulder. Ilet gebalder van het gesclkut;lletge- f'iebl.l.
h sem f', verl. deelw- van bliksemen.
bulder dcs donders. Zie baldeîken.
Door den bliksem getrofren. Overdr-, fnef stthrilt

f'
gebas, (gebaj
.
,, gebla o. l'
Iet basseu tler en geweld nedergeworpen:
londen. Zie bassen.
,,Zi
j zinktgeli
jk een tuolellsteen;
f'
ge'lyed, o., m eerv. gcbeden. D e tlaatl van

!,Geblikseint vttl)haar zcven bcrgen. Tftlp.

llitiden, zonder mcerv.: l'i
j is in hetgcbcd. Tv
let Ag'ebl.
l.
nk, o. l'
Ietblinkf
m.
verzochte;met cen meerv.:stort tlwe gebet
lell f'
Rebl.oewnd, bi
jv.n.en bi
jw. Vt
tnbloemen

llit;G()d verlloort het gebetl. Zie biddelè.
voorzien: gebloemd doek. Ou1. werd Ilet ook
flebedel
l, o. De daad van betlelcn. Zit! vtvtl1-verbloemd gebezigd.
lledelen.
fg-eb'loe'
Fn'te,o. Allerleibloemen tezamell.

fgebee'
r,o. Het beven: datze (de wereldl f'
7ebeel.
, o.,tneerv.geboden. '
Van gebiet
len.
Een bevel. Gteètls geboden. De afkondiging van
fg.
ebeel.
tl.
h oAzxvt'
l.
, zie leeltlhot'
rel.
het huweli
jk;zi
j hebben lzef
lt,n l'
teteerste gcbod;
f7ebeent'
l. bi
jv.n.en bi
jw. sran bcellen,of degebodeu stuiten (bespieî-elti1)Groningen).
beenderen,voorzien: ons lichaem konstli
jl
tt'saen'
l f'
;e'
boel
lle, o. Schuim van volk. Zie boef.
gclascht, gebeent, cnz. CA5IpII. Grof, sterk,ge- G eboegd, lli
jv.n.en bi
jw-,zi
jndelletverled.
vaststa in 'tgebeef. CaMpu.

lleellll.
cleelu-. vnn boegcn. M et eellen bocg voorzien:
f'
7'eb eezlke. o.,mcerv.gebeentcn. De bec.n- geboegde schepen.
.

dcreu van een mensch,ofdiel-. lletnaecrvcndige f'
zebeert (geboerte). Boeren, boerenstand:
gctalleest melli11 de BT.
,IIICI'
-VI
SR'
I'
.:Ende lni
jle Qualzlick onderhetgheboert. VV-ESTyznB.
gcbcenten zi
jn uitgebrant,alscen hecrt. Anders f'
7ebogel
lvel.
d, bi
jv.n., van bogchel.
is lpet enltelv.lneestin gellrtlik. 1)c ondeugtl zit eenell bogchelheefk:een gebogcl'lelt'
l kintl.
tot i)1 zi
jlt gebceutc, lli
j is cen groote schurk. f7ebo'
m , o. Van llomnlen. Het bomnlel),
V oor doodsbecnderen : llct koude gcllcentc wortlt een dof geluid makcn:in 'tgeboln der M ttegden-

daarbcwaard. Men bttsehreitnog zi
jn gebcente, sclaor. CAMPII.
G ebons, o. JS.
lctbonzen.
zi
jnen tlood.
m ée, o. V ele brlonlen te zalnen.
f7ebekï;
. bi
jv. n. en li
J-w, llie ccllel' bek G eb oo'
lleeft. Overdr.:sti
jfgcbekt zi
jl'
l
,niet ligttot eene t.7eboolrd, verl.deelw.van boordenteellgezaak te bewegen zi
jn. Sp.its gel
dtt
k-t, spi
l
-tig. Zie boorde hoed. Ook het ïleelur. van boreklt eelle

ook bek.
geboorde plank, waartloor een gatgeboord is.
f'
gebelgtl., zie belgell.
fR
'e-boorle, ,
'Nl
nf
lesogoth.ptfsr///?.
fic)v.,mecrv.
fiebergles o.,m ecrv.gebergten. Een scha- geboorten. De totlstantl, wkïllneer een lnensch of'
kclvan bergen. Tlet armelliselle gebcrgte.
dier tcrwercltl komt, gellol.en u-ordt: drie tlrel)

f7ebelen. vcrl.deelw.van bi
jten. Ovel
-dr. na zi
jne geboorte. Afkomst: een anlsterdamnaer
vergramd, vertoornd: zoo fe1 tlp ons gebcten van gcboorte. Aanzielli
jke afkol
nst: een mall
L.Bwzts.

van geboorte. 11) dc hcteekenis van geslacht,

f7ebeuk,o. Fletbeuken.
heeft het oflk, llaar den bi
jbelsti
jl, een meerv.
f7ebeuren, onpers. w., het gebeurde, is Ditnu zi
jl'
lde gebool
'ten van I'sl
zsz. fl
èverdragt,
gcbenrd. Geschiet
len,voorvallen:lloedikwi
jlsge- het beginselvan eene zaak:een oproerin zi
jne
betlrthet,datenz. Ooltwordtllct gebruiktvoor te geboorte stuitell. Van lzaî-en.
lleurt vallcn:dat zoo groot eenen mall gcen be- Van llier geboortig. Zalnellstell.: nlisgeboorte,

kwalnerschri
jverl
uoghtgebeuren.G.IIRANI
AT. Zie nageboorte; gellotlrtedag. geboortedicht,geboortef/p. Vanll
iergellellrtenis,gebellrli
jk,gcllelrli
jklleid. plaatsygcbtlortestad,gebooftester,geboorteuur,enz,
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G eboren, verled.deelw.van hetoudebaz.en, fkebrulk,o. Dedadeli
jkeaanwending, l
)ed
?c3't
!z?,bor,geboren,eigenli
jk dragen,breugen,over- steding van eenezaak, naar zi
jne eigenebehoeftiragt.voortbrengen,telen,waarvall fleboren alleen ten en tot zi
jn nllt. Neem uw gebrtlik vall deze
nog in gebruik is.
spi
jze; lli
*
)
- maakt van del) Bi
jbel eel)goed ge.
G eborreR l.k . zie gerilclcelcik.
brtlik. 1)e gewoonte: niet lneer in gellrllik,buiG eborsl,bi
jv.n.enbi
jw. Grootvan borsten. ten gebruik zi
n. l'ienst,nuttigheid: lli
j heeftllet
-j
f'
Re'bo.u.
'w , o., meerv. gebouwen. Een gesticht, naar de rcgelen der bouwkullst gemaakt,
en voor allerleiverrigtingen verordend:cen schoon
gcbouw. Zie bouleen-

gebrtlik van de spraak verloren. Iets, dat,(1001hetlange gcbruik,eene wet gewordel) is. 1
7n tlezen zin heeft het ook een meerv-: des lallds gebruilten. Van hier gebruikbaar, vruchtgebl'uik.

f7ebraad, o. Allerlei gcbradene spi
js, bi
j- Ziebrt/f/côctzr;gebruikeli
jk,gewoon,enz.

zonder van vleesch.
G ebrabbe', o. De daad vallbrabbelen.
G eb ras, o. I'letbrassen,brasseri
j.
G ebreW , o., lneerv. gebrelten. ln het gem een geeft het allerlei mangel cn olltbering te
kennen.zoo a1s breken,oudti
jds, ook voor ontbreL,.6n gebezigd werd. Behoefte aan de voornaamste

noodwendigheden des levens:gebrck ltjden. Be-

G eb *x*:Cte'
l.Ia*k ,zie gebruik.
G ebru:ken! b. w., ik gebruikte, lleb ge-

bruil
tt. Ietstotzl
jn gebraik nemen:spi
js,kleetleren, boeken gebruiken, Aanwetlden:gedt
zld,ti
jtl

gebruiken. Ozernem en: ielnallds woordell gebruiken. 1)e vrucht van iets genieten :het land gebruiken. Eene vrouw gebruiken, zieh met haar
vermengen. V oor gebrutwlcen zegt men ook bt'î,tt'jnell.
G eb ru is, o. Vau brtlisen. Het bruisen.
fWeebrul., o. H et geluid van eeneu lectlw :
het brullen. Ook wordt het van andere dieren

hoefte aan andere dingen?metde llitdrtlklting van
de zaak: ik heb hout, pennen,papier,enz.gellrek. Schaarschheid:gebrek aan leeftogt. Allerlei ongemak aan het ligchaam : een gebrek aan gebezi
gd,a1szi
j,tegen gewoonte,ltzidselreeuwell;

lletbeen, aan hethoofd,enz. Bi
juitstek wordt zelfs van mensehen, die, in dolle razerni
j,sterk
in som mige oorden van Nederland, de vallende roepen.
G
eb
ul
.
der.
zi
e
ge
b
al
de
r
.
ziekte hetgebî.
elc genoemd: hi
jkri
jgthetgebrek

weer. Eene onvolmaaktheid il1 andere dingen ; G ebu lk, o. H et geluid vallstierell ellltoeide gebreken van een huis. H et gemisvan eene %i
ken.
Aen;hetbul

zedeli
jke volmaaktheid: alle menschen hebben

G ebuil,bi
jv.n.,van bult. Die,oftlateellell

hunne gebreken; en van daar gebrek voor de on- bult heeft.
deugd zelve. B erooving en gemis van andere G ebu u r, zie buuz.. Aledebutlr. Het voorgoede hoedanigheden: gebrek aan moed. Nala- voegselge duidtalleen aan debetreltking op eenen

ting :in gebrel
te bli
jven. Eindcli
jl
t wordthet ge- anderen buur. Het meerv. is ook gebruikeli
jk.
bruiktvoornietbi
j de handzi
jn:hi
jschri
jft,bi
j De gezam enlil-ke gebtzren. Van hier getluurschap.
gebrek van eene pen, methoutskool. Van hier

f7eeèhrlslen d. voorheen gelcristend,oul.ge-

gebrekkig, gebrekkeli
jl
t, ook voor verminltt, llin- 1.cr.
s/:??#,van cltrlàtenen,pctbr.
sf6nen,doopen;btjv.11.
,
kl
lnde;yebrelckelqklteih bi
jIloovr
lAvoorbelloeftig- gedoopt en tlaardooril1 de christelijke kerk ingeheid.
wi
jd:gekristentleEvangeliek
-inders.Af.L.T.Arow.
fgebrekeu,onpers.w.,mi
jgebrak,mi
jheeft D e staatsivan 'tkerstenen des D auphins.l-ioobn'r.
gebroken, thans meestontbl.elcen.

Gebrek heb-

fkedaagde, m . en v., meerv. gedaagden

ben,noodig llebben:watgebreecktmi
jnog? BI.
T- Die gedaagfl,ofgedagvaard is. Zie dagen, b. w.
ulqlzv. Ook persoonl.
, onzi
jdig, met ltebbea,voor fWedaan . verl. dcelw. van doen. V errigt:
afwezig zi
jn:ende ui
jt onsen gebreecktnieteen wij hebben gedaan werk. Geëindigd: hct spel is
man. BI.TBELV.
G ebAw:ese't, o. H ctbriese.
hen van eenpaartl.
Zic brieschen.
G ebroed, (). A l de uitgebroeifle kiekens
oedselgenaanld.lneenen
niteen nest,ook hetqebîoverdragt. zin, wordt het gebroed zoowela1s het
qebroedsel,voor kwaadaardige m enschen genomen:
datis een vuilgcbroed. Adderengellroedselis,nit
f1e BJJBIIILV.
SR'r.,bekend.
G ebroeders, l11., 13Ree1*V. Twee broeders,
flie bi
l-elkander inwonen, en dezelfde betrekking
in f1e wereld hebllen;de gcbroeders lf enP. Het
letvan
scllip, de Twee Gebroeders. Ook wordt l
-tdrultkende ecne
rncer broeders gebruikt, doell uz

gedaan.

Het is methem gedaan;eenegemeell-

zameuitdrukking,voorbù'ster
ft. Hetismet die
lieden gedaan, zi
j verarlnen, door gebrel
c aan
nering. Zi
j zieter vri
j wel gcdaan llit, (
li
let
zich welvoor.
f7edaa nte,v.,lneerv.gedaanten. Hetuitel'-

li
jke voorkomen van iets. Dc geheele gestalte,
houding,en hetgedrag van dcn m ensch llcetzf,
)'il(?
'
gedaante: hi
j is il1 gedaente gevonden a1s eel'
lllensch. Bl.Tnlcluv. D e treltken van een lnel'scheli
jk aangezigt: schoon van gedaante. Eene
geli
jkl
aei
d :iI1dezen zin laathet een m eerv. toe:
lliJ- opcnbaarde zicll in verscheidene gedaantcu
Deuiterli
jketoedragt;de zaken zi
jn vttngedaante
naalwe bctrekl
ting op elkander2wi
jwaren twaelf veranderd. Oudti
jds was ditwoord ook gll
edttsêç:
gebroeders. BIJIIIST-V. V all llier gebroed.erlingen, an sine ghedane. M .STolt>c. Hetwoord iszeker
kinfleren van twce broeders,en degebroederschap, van doen afkomstigq het za1 dan uitdrukken den
als:de gebroedersehtlp (dc vcreenigf
le broeders) vorm slletmaaksel, het voltooiselvan ttene zaak;
0n dus derzcl
der 11.M aagd.
ver uiterltike voorkoming, zoo a1s

f4ebroehl.lli
1)bi
jw. llie eenellltlck zi
j,voltooid,ols onder de oogen valt.
*i
#v.n.e

draagt.
rove en doflk geluid van
G eb rom , o. 11ctg.
beeren, klokken, zware orgelpi
jpen, enz.; van
brom men.
G e'bru lg 0. ln d013 gel'n(!0110n Sprcolktrant,
Voor geraas,ge3VP1(1 met stokken, ellz. Zie bî-ui,
g)rN?
*7'd??.
eA

f'
<eda eltlen. v.,Ineerv.getlaelltell. D edaad
van clellken. D at gedacht wordt, als, hetover-

leg, cen beraamd plan:al mi
jne gedachten zi
jn
veri
jdeld. Voornemen:il
tbenvan gedaelten.onl
tlit te gaan. Gevoelen: ilc wilu,over datstuk,
mi
jne gedaclaten welmededeclen. De vOorstellilg
s'an iets aan hct verstand:de gedachten van (1ell
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dood! Eene zaakt die nadenking waardig is:wi
J- sc@hri
jver, gedingstuk, gedingzaal. Zie dinq en

vn. '
*
' ''
- '
*
*'
*#
'
zullen eens leerl
i
lk verri
jzen; vertroostende ge- dtnpe
daehte!Beraad:ik zalheteensin mi
jne gedaeh- G edoen, o. In den lagen spreektrant, voor

ten nemen. Geloof, schatting des oordeels: ik ?q.Feliet'. Iletgedoen,ook gedoente, is, in den geben van gedachten, dat enz. V erbeelding : ik mectlzamen sti
jl, ook iemant
ls bezittillg, vooral

vormde mi
j van dat schoone land geheelandere van eenen boer:hi
j zit daar in een goet
l gedoell.
gedachten. Peinzing: hi
j zit in gedachten. Af- fWedoen.(zich)wederk. werkw-, ollregelm ;
getrok-kenheid der aandaeht: ik deed dat in ge- ik gedeed mi
j. heb mi
j gedaan. Een woord in
daehten. Van hier gedachteloos, gedachtenis, ge- den lageu sti
jl gebruikeli
jk-. Zich behelpen: ik
(laclltig. Zamenst.:gedachtenbeeld.
l
tan mi
j daarmede welgedoen.
f'
Iedaus,o. l3edadeli
jke bewegi
ng desdan- G edo- m ei,Lgehomt
léel)o. Hetdrommelen,
S0rS.
als de btlen doen; het gegons. Zie doutmelelt.
G edarm te, o. H et ganschc darmengestel,
in mensch of beest.
G edau w d. verled, deelw. Vall dauwen.
Iloov'r bezigthet,voor als dtzuà?J gevloeid: 'tLied
gedauwtuituw geleerde lippen.
G edaver, o. llet draven,dreunen.
G .edeelze, o, m eerv. gedeelten. Somm ige
tleelen van het geheel te zamen genom en; en
daarom laatwhet ook een m eerv toe:ik hel)er

twee gedeelten van. Vanfliergedeelteli
jk.

Een mompelend geluitl van zachtsprekende menscllen heetook hetgedomlètel. In vele gevallen is
heteen klanknabootsend woord.
G edon der,o. Hetdonderen.
G edoogen, b, w., ik gedoogde, lleb gedoogd. lAulden,toelaten :gedoog,datenz. Zede-

loosheid wordt daaropenli
jk gedoogd. Ot
zl. werd
het ook voor lt
jden gebezigdr in de spreekwi
js:
schipbreuk gedoogen. D oogen,en lletlat.lhdulqe
ve
'A
hebben eelle geli
jkheid met elk-ander. Van hier

G edenk en. b. w., onregelm .; ik gedacht, gedoogzaam,gedoogzaamheid;alhoeweldie woorlleb gedacht. Iets gedenken, aan iets denken. den al weinig m eer gebruikt worden,daar m ell
'Ien bezigthier ook aan: hi
>
j gedenkt aan mi
j; verdraayzaam enz.bezigt, OUO-&AN gebruiktgedoog
insgeli
jksden tweeden naamval: gedenekt mi
jner als een nttamwoord,voor toelating.

bi
j uselven. BIJBELV. Ook meteenwerkwoord:

G edrag'
, o. Iemands openbare levenswi
js:

ik denk te kom en. Voorts beteekentdit woord een onberispeli
jk
-gedrag. Zie dzagen.
t1e voorstelling van eene verledene of afwezige Gedragen, (zi
ch) wederk. werkw-, ik ge-

zaak;deherinnering:hi
jgedenktnog aan deles- droeg mi
j,heb mi
jgedragen. Zi
jnenlevenswandel
sen zi
jns braven vaders. Melding maken: gedenk inrigten:zich we1 of kwal
i
jk get
lragen. Zich van
mi
jnerbi
j den vorst. Hopen:ik gedenk nog aan zi
jnen pligtkwi
jten:zich dapper gedragen. Verdie erfenis te kom en. In vele van deze spreek- bli
jven:ik gedraag mi
j daarin aan uw oortleel.
Van
h
i
e
r
ge
dr
agi
ng.
wi
jzen gebruiktmen ook hetenkele denl
cen. G e1Een
groote toevlocd vall
eerwerd ditwoord ookonpersoonli
jl
tgebezigd,cn G edean g'. o.
men zeide:mi
j gedenkt,voor mq
''heugt. Van hier menschen, die digt bi
l
jeen staan; ook de tll
'
ang.
de zam engest.woorden:gedenkblad, gedenkboek, Hi
jis,door hctgetlrang des volks,in het water
gedenkcedel, gedenk-penning, gedenkrol, gedenk- gevallen.
schrift, gedenkspreuk, gedenkteeken, gedenltztlil, G edrefg, o. Het dreigen.
enz. Iloop'r heeftook gedenkenis:de gedenltenis- G edreu ng 0. Hetdreunen.
sen van CoxMxxss.
f7edrog'l, o,, meerv. gedrogten. Eigetlli
jk,
G ed:eh l. O.& meerv. gedichtcn. Een 5-e1'S@ een bedriegeli
jk verschi
jnsel,een spooksel,hetwelk
l'
Iiervoor schreef men ook voorheen, dicbt.
.m et de ontstelde verbeelding zieh afzigtig afmaalt.
Voorts een wallschepsel,zoo a1s de fabelleer van
een goddeli
jk dicht. Voxo.
G ed:eh lsel., o. Eene gedacllte, een over- den driehoofdi
gen Cerberus,de Spinx, enz. beu1eg ;in den bi
jbelschen spreekti-ant alhctgedicht- zelt- Eell groot zeedier,voor zoo verhet schrik

sel der gedachten. In den gemeenzal
nen sti
jlis aanjaagt:zi
jdoodden l
zetgcdrogtmet werpspiethctook eene verzinning van eene onwaarheid:dat sen. Van hier schrikgedrogt,wangedrogt,gedrogis m aar een gedichtsel, ook een gedi
clltseltje. telijk,vhn dviegen,bedriegen.
Hiervoor zegtm en m eestalverdiclttsel.
G edru ise't, o. Een grootgetier,geraas.
jv.n. en bi
jw ,geduchter,gef7ed:extstl.
g. bi
jv. n. en bi
jw.,gediensti
ger, G edue'lt, bi
gedienstigst. Genegen,om iematzd dienstte doen, dllchtst. Van duchten. Gevreesd,Areeseli
jk.
t
lienstvaardig:hi
j heefteene gedienstige vrouw. fWetl.
u:t'
l,
.o. 1)e li
jdzame gelatenheid, ondcr

$
'I
'en zegt ook, in eene bescllaafde uïtdrnkking : alde onaangenaamhetlen dezeslevens. Langm oeeen gedienstig(nietzeerkuiseh)meisje. Vanhier dige liefde, bij de feilen van delz evenmensch:
iemalld met geduld vcrdragen. Geduld wat! eell
gedienstigheid,gedienstigli
jk
-.
f.R.ed:erée, o., m eerv. gedierten, als er van wein:g geduld!is,in hetgemeene levell,zoo veel
vele soorten gewag gem aakt wordt. 1)e tliercn: als,wacht wat1 Zic dulden.
flttleeuw isgeweldig onder de gedierten.
fgedu ren, o.w ,ik getltlurde, lleb getluurtl.
fWedl.'jen, tbi
lit woord wordt niet lnecr
J-Kls.ook gbedljdqn)o.w.
,il
k Iletzelfde,als duz.eil. I'.
gedi
jde, bel gedi
jd. Toenemen, uitzetten: het gebruiltt (lan in hetdeelwoord yedltrende, lletwelk
graan gedi
jt. '
G orden, verstrekken: ditzalllem a1seel)voorzctselgebezigd 5:ordt: gedurende dit

totcergedi
jcn. Voordeelig zi
jn,inceneont
lerne- jaar. Van hiergeduurzat
ïm,geduurzaamheid.
ming slagen:al wat hi
j doet, gedi
jt wel. Zie G edurlg, bi
jv. n- e1) bi
jw. Aanhoudend:
dlaen.
eenegedurigekoorts. Telkells:hi
jkomt gedarig
f'iedlng', o., m cerv.gedingcl). Een twistge- wederom. Ool
t gedurigli
jk. Van hier gedl
lrigsprek voor het geregt,eene regtzaak-. lloolaTbc- lleid.
zigt ten eersten gedinge, voor het end.ter eerste G edw aa', o. V an dwalen. Hetdwalen.
k-z?.:/c??/gk. Zamenstell.: pleitgeding, regtsgeding,
Gedv ee.(bi
jKII,.dîvee, peckktlce,glledwaen''

twistgcding; getlingbezorger, (procureur) geding- gedweegl
tsaam) li
jv. 1.
, gedweër, gedweest (mcer
iw
)4
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gedwee,zeer- meestgedwee). Zacht,buigzaam: G eer, v.,meerv.geeren. Eene strook linnen,
gedwee schoenleer. Ook gedweeg:eene gedweege schuinsgesneden,aan een hem d,enz.om hetvan
huid. Ouo. Overdr.. zaehtmoedig, gehoorzaam : onder wi
jder te kri
jgen. Ook een stuk schuins
een gedwee kind. Eene gedweeghe huisvrouw gesneden doek, om scheepszeilen breederaan het
lmulierJcckWx. HooF'
r. Van hiergedweeheid. eene einde te hel4ben. Heteng.gore schijnthetG edw e:', o. H etdweilen.
zelfdcwoord tezi
jn.
G edw ongen, bi
jv. n. en bi
jw-,zi
jndehet G eereu .o.w.,ik gcerde,hel)gegeerd. M et
verl.deelw.van dwingen. Gedwongener,gedwon- eene geer loopen, schuins loopell: mi
jn tnill

1011genst. Eene gedwongene houding. lk deed dat geert. Geeren is ook een zeemansmy voor af1
gedwongen.
den.
l..m .,m eerv.geesels. Eeneroede,cenc
G eel.
,bi
jv.n.en bi
jw-,geler,geelst. Geelver- G eeseè
wig:gele boterbloem . Zelfst.genomen:bestgeel. zweep,iets van dunne riemen, of touwt
jea ge-

jfthaarmetden geesel. Hoorr. Bi
j
lletgelevan een ei,dedojer. Van hiergeelach- maakt. Dri

tig. Zamenst.:geelgieter,geelheid,geelvink,geel- overnoeming wordt elke verwoesting,e1k verwoeszucht, enz-; bleekgeel, hooggeel,schi
jtgeel, enz. ter,een geeselgenaam d: de oorlog is een geesel
V oor*q#eelzegtm en ook geluw. M en vindtdit in des mensehdoms. Volaralcxvlovs heet den A dmide Blansrvv.: geluwen goude. W ESTERB. heeft raal de Ruiter den geeselvan dl
p?
er.
'
:. In den bi
j-

geluw hayr. Bi
j KlL.isgàeluwe l@/ft
?@/:,in het an- belsti
jl wordt delasterendetong eengeeseltoegej verborgels. geahtve. Zelfstandigli
jk gebruikt, zonder kend:tegen den geeseldertongesultgi
Tneerv, is het ook de geelzucltt.
* hi
j heeft (1e gen wesen.
geluw.
De oorspronkelpkebeteekenisza1zi
jn iets, dat
Geel,lloogd.gelbe,eng.yellow, deen.guul, ital. sgit
stoeloopt,ofeindigj

waarom, in hetzwced-,

giallob zweed. guli,i
jsl. g'
Jlur, angels. gealuve, gèsleen straalis,solarglslzonnestraal.
spaan.jalde,fr.jaltne,oudti
jdsjaztlne,pool. zoltq
j' G eegelen, b. w., ik geeselde, heb gegeelat. gilvus en helvus, m iddeleeuw. elvu8,./'
c1r?z.
9, eld. M et roeden, met den geeselslaan:hi
jis
glallus, gialdt
ls. In het gr. is Ovj en yclkq,gl
ans, S
d om zi
jnedieveri
j. In Noordhollan:
lbeycàetv een glanzig aangezigt hebben. fn het gegeesel
zigt men hetgeeselen van de fcrzce,wanneer men
de gebondene schoof,of de geeselbank slaat,01)f'
ieen,een ontkennent
l bi
jv. naamw.en bi
jw. dat de zaadk-orrels uit de aren vliegen. In den

Chald.heetX
I ; glanzig zi
jn.

Hi
j hceft gecn geld in de kas. Om de ontken- sti
jlderDichtersleestmen van geeseknde ?
,
t)k
'
n#e9
?,
ning nog sterker te m aken, voegt m en er het van eenen geeselenden .
sfoo-pl,die vele verwoestingen
lidwoord eenbi
j;doch dan wordtgeennietverbo- aanregt. Van geeselen is geeselaar, anders een
geeselbroeder, geeselmonniky die zich zelven,om
gen: ik zie geen eenen appelop den boom.
Geen mensch, nicm and. Het wortlt ook zelfst. boete te doen,geeselt:ook een slaaf,die anderell

i
jl
ts,metden gcegebrnikt:geen van beide. A1s bi
jwoord,wanneer geeselt,- geeselbrok,die dagel
hetop hetvolgendebi
jvoegel.naamw.slaat, als: selgeslagen wordt;geeseling,enz.
ik heb geen blaauwe oogen,mi
jne oogcn zi
jn niet G eesl, m ., meerv. geesten. M en druktmet
blaauw.
dit woord,in onze taal, voornamel
i
jk eenc onjke zelfstandigheid uit,die doorverstand,
G een, gene, aanwi
jz. voornaamw., hetwelk, ligchameli
in de spelling, van het vorige welm oet onder- oordeel en wil werkzaam is. ln dien zin wordt
scheiden worden, a1s hebbendc eene zachtlange e. er God,hetallervolmaaktste wezen,doorverstaan:
M en gebruiktditvoornaam woordmethetlidwoord God is een oneindige geest. Schcpseleny van

jonbeligchaamdewczens
de en Itet: degene,die mi
j eert- hetgeen,dat welkcmen gelooft,datzi
jn, als de Engelen; doch met bi
jvoegi
ng van
ik wil; degenen, die mi
j hoorell. Men mag het zi
nimmer a1seen betrekkeli
jk- voornaamw. gebrui- eene of andere eigenschap: hemelgeesten, goede
ken;ziemi
jne Nederd.Spraakkunst,D.I j 239. geesten, gedienstige geesten. Duivelen: booze,
Er zi
jn nogtans gevallen, waarin gene zonder het verleidende, onreine geesten. V an hier geestenIidwoord de ltan staan, a1s: m oeder en dochter dom. geestenverdri
jver, geestenziener, enz. D e
wandelden; deze had eenen vluggen gang,gene ziel dcs m enschen : de m ensch bezit eenen 011konde niet voort. In zulke zamenvoeging heef'
t stoFeli
jkcn,onsterfeli
jken geest. Dc verstorvenen:
jk der geesten; het schimmenri
jk bi
j de
k
qene alti
x
jd betrekking op hetnaamwoord,dathet het ri
verstverwi
jderd is,dezeophetnaastbi
jgelegene. D ichters genoem d. Een spooksel, naar de denkM en gebruikthet ook zelfstandig:D ezen en genen beelden van hetvolk: men zegt, dat in dat hlzis
jnt. Van
zeggen het,sommigen.Eindeli
jkwordthetook bi
j- een geest, in het wit gekleed, versehi
voegeli
jk gebrt
lil
tt:aan gene zi
jde, aan deover- hier@ kwelgeest,poltergeesj waargeest. H et leven:
n hem. De adem :den
zi
jde, der rivier.--Aan genezi
jdedesgrafs,na e1* IS geen geest m eer 1.
den dood.
geest uitblazen. De vermogens der ziel, als,de
G eenerhande.onverb.bi
jv.naamw.Gee- gedachten:hi
jlaatzi
jnen ganschengeestuit.Verstand,oordeel, vernuft: een groote geest. ledere
ncrlei. Zie hande.
jde
G eenerl.
el.onverb.bi
jv.naamw. Hetzelfde geestgesteldheid van den mensch: droevig, bli
.

als*qe
nerhande.
.#' e

van geest. Eene heerschende gezindheid, een ge-

G eensz#ns,een sterkerontkennend bi
jwoord, voelen, dathet naeestin het oog loopt: de geest
dan niet; ik wi1 het geenszins, ganscheli
jk-niet, der ti
jden. Een persoon!die,in een ofandervak,
doen. V an geen en zin.
hecrli
jke vermogens bezlt: er stond niet eerder

G eer, v., m eerv.geepen. Eene kleine visch- een aantal van goede dichterg op, voordateen
soortvan eene zeegroene kleur,m eteenen langen groote geest,door een meesterstuk, den algemee-

ni
jver ontvonkte. Van hiervri
jgeestrdievoorspitsen bek, geli
jkende naar dien van eene snip. ne
Men sleept dezelvemeteen net,op zekereti
jden, geeft zich, in het stuk van godsdienst, van de
bi
jduizenden,op hetstrand,om daarmedeweder slaafsche banden der vooroordeelen losgerukt te
andere visch aan hoeken te vangcn.

hcbben. Zoo hect ook iemand, die de voorste in
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eene stoute ondernem ing is, en zich, in eenige
boosheid,hetm eest van allen laat zien, een geest.
Zamenst.: oproergeest, tuimelgeest, woelgeest.
Iemand,die onverwachtkom t, en om geld maant,
wordteen kwadeg
6.
sfgenoemd, in den dageli
jk.:
schen spreektrant. H etgeen aan de natuur van

de godsdienst, dan anderen,bezittende: gk,die
geesteli
jk zi
jt. Dat van den Heiligen Geestoorspronkeli
jkis:geesteli
jltegaven. Dattotdegodsdienstbetrekking heeft: een geesteli
jk lied. Dat
opzigtheeftop hetinwendige bestaan des harten:
de wetisgeesteli
jk. Datietsvan den aard eens
jk ligchaam. Hetgeen
eenen geest,om zi
jne vlugheid, fjnheid en on- geestes heeft: een geesteli
zigtbaarheid, zeer nabd komt,draagtbi
jonsook op iets verheveners toepasseli
jk is: geesteli
jke
den naam van geest. Dusnoemen wi
jhetvloei- drank. D at met de gesteldheid van hetnieawe
bare, vlugtige, werkzam e wezen, tlat deels door verbond overeenkomt: een geesteljk oFer. Zingesting ontbonden,deels ook door overhaling, uit nebeel
dir:hetgeesteli
jk Sodoma. De schriftgeverscheidene ligchamen, getrokken wordt, als: geimzinnlg,niet naar de letter, verklaren, noem t
wi
jngeest, vitrioolgeest, enz-; van hier geestri
jk, men: geesteli
jk uitleggen. Van hier geestelkkdat veel geest bezit. Ook het fljne, vloeibare, heid,degeesteli
jken.
welks zitplaats men in onze zenuwen vooronder- G eesl:g,bi
jv.n.enbi
jw.,geestirer,geestigst.
stelt,en lletwelltm en voor de werkende oorzaak, Die veel vernuft bezit: een geestlg schri
jven
of ten minste, voor het eerste en voornaamste
hulpmiddelvan alle beweging en gevoelaanneemt,
heet geest: de levensg.eesten; zkinegeesten waren
gansch uitgeput. Ook wordtde voorname inhoud
van een boek,ofgeschrift,geestgenoemd.
In onze taal heeft het woord geest nog cene

Dat schoone trekken van vernuftheef'
t:een gees-

tig versje,een geestig gezegde. Van hier gees-

tigheid.
G eeu w en . o.w,,ik geeuwde,hebgegeeuwd.

Onwillig den mond opsperren:hi
jdoet niets dan
geeuwen. Van hiergeeuwaard,(geeuwerd) geeu-

geheele vrcemde beduidenis, die, nameli
jk, van wer,geeuwing,geeuwster.
eenezandige strook lands; zoo vindtmen hetbi
j Geeuwen, hoogd. göhnen, angels. geonan, eng.
M .STOKS:'tland op die geest. SToxs gebruikt to g/crn,zweed.gina, gr.xlto,zqt
to,xqmœ,arab.

het in dien zin vrouweli
jk. In Noordholland 5X
I1, hebr.%
2-T
11.
wordt nog de zandige strook landsbi
j St.Pankras zoo genoem d. Het gebruik wil dit ook

vrouweli
jk houden: hj woont in de geest van

Pankras. Ditwoord is ook nog overin de narnen
der dorpen Uitgeest, Oestgeest. DALIJN leidt dit
woord) dat in Oostvriesland gaste,in nedersaksiselle oorden göst,.gJ.
:G luidt, van het veroudertle

göya, de ct
zr#t?
, afi in het gr.y'
j,ylta. Aolru.
brengt het, of tot het dithmarsche gose, zwced.
qist,lleders.giist,datdroogbeteekent;ofhi
jbrengt

G eTem e', o. Gefutsel. H etfem elen.
G eR eem . o. D e daad van :eemen.
G efH k ker, o. HetEikkeren.
G eR onker, o. D e gedurige Eonkering.
G esl.u:k, o. D e daad van :uiten. Hetgefltlit van den goudvink. M .L.TIJDw.
G egeeuw , o. Een gestadig geeuwcn.
G eg:l., o. I-letgillen.
G egl.u ur, o. H etgltlren.

het,m ethetlat.vastus,kt/oet
sfztot eene bronyom - G egoed,bi
jv.n.enbi
jw.,gegoeder,gegoedst.
tlatiu de middeleeuwen,yastum zoo we1onvrucht- Bemiddeld: een gegoed m an. Van goed,goeduebaar land, als eenen braakakker te kennen gaf. ren,o. Van hier gegoedheid.

Vergeli
jk ons nederd.gust,datonvruchtbaarbe-

G egeAl; o. Het golven.

teekent.
G egons, o. Het gODZen.
Ilz deu bi
jbelsti
jl heeftditwoord ook nog bi
j- G egoo:, o. De daadvan goojen.
zondere beteekenissen. D e Ileilige Geest. De G egr:x:xv:k, o. H et grinniken der paarden.
gaven des geestes. D e godsdienst van hetnieuwe G ei:ak ke', o, Hethakkelen. gebrekkeli
jk
verbond: de bediening van den geest. D e ver. spreken.
llieawdc gezindlleid des harten, door dc kracht G eh arn asé,bi
jv.n.en bi
jw. Aran een harder waarheid:het vleesch begeerttegen dengeest. nas voorzien. Van harnas.
V errukking van zinnen,verbeelding:ik zag in den G eh ee', geheele, bi
jv. n.en bi
-j
w. Zonder
gecst. Leeraars:beproeft de geesten enz.
ligchameli
jk gcbrek. Als cen zelfst.naamw.geDenkeli
jk, dat men met dit woord eerst den bruikt:daarisnietsgeheelsin mi
jn vleesch.BIaadetttheeftwillen aanduiden,de sterke uitblazing BELVERT. Gansch:hetgeheelejaardoor. Ongevan de luchtuitde longen, door dezen klank na- schonden, ook zelfst.: het
huis staat nog inzi
jn
@
bootsende. Immers het grieksche a&eupq, geli
jk geheel. Zonder breuk, ln de telkunst: de regel
ook het lat. spiritus, komt van een woord,dat Van dr@
leen
@* *
11l het geheel. Zelfstandig wordt het
ook uitblazen beteekent.
ook genomen,voor den ganschen inhoud: hetgc-

G eestaehé:gsbi
jv.n.en bi
jw. svaarinveel heel is grooter dan zi
jn deel. llet gebeelal, de

gcestis: een geestachtig vocht. Yan hier geest- echepping, anders heelal. Daar is hetgeheelen
aehtigheid.
al#daarhebtgj hetaltemaal. Geheelniet, gan-

G eesldr:a-ver, m.
, meerv. geestdri
jvers. scheli
jk niet.

Een, die voorgeeft, door den geest gedreveu te

Geheelis van heel,meteen voorgevoegd ge, illl

worden,een dweeper. Van hiergeestdri
jveri
j. ditvan hetgr.éJào(.
G eeslel.
l
a-k, bi
jv. n.en bi
jw. Onligchame- G ehe:***, bi
jwq, geheinler, gdjv.n. en bi
li
jk: de zielis een geesteli
jk wezen. Godvruch- heimst. Bedekt: eene %eheime afspraak-. M et
tig:datis een regt geesteljk mensch. Die zich ietsgeheim zi
jn,een gehelm van ietsmaken.Geaan de regels van eelle godsdienstige orde verbon- heiln bli
jven, niet ontdektworden. Geheim houden heeft: eene geesteli
jke dochter. Zel
fst.: de den,nietontdekken.
f
/6:.
sït
3/(
)'
/rezl. kerkleeraars, voorgangersin degods- G eh e:- , 0.! meerV. goheimen. Ee110 gedienst. Kerkeli
jk: geesteli
jk gewaad;geestel
i
jke heime zaak: hi
j ls achter het geheim. Datelk
goederen. 1n den bi
jbelsti
jlis geesteln
''
/:verlicht: niet wetcn mag:hi
jheeftaltoosgeheimen. Van
degeesteli
jkcmensch, Eenemttrdere kennisvan hier gehcimenis. Zamtnst.: geheimbewaardtr,-
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bewaardster,gehelmgemak, geheimkamer, geheim-

G elbAek! o.,mcerv. geiblokken. Een blok,

raad (een lid van den geheimen Raad)gelleim- hetwelk men In het opgei
jel) vall de zeilen gebruikt.
schri
ft,geheimschri
jver,enz.
Geheim komt af van heinten,bi
j ltlL.bedekken. Gellen,b.w.,ikgeide,hebgegeid.Scheepsw-,
G ehel.
- l'
l.
, bi
jv.n.en bj
iw. Meteen'helm gewoonli
jk methetvoorzetselop,/p#ë'
t
7'
?,van de
gewapend. Van helm .
zeilen.
G eh e'm el.te, o., meerv. gehemelten. Het G eli, bi
jv.n.en bi
jw.,geiler,geilst. Eigcnbovenste gedeelte van binnen in den m ond,ook li
jk,beteekent hetvet,ten opzigte van hetvleesch
verhemelte genoemd. Het bovenste deelvan eelle van dieren,wanlleerhetzelve,doorzi
jnevettigheid,
bedstede,enz. Van ltelttel,om de wulftaclltige ge- eene walging veroorzaakt. V an hier,datmen,i11
het gem eene leveu, zegt: datspck is geil. Ook
daante.

G ehengen, b. w.
, ik gellengde,lltb ge- wordt het voor eene deugdeli
jkheid in sommige
hengd. Gedoogen,toelaten:
spi
jzen gehouden: geile boter. Van hier,wanEen zelfstri
jd,die geen rustgehellgt. L.Bwlts. neerdeaardecene overvloedige bemesting heeft,
G eheugen, o. Hetvermogen,om zich de heetzi
jgeilt een geile grond. De gewassen ook,
zaken met bewustheid te herinneren:een goed wanneer zi
j te veelvoedsel uitden grondtrekken,
gelukkig geheugen. Herinnering:boven desmen- en daardoorschieli
jk groei
jen, zonder veelvrucht
schen geheugen.
te geven, m aar nleestin het lot en blad schieten,
G eh eu gen. b. w., ik geheugdc. heb ge- worden geilgenoemd: het graan staat geil. Ein-

heugd. In het gelleugen houden:help mi
j dat deli
jk,eene gesteldheid des gemoeds, die haren
geheugen. Het wordt meest als een onpers. grond, voor het naaste, in eene overvloedige
werkw.gebruikt:hetgeheugtmi
j. Voorgeheugen voeding en koestering van het ligchaam heeft:
zegtm en ook heuyen. V an hier geheugenis.

eene gesteldheid,waardoor m en eene hevige prik-

G eh:nnlk.o. Hethinniken,ofhetnatuur- keling totbi
jslaap gewaarwordt, en dieprik-keling
li
jke geluid der paarden,hetwelk men doordit zoekt gaande te houden:een geilwi
jf;geile gewoord nabootst.
dachteu. Van dieren, die eene groote drift in
G ehoehl,bi
jv.n.enbi
jw. Dathoekenlleeft: hetvoorttelen van hun geslacht toonen,geblmikt

een gehoekte steen.
men het ook:de bok is een geildier. Van hier
G eh oe*el. o. H etgetalln,gefutsel;ook ga- geilhcid. Oul.werd het ook zelfstandig gebezigd:

beuzel.. Hoetelen is b.i
*'' KI
I,.z
'
nartl
mcialiterseq
%.
'e
- hi
jiseen vuilegeil.
.j
rert
?,zgnaviter ageve:Zrdbo/tzagel.
e,sordida f/pt
grt
,. De oorsprong dezeswoordsisduister- ADILUNG
-

-

- -

G eh o'm 'm el., zie gedokamel.
m eent,dat het van geelafktamt,neders.göl,om dat
G ehoor. o. Een der vil-f zinnent scherp het meeste vet eene geelachtige kleur heeft; en

v
n gehoor. Het fjne gevoel,on1ovel
-de.kl
ankaen
lis,llogmceri11hetgelevalt. 3 ;
J hebt V0t,datgei
, in de toonkunst,wel te oordeelen : gi
geen goed gehoor. Detoegang totvoornameper- isvet,iuha gelemelk, en bi
j de oudste Galiêrs
sonen: ienland gelloor verleenen. Aandachtige was galba vet. M en brengt het oolt tothet gr.
opmerkzaamheid:aan vermaningen gehoor geven. ïqhqnp,ok
?/z
/c/
d/d
'
qjbt.
,g z
Eindeli
jk,wordt het voor eene hoorende melligte G elnskex,m.,meerv. geinsters. Eene glinlgenomel:ik ben ook onder zi
jn gehoor geweest. lnendevonk. Hetwoord geraaktbi
jna geheeltlit
Van hiergehoorig,gehoorplaats,gehoorzaal.
het gebruik. M . L. TIJow. bezigt het: m et
G eheerzaa'
m . bi
jv.n.en bi
jw.,gehoorza- tlaauwe geinsterspasaan 'tglimmen. Bi
jKIlz.is
mer,gehoorzaamst. Gezeggeli
jk,onderworpen:ge- gl
teqhster, ybenster,'
scî
c
kfk
Wc,favilla. Het iszeer
hoorzame kinderen. Den ouderen gehoorzaam. denkeli
jk, dat het met glthster, .
glp
'
/'
k,
9f6rt
ya,glans,
Ook eene uitdrukkillg van wellevendheid: uw ge- enz.eenen oorsprong heeft.
lloorzaamstedienaar. Van hiergehoorzaamheid. G elok,o. Boert,gescherts. Hetjokken.
G eheorza*uen, o. w., ik gehoorzaamde, G e:t,v.jmeerv.geiten. Hetwi
jfje van eenell
heb gehoorzaamd. Gehoorzaam zi
jn. Overdr,:de bok. Zamenst.:steengeit,geitenbaard,geitenhuar,
driften moeten der rede gehoorzameu.
geitenlnclk,geitenstal,geitellvel,enz.
G ehueht. o., meerv.gehuchten. Eigenli
jk, to?
'
f,hoogd.Geisze,bi
j W ILLERAM.Getizo,a11eenigehuizen,op eenehoogteaangelegd.
gels.yat,zweed.get,deen.geed, turk.gel
tzq I
.
)i
j

Gehu:l.
,o. Het sehrei
jendegeluidvaneen denieuweGr..
(Lbx.llebr.17,gr.ltg
',lat.aegis,

kind;ook van wolven en andere dieren,van nacht- eng goat.

vogels;ool
tvan winden gebruikeli
jk
-. Hethuilen. G ellouw . o., meerv.geitouwen. Van gei,
G ehu:sd! bi
jv.n.en bi
jw. llie ergenseen gef
j'
en en touw. Een touw, waarmede mcn het
huis heeft:rulm! naauw gehuisd zi
jn. ()ok het zeilaanhaalt.
verl. deelw.van het werkw. huizen. de vi
jand G eo
ju:eh,o. I
-letjt
lichen.
heeft daar slecht gehuisd, lluisgehouden, alles G e.ju'
w eel.
d, bi
jv.n. en bi
jw,vanjuweel.
verwoest.
Metjuweelen versierd:watwaszi
jgejuweeltl.
G ehunker,o. Hethunkeren.
G ek,bi
jv.n.en bi
jw.
,gekker,gekst. Ookn1.,
G ehuppel. o. Het dartele gesprillg van meerv. gel
tken. Van zi
jn verstand beroofd:die
eenig mensch,of dicr. Zie huppelen.
man is gek. V erkeerd: dat is een gek stllk.
G ehuw d, bi
jv.n.en verl.deelw.van huwen. Een potsenmak-er: hi
j speelt vdor gek op dell
G ekjaag, o. De daad van jagen, zoo als scllouwburg. Den gek met iemand stel
ten,ook
heG
tge.
ej
a
g
t
v
a
n
j
a
g
t
e
n
.
Z
i
e
j
a
g
e
l
t
.
s
e
l
l
e
r
e
n
,
g
e
k
s
c
h
e
r
e
n
,
i
e
ma
n
d
f
o
p
p
e
n
.
Ee
n
draaikap
jau:.
'
m er,o, HetJaulmeren.
op eenen schoorsteen,meteene ofandere beeldtcG eaeangel. ziegfanl
c.
nis,heetool
teen gek. Deknie,ofmik,vaneene
G elank.o. OokgLiangel, Hetjanken,zi
jnde pomp wordtook degek genoemd. Vrouwel.:gekhet gekri
jt vau honden enz. OUD. heeft ook kin, verkleinw. gekkinnelie. Van hier gekheid,
gefenk.
gekkeli
jk;zamenst.:gekkenhuisygekskap,enz,
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G ek ake'. o. Het gekakel eener broedsche G ek pag. 0. Het krassen. Ook het geluid
eener raaf.
hen. Ook het gesnap. Hetkakelen.
G ekele'. 0. H et krielen.
G ek ai, o. Hetkallen.
lgeh,0. D e daatlvan kril-schen. Zie
G eka- tl. bi
jv.n.en bi
jw. Die een kam G ekrl
heeft. Een gekamde haan. Ook als verled. ditwoord.
deelw.van kammen..gekamde wol.
Gekrllt,o. Geween.
G ekr:kkrak. o. Het krikkrakken,kraken.
G ekam erd,bi
jv.n.en bi
jw. Die op eene H et
gekrikkrak van den mast. K lallknabootsend
kamcr woont en daar onderhouden wordt:eene
woord.
gekam erde hoer.
G ekasl,bi
jv.n.en bi
jw,
, zi
jnde het verled. G ek ri4yeAd,o. Hetkrioelen.

ekreesd,bi
jv.n,enbjw. Gekruld.Sterk
deelw. van kassezl. ln eene kasgezet,vooral bi
j Gul
d:gekroesd haar.
deDichtersgebruikeli
jk-,van gezette diamantenen gekr
G ek seh eren . zie gek.
andere edelgesteenten:een diamant in goud gekast.
G ek ef? o. l'Iet keFen, of het gebas van

G eku eh. o. Het kugchen.

G eku:Td, bjv.n. en bdw. M et eenekuif
voorzien.
kleine hondjes.
G ekeperd, bijv.n.en verl. deelwoord van G eku :seh 4. verl.deelm van vet verouderde
keperen. M et eene keper geweven : gekepcrde

werkw.kuischen,bi
J KlL.zuiveren,reïnken. Ge-

kuisehte taal. Gekuischtvan erge zeden. M. L.
zi
jde. Ziekepet..
TYDw.
G ekerm , o, Hetaanhoudend kermen.
eku s. o. Hetkussen.
G ekilf.o. Hetki
jven:datmeltminderghe- G
G ekw aah . o. H et kwaken. Zie gekweek.
kjfsin dekerk zoudevernemen. H.Iàs GR.
G ekw ak, o. Een gedurig kwakken.
G ek:lk,o. Dedaad van ki
jken
G ekw eek . o. Klanknabootsend woord, be-

G ek:r. gekor,o. De klagende toon der tortelduiven. Het kirren.
G eki*éei, o. H et kittelen. A anhoudende
kitteling.
G ekken. o.w.,ik gekte,heb gegekt. Schertscn, spotten. M et iem and gekkef). Nn zonder
gekken! in ernst gesproken! Van hier gekker,

gekkerni
j.

G ek lag, o. Hetklagen.
G ekl.a nk , o. Geluid:hetgeklanltdertrompotten.

teekenende het gcltlid der eenden. ln eene rtlimere beteekenis,van menschen,gebabbel,gekakel,

geki
jf:houdtop met datgekweek.

G ek w ee'. o. H et kweleny of hettreurigc
gezang van kleine vogelen.
G ekw eesl, o. Hetkweesten.
G ek w e'. o. Eene gestadige kwelling.
G ekfvl.j'.o. Een gestadig kwi
jlen.

G ekw #
ln,o. Eenegestadigekwi
jning.
G el.
aarsd.bi
jv.n.en bi
jw. Dielaarzenaan
j is gelaarsd en gespoord. Temand eel/
G ekl.
ap, o. Het gesnap: dat is een i
jdel heeft: hi
geklap. Het toeslaan eener deurenz.; hetgeknap vatwi
jnsgelaarsd en gespoord vereercn!spreckw.,
eener zweep; l'
let geluid, dat vogels methunne iemand dien wi
jn schenken, zonder lets voor
vrachtofbelasting te laten betalen.
wieken maken enz.
G el.
aal,o. Eigenli
jk)deglansvan desmenG eklappee. o. Het klapperen,zjnde het sche
n aangezigt,wanneer, door eene frissche gevoortdur.werkw.van klappen.
zondheid,hetvel op het voorhoofd glimt,dewanG ekl.a*er, gekletter,o. Het k-lateren.
G ekl.ep, o. Het kleppen;ook hetgeluid der gen liefeli
jk blozen,en deoogen aanlninni
g tintekleine klokken;of'als m en den klepelslechts aan len; of wanneer inwendige tevredenheid op llet
ge
hee
l
e
ge
zi
gt
ge
s
c
hi
l
de
r
d
st
aat
.
Hi
e
r
om
wordt
de eene zi
jde laat vallen. Voorts het geluid van

ooi
jevaars.

G eh l.eés, o. Hetkletsen.
G ek'eéler. zie geklater.
G ekAlk kl.a k. o. Een woord, uitgevonden
oln den slag der wapencn tegen elkander, cn op
llct harnas,hetschild en den helm,na tebootsen.
Voxtàsl, gebrnikt het: 't geklickklack van het
harnas.
G ekl.:nk. o. l'Iet klinken,oflletgeluid van

het weord aangezigt, vooral in denbi
jbelsti
jl,er
somti
jdsbi
jgevoegd:hetgelaat huns aangezichts.
Wi
jders,drukt hetuit hetwezen eensmenscllen,
en men zegt:eenbl
i
jd,droevig,eenjeugdi
g geiaat. Oneigenli
jkjwordthet ook aan andere dingen toegesckreven,als: het gelaatdesaardri
jks,
deuitwendigefraai
jevertooning,welkedeschoone

natuur, door hare verscheidenheid van werken,
overalop den aardbodem , aan het gezigt oplevert. Zam enstell.: gelaatkenner, gelaatkunde; de
schelle klokjes,van glazen,enz.
G ekl.ok. o. H et blokken. Ook het nage- kunde,om iemands bestaan nit het gelaat op te
maken;gelaatstrek,enz.
bootste geltlid eener hen,die kiekens heeft.
G ekl.op. o. Ilet kloppen.
Eriste veelgeljkheidtusschen1elaaten#lc#,
G ekl.o4sy o. Het klotsen. Bons: ik werd, dan dat men beide woorden niet tllt eenen Stam
tloor hethevlge geklots der baren tegtn hetschip, zoude m ogen aqeiden;te lneer,omdat m en, oudwakker.
ti
jds, ook glaat spelde,zoo als KlL nog heeft.
G ekn ars, gekners, o. Het knarsen. Za- Hetiswaar,dat men dan eene d moest gebruiken, en gelaad spellen:doch hetgebruik wril hier
m enstell.:tandengeknars..
G ek n#k , o. H etknikken.
eene t,geli
jk w'
l
j uit het werkw.gelatenweten,
en M . STolix reedsschreef:m etalso vreseliken
f7ek ner, o. Hetgedurige knorrel).
G ek eok , o. Hetkoken. Zie kooksel.
ghelate.
G ek er, zie gelclr.
G el.aeh ,o. Hetlagchen.
G el.ag. o., m eerv.gelagen. D rinkgelég,verG ek oul. o. H et koutel). Gestadigepraat.
G ekraae
l,o. Hetkraai
jen. Zamenstell.:l1a- teerde kosten in eene llerberg: hoe veel is het
nengekraai.
gelag? Iemand vri
j gelag geven. Gelagen zetten,
G ekraak, o. Hetkraken. Gedruisch,geraas. eene kroeg houden. H et gelag betalen, in den
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gemeenen spreektrant,ervoor optlraai
jen,destraf hetverled.deelw.vanleeren. Geleerder,geleerdst.
voor anderen drageu. Datis een hard gelag voor Iemand,die veelgeleerd heeft en dus veel weet:
hem, dat is eene harde zaak voorhem,hi
j za1 eengcleerdman. Ooknoemtmeneenboekyeleerd,
van die zaak veelverdriethebben.
hetwelk op eenegeleerdewi
jzegeschreven2
:. Van
G eiang, o.
? van het oude werkw.yelingen, hier geleerdeli
jk,geleerdheid. Zelfst.:een geleervoor gebeuren,ultvallen, gelukken, alleen gebrui- de. Zamenstell.:godgeleerde,hooggeleerde,regstkeljk met het voorzets. naavt naargelang der geleerde,sehoolgeleerde,schriftgeleerde,wetgeleeromstandigheden,naarm ate dic zich toedragende,enz,
Gtze
eias
tl
eu, b. w., ik gelastte, heb gelast. G eiegens verled. deelw.
He
lfdea

n
wsl.
Gegle
slasten,bevelen,methetvoorgevoegde gen zi
jn,liygen: Leeuwarden iv
sai
nl
Wtjryli
e
and
elegen. Er lsaan die zaak veelgelegen. ZieaanG el
last:gde. m , meerv. gelastigden. Van gelegen. Behoorli
jk:ik heb geenen gelegenenti
jd,
hetverouderde lastl
gen,lastgeven. Iemand,wien om aan u teschri
jven. Gelegenkomen,schikken:
eenGlastgegeven is.
wanneer kolnt hetu gelegen,mi
j een bezoek te
eiaéen,(zich)wederk.w.,ikgelietmi
j,heb gevcn? Ziel%gen.
mi
j gelaten. Eigenli
jkydetrekken van hetwezen G el.
egenl
he:d, v., meerv. gelegenheden.
anders vertoonen, dan hethartinwendig gesteld Ligging: de gelegenheid der plaatsen. Bekwame
is. Ik geliet mi
J-,a1s of ik gaan wilde,ik hield ti
jd:zoodraik gelegenheid za1 hebben,za1 ik u
mi
J zoo,ik veinsde zulks. Zt
kh rreekndgelaten, den briefoverzenden. Omstandigheid:hetis,naar
eenebi
jbelsche spreekwi
js.
degelegenheid zich zalvoordoen. Staat,gesteldG el
laéeu, bi
jv. n.en bi
jm,gelatener?gela- heid:volgensdegelegenheid derzaak. Eenegetenst. Bezadigd, een die zich zelven bezlt,zoo schiktheid van woning,om ietste verkoopen: hi
j
datbi
jde inwendi
gesmartovertegenspoedenniet heeftdaareeneschoonegelegenheid.
te zeerin dehouding van zi
jn ligchaam!ofin de Gel.
e:de.(gelei
) o. Dedaad van vergezeldroefheid dergelaatstrekken vertoont:hl
jisgela- ling, vergezelsehappingj veilige bewaring:onder
ten in ztjne rampen. Van hiergelatenheid.
hetgoetgeleide der godinnen. VONDEL. Iemand
G eid, o.smeerv.gelden. Gemuntmetaal,in vri
jgeleidegeven. Vri
jheid om tevertrekken:de
zoo verhetdewaardederdingen in den handel Vader gaf haar vroljek hct gelei. Voxo. Zabepaalt. Goudgeld,zilvergeldjkopergeld. W i
Jken- menstell.: geleibrief,geleigeest,geleigelden,geleinen ook papierengeld. Slecht geld,goed geld, jonker,enz.
ge. Iemand iets gelasten.

gangbaar geld,ligtgeld,valsch geld!afgezetgeld, G e:e:t'ex:, b. w., ik geleidde, heb geleid.
grofgeld,in onderscheiding van kleln geld. Geld Vergezelschappen :iemand naarhuisgeleiden- Bc-

slaan,munten;zi
jn geld uitzetten, zi
jn gelt
lbe- veiligen:dat God u geleit
le! Een li
jk geleiden,
leggen. Mi
jn geld staatuit,op renten. Totgeld, hel
pen begraven. Van hiergeleideli
jk,naarorde,
ook tegeldemaken,verkoopen. Goed geld naar geregeld:een geleideli
jk voorstel;geleider, geleikwaad geld gooi
jen, spreekw.,ter bekoming van ding,geleidsmanjenz
iets,datreeds halfverloren is, nog meer wagen.

G el.ei, o. Het lellen, veel en luid pratell.

Fig., rt
lkdom, vermogen: die menschen hebben )Zie lellen.
veel geld. Van hier geldig, dat veelgeld kost,!
I G eAen. o.w.,ik geelde, ben gegeeld. Geel
bi
jl'
loola'
r die veel geld heeft. Zamenstell.:ar-tworden.
me
denng
eld,bankgeld,bodengeld,brugguld,haardste-i
j G eleékerll., bi
jv.n.)geletterder,geletter(
1st.
geld,hoofdgeld,hoorngeld,m arktgeld,paalgeld, Zie letteren.
pontgeld,poortgeld, sehoolgeld, tolgeld, veergeld,

G el:d, o., m eerv. gelederen,van het verou-

waaggeld,weggeld:enz.- Geldbeurs, geldbank, derde geled. Zamenvoering van de beent
leren:
geldeloos,geldgierl
g,geldgierigheidjgeldkas!geld- mt
jnehand isuithetgelld,waarvoor men meest
kist,geldmiddel,bi
lHool'
.
rraad vangeldmiddelen,.hetlid zegt. Eeneri
jvan geslotenesoldatcn:het
van financiLn,geldzucht,geldzuchtig,geldzuchtig- achterste relid. Zamenstell.: gelidknoop,gclidheid enz.
wervel,gelldsluiter,de soldaat, die het achterste
G elden, o.w.,ik gold,heb gegolden. ltos- gçlid sluit.
1
ten,waardig zi
jn:hetl
toren geldt thans weinig; G el.:even, mannel.,zonder ecnvoud. Meu

watgeldtde boter? Ook in eene verdere betee- gebruikt dit woord van twee,dic in hethuweli
jk
kenis:dat geldt hem zi
jn leven, waarvoor men zullen tredenyofdiepasgetrouwd zi
jn:twee ge-

anderskostengebruikt,hi
jmoethetmctzi
jn Ieven )lieven.

betalen. Eene zedeli
jkewaardehebben:de,meeste G ei:evex:, o. w., ik geliefde, heb geliefd.
stemmen gelden. Kracht, of gezag hebben:uw Behagen:iemand gelievenàmetdenderdennaambewjsgeldthierniet. Betre:bn:datverwltgeldt,val. Onpers.
,bevallen,belleven:indien hetu zal
onsallen.
gelieven. llooy,
'
r heeft,het zelfst. geliéte, voor
W ACUTER.gist,dat het,methetlat.valere, uit behagen,welbehagen;was hethun geliefte.
eenen oorsprong herkomt. ADELUNG vindtbeider o ej.

D, sterkte,menigte,rijkdom,$Zelijker,uzxee,rbgjev
u.yVa
bjw
oeeg
w.
Byi
jdveo
.
broninhethebr.$5
l.
i
jk.
n.
hee
tn
zelv
fd
we
zen
ze
eg
lfe
dl
e,
*omstandigheid en gesteldheid: zi
j zjn elkandel.
waarmede hetgr.ct
à'
jen tàj veel overeenkomst daarin geltjk. Geli
jke straf ontvangen. W elks
heeft;en waarvan hetgeld missebien ook afstamt. oppervlakte efl'
en is:eengeli
jke weg. Van Gdne
G el.
d:g,ziegeld.
hoogte:de schaalisniet geli
jk. Zelfstandig geG eiedensbpv.n.en bi
jw.,van hetverou- bruikt,van hetonz.geslacht, voorregt:gi
jhebt
derde Wden, gaan, doorgaan; waarvan .
qll
jden. yeli
jk. Iemand geli
jk qcven. ln het geli
jk breiVoorbi
jgegaan:het is pas een uur geleden,dat Jen,op elke naald geli
lke stekenbrengen,nitscheieuz. Geleden isook een verled.deelw.vanljden, den metbrei
jen. Geli
jk metgeli
jk vergelden.
verdragen.
Bi
jwoord,efl
kn:sndd hetbrood geli
jk. Regt:
Gel.
eeed,bi
jv.n.en bi
jw., zi
jnde eigenli
jk den draad geli
jk. Van dezelfde dikte: hetgaren
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isnietgeli
jk gesponnen. Glad:eene plank geli
jl
trvigheid, anders ligtgeloovigheid; ook ongeloovig,
schaven. Aanstonds,in denvertrouweldkenspreek-Ienz.
trant:hi
j komtzoo geli
jk. Vocgwoord, a1s: zi
ji
l G el.
oop, Hct loopen;een gestadig looisschoon,geli
jk degodin der liefkle; men voegtjpen.
er ook als bi
j: geli
jk als. Van gef*
i
jken isook j G el.
eoven, b. w.
,ik geloofde,heb geloofd.

g
ebruikeljk, voor desgeljks. Geli
jkop
spelen,'!g
Te
mands getuigenis voor waar houden: iemand
noch winnen,noch vcrliezen. Van gelq
jk maaktj
elooven. Iets, op goede gronden, voor waar'

men ook geli
jkeli
jk, tevens, met elkander. -i
lachtig aannemen: men gelooft de goddeli
jkheid
Voortsishiervan geli
jkheid. Zalnenstell.: geli
jk-jderHeiligeSclzrift. Zich op lemandgeloovig ver.
aardig,geli
jkaardigheid,geljkcrhand,(allen te za-j
'laten;in denbi
jbelschen sti
jl:in God,in Christtzs

me
l
i
jkn
l)geli
jkerwi
js,een voegwoord,geli
jkjarig,ge-jgelooven. Denken;inhetgemeeneleven:ikgeuidend,geli
jkmatig, geli
jkmoedig, geljkslach-jloof dat heteen uuris. Hi
jmoeteraan getig, geli
jkstaltig, geli
jkvormig, geli
jkvormigheid,l
llooven, zegt men vaniemand,in den vertrouwecnz. Tegeli
jk,tevens,tezamen.
jli
jken spreektrant,wannneerhi
j zekere zaak niet
G el.
lken, o. w., i
k geleek, heb geleken.1ontgaan kan.
Geli
jk zi
jn:zi
jgeli
jken ell
tander al
stwee droppe- Aoyclzuxg brengt het tot het oude woord la%
1en waterg. Geli
jk schi
jnen:datgeli
jktwelolie. lob,Jt
zt
/ô, de hand, waaruitlooven en loven ontOok wordt he-t. al
s bedri
jvend gebezigd,in den1staân zullen zi
jn,die zoowelmeteenenJco
?#/clcp

zin van vergeli
jken: bi
jwien zalik u bestgeli
j-jbeloven,en daarna beloven in hetalgemeen betee-

ken? L.BAI
ts. Doch hiervoor zegtmen thans'kenden,als ook zulk ::37:bel@tect
zn3?ewen; en,
'
vel'
yelùken. Ou1.beteek
-endehetbchagen,waarom verder, eene stelling, voorkpccr àouden,.g6îpprez?,
wj nog zeggen: dat geli
jkt mi
j, d. i. dat be-jtekennen gaven.
haagtm4.
' Gel.
oov:g,ziegeloo
f
G el.
llken:s, v,, meerv.geli
jkenissen. Een G el.
l.bi
jv.n. Eigenldk,onvruchtbaar. Eene
geli
jkend beeld: dit is mi
jns vaders geli
jkenis. koe, die niet dragtig is,welkemen anders eene
M eest echter beteek-ent heteen zinnebeeld:doorjguste koe noemt, wordt, in sommige oorden van

geljkenissen spreken. Een ophelderend voorbeeld:'ons Vaderland,eencgelte koe geheeten; of,naar
ik zal het l1, met eene geli
jkenis,aan hetver- de uitspraak der Noordhollanders, eene gelde
stanf
.
lbrengen. Bi
Jgeli
jkenis.
koe. Ook hoort mcn daarzeggen van dczaadG'
eAl.
elle,o.,meerv.gelletjes. Een indege- huisjes der bloemen: zj zi
jn gelt, wanneer de
meenzame verkeering gebruikeli
jk woord, in de bloemzaden onvruchtbaar zi
jn. In onze taal is
bcteekenis van gekkerni
j:iemand toteen gcllet
je ook nog gebruikeli
jk:een geltvarken,een ongemaken. Misschien komthetafvangalnlen,hoogd. sneden mannet
je,een zwjn;een geltesnoek,een
yöllen,een geluidgeven.
.hommerd,llet mannet
je. Bi
j Klrz.is gelte een
G ellig,bi
jv.n.en b.,gelliger?gell
igst. Een zelfst.naamw.
,sttscastrata,eene gelubdezeug.
woord in t
1eveehoederi
j gebruikeli
l
'k. Een gellig Arsrz.leidt het af van galle,datin het i
jsl.
schaap, eene gellige koe; dic, door te groote mangel, gebrek beduidt. V an dit woord is een

vochtigheid, bederf in de gal kri
jgen; anders
qallig.
4zel.
oel, o. Het loei
jen,hctnattlurli
jkegelaid der runderen.
G el.
ofée. v.,meerv.geloften. Eene vri
jwil-

werkw.gelten,bj lflr,
.nog overi
g,voorlubben,in
fo geld. Misschien behoort yak)o(, gallus, eel)
ontmandepriester van deheidenschegodinCrBEfall
hier ook heen. l'
IoorT lleeftgeyeltekoe.

hethoogd.geltzen,dcen.gilde, zweed. glllla, elag.

lfge verbindtenis van zich zelvcn;eene gelofteaan , G el.u:, o. H etluiden derklokken.

Go
d. Zi
jne gelofte volbrengen,betalen,breken,'JgelGeè
lul.
d,o.
,meerv.geluiden. Geklank:llet
niet nakomeu.
uitl der sttm,des winds. Geluid gcven, slaan
.

G eioi, o. H et lollen,hetgeluid van katten Geschreeuw :welk ecn naar geluid was dat! Zaen katers; ook een vervelend gezang:houd met menstell.: spraakgeluid, tegengeluid, trompetgc-

uw geloltoch op.
luid, geluidbreker,ecn hout
je, hetwelk men in
G el.oof, o.; het meerv. gelooven komt, in som mige blaasspeeltuigen steeltt,om het gelllid te
sommige gevallen,schoon alleen indedageli
jkschejvcrmindercn.

taal, voor. De toestand des gewetens, wanncer ' G el.u k, o. De fortuln:hetgeluk werd door
men iets,op toereikende gronden, voor waarheid de Ouden godsdicnstig vercerd. Onzekere uit-

houdt:diezaak verdientbtjmi
jgeen geloof. De komst: bi
j geluk. Goede uitslag,voorspoed:ik
waarheid der christeli
jke godst
lienst: gezond in wensch u geluk. Geluk ermede!indedageli
jkhet geloof; het geloof verkondigen. Trotzw : sche taal gebrtlikeli
jk,wanncer men iets gekocht,
barm hartiglaeid,geloof. BIJSILVSRT. De geloofs- of ontvangen heeft,enz. H et is uw geluk,hetis
leus der Apostelen: de twaalf artikelen des ge- zoo veel te beter vooru. H et is meer geluk,dan

loofs. Een zamenstel va'
n godsdienstige waarhe- wi
jsheid,niet zoo zeer uw overleg,a1sweleene
den, llaar menscheljke begrippenthetroomsche, gevalligeuitkomstisdaarvan deoorzaak. Hoor:
r
het protestautsche geloof. In de godgelecrdheidIbezigt.
qehtk loopen,integenoverstelling vangevaar
heeftditwoord nog vele onderscheidene beteeke-'
1loopen. Van hier gelukkig,gelukkigljk. Zamen-

nissen. Hool?T bezigthet voor krediet. Zoo ook l
jstell.:gelukwensch,gelukwenschen,gelukwensching,
br
ieven van geloove, voor het onduitsche cï.
eden-'
!enz.
-

ttalelè. Anders bezl
kgt hi
j ook geloo
fnz
'
sb7,?
>J',voor1 Get
luRl
ken! o. w,
, het gelukte, is gelukt.
credentiaal. Zamenstell.: geloofbaar, die, of dat W eluitvallen:dle ondernem ing is hem gelukt.

geloofverdient, geloofbaarheid, geloofeli
jk, onge- G el
lukk:g, zie geluk.
loofeli
jkhcid,geloofsgenoot,geloofsleus,geloofsstuk,# G el.
ukzal.
ig, bjv.n.en bi
jw,gellkzaliger,
geloofwaardig,geloofwaardigheid;geloovig,dieze-lgelukzaligst. Zalig; ook a1s zelfst. naamw.: de
ker geloof beli
jdt. Ook a1s zelfl
st. naamwoord, gelnkzaligen in dcn henlel. Van hier gellkzal
iggeloovige, m eerv. geloovigen. V an hier geloo- heid.
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G eAuslen, onpcrs.w.,het gelustte.heeftge- arbeid. Hi
j za1daar niet gemakkeljk afkomen,
lust. Hetzelfde a1s ltfs/en,behagen: al.watmi
j het zaI heln veel m oeite,geld,enz.kosten,daar
gelust, bezit ik. Zoo het n gelust,indien hetu aftekomen. Van hiergemakkeli
jkheid.
belieft.
G e*na'
l.. o.Gtdartel;hct lnallen.
G e- aaké. verl. deelwe, van maken. V ol- G em a'ln. zie gemaal.
tooid :een gemaaktkleed. AVe1gemaakt,schoon. G em anlertl.
, bi
jv.n.en bi
jw.,gemaniert
ler,
Geveinsd:zi
j vertoonde eenegemaaktedroefheid. gemanierdst. W el opgevoed. Eene gemanierde
Gedwongen,onnatuurli
jk:eenegemaaktehouding. docllter. Een onduitseh woord,van hetfr.maEene gemaak-te m ouw,een voorwendsel,in dege- 1t1'èî'e, waarvan ons woord ?z/co??k?-ydat reeds lang
meenzam e verkeering. Van hier gemaaktheid,ge- het burgerregt verkregen hceft. V an hier gemanierdheid.
veinsdheid,onnatuurli
jkheid.
G em aal.. m .en v.,meerv.gemaals,alhoewel G em arm eed, bi
jv. 11.,hetverl.deelw.van
ditweinig in gebrlzik is. Een m an,ofeenevrolzw tllarmeven: gem arm erd papier.
van eenen verhevenen rang, door den band des G em aélgtl.
, verl. deelw. van mqtlge
@ n. Dat
huwelijksverbonden;in eenen fraai
jensti
jlgebrui- uiet te veel van lleteeue,noch van hetalldere,
hee
f
t
.
De
gema
t
i
gdc
l
l
e
t
l
and, tllsluchtstreek,
keli
jk. Voor eene vrouw gebruikthet Voxoss,
die Juxo G'
odtJU/ITERS gemaelnoemt. Bi
J1)sc- schen de kecrkringen en de spilkringen. Kcn ge-

ltsu zegt de vrouw van I'
IsaooEs:om mi
j,uwe matigd man,die door wijsheid zich zelven in vooreegem ael enz. Thans zegt men echter gemalth. komende gelegenheden bezit. Gem atigde gratnl'
Ioor'
r bezigtgentaalschap,voorhuweli
jltsvereeni- schap,enz. Van llier gematigdheid.
G exnbee, v. Zeker gewas in Indiê, welks
ging.
Gemaal, hoogd. Genlahl, W ILLERAM.gemaltela, w ortel vall eenen welriekentlen geur en scherpen
eene bruid,NoTx.gemalu,hetzelfde,maheltag,een smaak is: metwitte gember. A xTox. Van llet

hoogti
jd, eene bruiloft,mahalen,trouwen. ADEL. gr.ytykt
jept,s
/%(;tjcpt,gingther,zl
ngt
hev.
leidt het van maken,hoogd.machelè,af,omdatbi
j G exneens bi
jv. n. en bi
jw.,gemeener,g0TwTlAx.gimahhueeneondertrouwde,enbi
jde An- meenst. W aaraan allen, of velen, deel llebben.

gcls. gemaeced eene echtgenoot te kennen geeft, De m enschen hebben het Sterven m et elkander
lletwelk,in sommige oorden van Duitschland,ge- gem een. W aarvan allen,zonder onderscheid,zicll

zn#clf wordt uitgeskroken. i'
Vaken,nn,bcduidde bedienen mogen: mi
jn ht
lisstaataan den gel
neeoudtjds ook vereenlgen. Zoozoude de lniettot uen wcg. Dataan een bepaald getalbehoort:de
dcn wortel des woords,maar tot den uitgang be- koei
jen loopen op de gemeene weide. Dattusllooren, voor getnalcel, PeFZItZIeJ, gentael, @
ntzcf. schen beiden in staat,en aan beiden behoort:eell
. o
gemee
ne m uur. ln menigte voorhanden:datgelll
W aarschi
jnljkerwordthetgebragttotmalen,?
zi6flentvereenigen,huweli
jken,waarvan de Hoogduit- is thans zeer gemeen. Openbaar: iets gemcet)
schers nog hebben Aföltlschatz.huweli
jksgoed,en makeu. Gewoon : hetis een gem een zeggen. A1
vermâltlen, verloven. ln Braband was van otlds tevertrouweli
jk:hi
j maaktzich metmi
jnedienstbekend malen,o/icîendpel,onder de kinderen,waar- boden te gemeen. Sleeht, gering: een gemeen
huis. Ondeugend: een gemeene kerel. H et tein twee bi
j twee zich zoeken tc paren.
G em aal., o. Alles,wat gem alen wordt. D e gendeel van (
1e aanzienli
jk-en en ri
jke beambten
belasting op het gemaal. In t1e lage straattaalis
gemaal ook een vervclend, lastig gedruisch:wat
zal datgemaal?
G e- aau w ,o. Een klanknabootsend woord,
om het geluid vttn katten tlit te drukken;het

de gem een man. H etgem eene volk isbf de gemeente, bf de volkshef Een gemeen soldaat,in
tegenstelling van eeuen offeier. Onrein naar de

m aatlsven.

Datbehoortons in hetgemeen,de eene zoowel,
als de andere, heeft er regt op. lk heb het il1
het gem een gezegd,zonderiemand bepaald te be-

G em a eitl, 0. De tecldeelen; vooral der
m allnen. M en gebruikt dit woord alleen in den
vcrtrouweli
jken omgang. Zamenst.: gemachtbecen,
en,
sclzaambeen. Som migen brengen het tOt mal
hoogd. macàen,voor vereenigen. M en zoude,om
tle zachtheid en weekheid,het woord malc,g?/e:/c

wet; doch alleen in den bi
jbelsti
jl: hetgene Godt
gereinigt heeft, en ztllt gi
j niet gemeyn maken.

doelen. Men zegt in het gemeen, gewoonli
jk.
Gemeett wordt ook zelfst.gebruikt)het gemeen,
het gcmeene voll
t. Van hiergemeenli
jk.
Zeker behoort het lat. communis, vaît c@f??len

bi
j deEngels-,datzachtbeteekende,mede inaan- munis,hierheen, waarvan het eng.Comlllon,hetfm

commun, het ital. COW1t4C, llet Spaa138. cozn?/a aflnerking kunnen nem en.
G em ak . o.,meerv.gem akken. Rust,neder- kom en.
* *
zlttlng: neem uw gemak,houd uw gemak. Ge- G em eenebesl, O., mee1*V.gem eenebeston.
schiktegelegenlaeid:ik za1datboek op mjl) ge- Een land van eenen bi
jzonderen regeringsvorm,
mak doorlezen. Genoegzame ti
jd: betaal dat op waar het volk de oppermagt door zi
jne vertegenuw gemak. Ook noemt men gesehikte vertrck- woordigers uitoefent. 1l1 dien zin heefthet ook
ken in een huis gemakken; en in het gemeen, een meervoudig getal. Voor het al
gemeene belany
is een gemak elke woonkamer. Jvi
g'del-e, heet schri
jft men liever met tw ee woorden: hetgeeen getèlak, de plaats, waar men het verteerde m eene best.
overschot der spi
js van zich doet:zithi
jop het G em eenNfh ar ,V.,meerTr.gem eenschapllen,
gem ak.
schoon in enkelegevallen alleen gebruikeli
jk. De
G e- akkel
l:
lk, bi
jv.n.en bi
jw.,gemakke- staat,waarin weinigen,4)f velen,iets gem eenshebben
:
gc
m
e
ens
c
hap
van
goe
t
l
er
e
n.
Ove
r
ee
nk
-omst;
ker, gemakkeli
jkst, W aarvallmen zich metge-

mak bedienen kan. Een gemakkeli
jke wagen,een vriendsehappeli
jke verkeering:zi
jhouden gemeengemakkeli
jk bed paard, enz. Iemaud, dieop schap metelkander. Eene gczindte, vergadering :
gemak gesteld is:gi
jzi
jtalvri
jgemakkeli
jk.Toe- de room sche gemeenschap;in dezen zin duldthet
gevend:hj isgemakkeli
jk van omgang. Ligtom een meerv., a1s men m eer vergaderingen van afte doen: gi
j gewent u aan eenen gemakkeli
jken zonderljkc gemeenten op het oog heeft. In de
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laatste eeuw heeft m en uit het hoogd.het bi
jv. G em ek, o. Hetmokken.
G ezuom pe', o. H etm ompelen.
naamw.gemeenschappeli
jk ontleend.
G em eenlm a n. m., meerl'. gem eensman- G em ox. o. Het morren.
nen, ook gemeensh-eden. Een voorstander des G em oxg, o. Eene gedurige morsing.
volks,in een gem eenebest.
G em u lé. o. Het m uiten. M uiteri
j.
fRe'
m eenée, v.,meerv.gemeenten. D e bur- G em u rm e', o. Geruisch,inzonderheid van
gers: de gem eente van het dorp. van de stad. eeue beek,hetm ul'm elen. Ook de verwarring en

Bi
jeenkomstin eenekerk:eenetalrjkegemeente. verscheidenheid derredenering vanhetvolk:ende

Allcnr die tot eene gezindte, op eene plaats be- daar was veelgemurmels van hem onder descha-

hooren: gcreformeerde, doopsgezinde gemeente. X-e. BlassrzvsltT.

Hetganscheehristendom,in den bi
jbelsti
jl:CnRls-

G enaakbaar.ziegenak'
en.

Tus is het hoofd der gemecnte. Eene gem eene G enade, v. D e onvcrdiende neiging,waarweide: de beesten loopen op de, of in de ge- door de meerdere aan den minderen weldaden bc-

mecnte. Hiervoor zegt menin Drenthe,Gelder- wi
jst. DoorGodsgenade; wi
j,doorGodsgeland en elders, de 0?l6ez?f6: eene koc op de nade, enz.,een gewone titelder grooten, V ergem eente doen.
ving, barm hartigheid: den veroordeelden genade

G em eenzaa'
m . bi
jv.n.en bi
jw.,gemeen- bewi
jzen. Gunst, goeddadigheid: de koning bezamer,gemeenzaamst. Vriendeli
jk,nederig in de weeshun eenezonderlingegenade. Zi
jlieten het
verkeering, ook met zi
jne minderen:hi
j iseen schip op genade dri
jven,aan degunstigeVoorgemecnzaam hecr. M etiem and gemeenzaam om- zienigheid hetzelve overlatende. D e stad gafzich
gaan.
op genadc over,in hope,van door den overwin-

G e- el.
llk,bi
jv.n.en bi
jw-:gemeli
jker, gc- naar niet al te streng behandeldte worden. In
meli
jkst. Moei
jeli
jk, gestoord, elgenzinnig, onge- Duitschland noemtmen geestelt
lke en andere5,01
-lnakkeli
llc:gemeli
jk zi
jn,worden:gemeli
jkmaken. sten,landheeren enkoningen genade. In den taal
Van hiergemeli
jkheid.
van den Bi
jbelheeft ditwoord onderscheidene beG e'
m ergd,bi
jv.n.en bi
jw. Datmergheeft. teekenissen. Zie l
zier eenige. De goedheid van
G em erkl, verl. deelw. van merken. Ook God, voor zoo ver die in de zûntling van J.
cen voegw., naardien:gemerkt dit zoo is. Zie Cualsrusbli
jkbaaris:uytgenadesytgy salig gemevken.
worden. De leer van het nieuwe verbond:laat
G exnel, o,, meerv. gemeten. Eene zekere ons de genade vasthouden! Toegenegenheid:zi
j
maatlands:een gemetlands. Van nteten.
hadden genade btjhetgantsche volck. Aangena-

G eo elsel
l., o. Een aanhoudend metselen; me nuttigheid:opdatsy genade geven dien,die se
ook m etselwerk.
hooren. Zam enstell.:genadebrief,genadebrood,dat
G e- lmjm er.o. Een gestadig mi
jmeren.
uitgenadegegeven wordt;genaderi
jk,vo1genade,

G e- llert
'
l.! bi
jv.n. en bi
jw. Die eenen enz. Van hiergenadig,genadigli
jk.
mi
jterdraagt. Z1emb'
ter.
Genaken, o. w.,ik genaakte,bengenaakt.
G em oed. o., m eerv. gcmoederen. I)e ziel Naderen:hetstrand genalten. Tot God genaken,
des m enschen, in opzigt tot de begeerte en nei- Hem godsdienstig vereeren. Hetwordtookgeheel

ging deswils:een nederig,bevreesz,verwi
jfd ge- allecn'gebruikt: ach! dat die ti
jd eensgenake!
moed. Iemands gemoed tot bedaren brengen. Het nietzamengestelde nakenisook gebruikelkk.
Het gewcten: tegen zi
jn gemoedsprek-en. .Den Zieditwoord. Van hiergenaakbaar,hetwelkmen
zondaarin hetgemoed trefen. Iuicht en pligt: in genaken kan.
gemoede handelen. H et meerv. wordt dikwerf G enan t, m .en v., m eerv. genanten. Het

voor den geheelen mensch genomen:de gemoe- manneljke geslachtis lnecstingebraik. In dedaderen waren verdeeld. A1s bi
jvocgel.: wcl ge- geli
jksche taal bezigt men dit woord,vooralin
m oed,weltevreden.

Noordholland,van bekende vrienden, die denzelf-

G em oedel.
llk,bi
jv.n.en bi
jw., gemoedeli
jker,gemoedeljkst. Iemand,diemetzi
jngemoed
te rade gaat: ook hctgeen opzigt heeft op den
inwendigen toestand derziele:ik heb gemoedeli
jk

den doopnaaln voeren,naamgenoot:goeden dag,
genant! - Het is misschiel
a vcrbasterd uit genaam, welk woord van K Ira., door connomint-s,
6I
.
z(
o&t)p.
:(,een,die denzelfden naam draagt,wordt

m et hcm gesproken.

overgezet. Of misschicn behoorthettot hct oude

G em oed#g. bi
jv. n. en bi
jw.,gemoediger, nannen,hoogd.nennen,noemen.
gemoedigst. Vreedzaam, zaclltmoedig. Hi
j laat G enebd, bi
jv.en bi
jw7 van neb,eenen lanzich gemoedig behandelen. Die naar zi
jn gewe- gen spitsen bek hebbent
le. Zieneb.
ten tcwerk gaat:een gemoedig menscll. Bi
jKIIa. G eneesl.
#.
jk,ziegenezen.
vindt men ook gbemoedl
gb leder, (
'
lat zttcht en Genegen, verl. deelw.van nb'
gen:toenlli
j
buigzaam is,waarvoor men,in (
1e gemeenzame inkwam, heeft zi
j dicp genegen. Ookwordthet
vcrkcering.gemoe.q zegt
.
a1seen bi
jv.naamw.,mettrappenvanvergrooting,
G enloeg,zlagemoedl
j.
genegener,genegenst,gebruikt,beteekenendegunG e- oel, niet anders gebruikeli
jk,dan in: stig:iemand genegen zi
jn. Dieeenennatuurli
jken
te gemoet. lemand te gemoetkom en,ontmoeten. trek naar een ding lleeft:totledigheid genegen.
Van hier de spreekwi
js:kom mi
jne zwakheden Van hiergenegenheid;in de beidebeteekenissen.
te gemoet, schik 11 ecnigzins naar dezelve M en G en elgtl., verl.deelw.van neigen. M en gelcomtiemand tepeznot?f;ook dan,wanneermenhem bruikt dit woord niet, a1sgenegen,voor gunstig;
eenig geld, van eene verschuldigde som,laataf- maar in de tweede beteekenis,voor overhellend:

trek-ken. Oudti
jds was gemoeten voorontmoeten, hi
jistothetkwaad geneigd. Zienel
'
gen.
eng.toacef,ook in gebruik:gi
j,diemalkallderen G'
eneraal.
,m.,meerv.generaals. Eenhoofd
gemoetmetbruiloftskarren. Voxn.
van krt
jgslieden,veldoverste:ook deopperstevan
G em oelen,zie qemoet.
eene geesteli
jke orde. Van hier het gcneraalG e'
m oee',o. be daad van mofrelcn.
schap. Het stamt afvan hetlat.generall
h alge25
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meen, dat in de middeleeuwen beteekende 1@0- wordt ook a1s een voegwoord gebruikt,in den zin
mand die onder zi
jne soort de hoogste waarde van voorondersteld:genomen hetware anders,of,
dat het anders ware.
had.
G eneeen,(zich)wederk.w,ikgeneerdemi
j, f7eneet. m.eu v.,meerv.genooten. Iemand,
heb mi
j geneerd. Den kost winnen:hi
jgeneert die m et eenen anderen iets geniet,een medgezel,
zich met bier te verkoopen. Zich zuinig behel- eene medgezellin. lletis m pest in zamenstelling

jk: ambtgenoot, bek
'
lgenoot, echtgcnoot,
pen: hi
j geneert zich met droqg brood. Voorge- gebrllikeli

z?eren is erneren in gebruik geweest:die zich met eedgenoot, geloofsgenoot, speelgenoot, ook speelambaghten wisten te erueren. llooy'T.
noot, stadgenoot, enz. Van llier genootscllap;
G en el,o,lneerv.genetten. Eene kleinesoort zanlenst.:bi
jbelgenootschap,bondgenootschap,zenvan spaansche paarden, zeer vlug ter becn. Bi
j delinggenootschap,enz.
ltIL. ghennette:jannette. Hetpaart,datmet bries- fzenoé,o. De genieting: het genotvan den
sen hetspaansch genet lzittart. V oxolcc.
ri
jkdom. Vruchtgebruik:ik heb van die landeG en eu gel.l.jk, bi
jv.n.en bi
jw.,geneugeli
j- rijen, zoo lang ik leef, het gelot, waarvoorJ.

ker,genetlgeli
jkst. Hetzel
fde als ge3loegelbk,ver- OUOAAN genotgebruik (?/,
:tt.
:.
/'
r?
Ic/@f.
s)llezi
gt.
makeli
jk, behakeli
jk: eene geneugeli
jl
te plaats. fWex:é:aan .m. Zekerkt-uidgewas. Zamellst.:
gent
i
aanwor
t
el
Vroli
jk: cen geneugeli
jk mensch. Van hier geG enu4llgen. b.w.)ik genuttigde, heb geneugeli
jkheid.
G eneu gle, v.,m eerv.geneugtes. Vermaak, nuttigd. M eestal in de gemeenzame verkeering
genoegen:de geneugten dezeslevells.
gebruikeli
jk voor eten en drinken: ik hcb vall
middag niet veelgenuttigd.
Genever.ziejel
èever.
G enezen . b.en o.w.,ik genas,heb en ben G eeogtl. verl. deelw. van oogen; ook bi
jv.
genezen. Bedr. methebben. Heelen: ecne wonde 11.,met oogen voorzien.
genezen. Iemand van eene ziekte genezen. Over- G eeoed,bi
jv.n. Dieooren heeften eenigdragt.:Iemand van eenedwalinggenezen. In den zins lang van ooren is.
oofd, bi
jv. n., hetverl.d(
)elw.van
sti
jl des bi
jbels, heet het iemands ganschen toe- G eeorl.
stand herstellen)ende sy bekeertworden endeick oorloven.

haargenese.
G epaard, bi
jv. n. en bi
jw.
, eigenli
jl
t llet
Onzjd.,metzn
'h. Debeenwondegeneestreeds. verleden deelw.vanparen.
Deziekeza1weldra genezen. Van hiergenezing, G epaarl.tl.. bi
jv. n. en bi
jw. Als paarlen
geneesbaar, waarvoor meest geneeslo
'k gebruikt gemaakt,datnaar paal-len geli
jkt,en nlet paarlen
wordt. Zamenst.: geneesdrank, geneesheery ge- versierd is.

neeskunst,geneesmeester,geneesmiddel,enz.

G epeesd,bi
jv.n.en bi
lw. Metpezellvoor-

G enies. n. D e herhaalde niezing.
zien.
G enfeteu. b. 1:-., ik genoot, heb genoten. G epe:ns, o.,meerv.gepeinzen. Eene stille,

Debezitting,hetgenotvan ietslebben. Hi
jge- diepeoverweging:hi
jzitin gepeins. Voorde,in
nieteenevolkomenegezondheid. Gebraiken:spi
js afgetrokkene aandacht, overdachte zaak zelve:
genieten. Van hiergenietcr,genieting.
zwaarm oedige gepeinzen. 1')e Vlamers zeggen geG euoeg, bi
jw. Zoo veel men van .noode peis,vanpeizen,voorpeinzen.
heeft: ik heb genoeg gegeten,waarvoor men ook

G epeu pe', o. Hetgemeene volk:eendonl

vertrouweli
jk zegt: ik heb genoeg. Ditzi
j ge- gepeupel. VoxoEc. Van hetfr.peuple,lat.ponoeg, ik za1 er nietmeer van zeggen. Vrienden pulus,hetvolk.
genoeg, ware er maar trouw genoeg!gelds ge- G epeu ler, o. Hetpeuteren.
noeg. Zamenstell.: genoegdoen, genoegdoening, G ep:ep, o. Hetpiepen.
in de godgeleerdheid.
G ep:.jnd, bi
jv. n., het verl.declw.vanpg
''
-

G enoegen. o.,meerv.genoegens. Voldoe- nen, gepi
jnder, geptindst. Gedrtlkt: gepi
jlde
mi
jn genoegen; in de dageli
jksche taal
,voor:ik G epiundeed. zieplunderen.
ning: ik zocht hem genoegen te geven. lk heb honig.
heb gcnoeg gegeten, of gedronlten. Vermaak

G epoeh , o. H etpogchen.

welkegenoegensversehaftnietdeaangenamelente

G epeorkerd. bjv.n.en bi
jw. Iemand,die

aan eene gevoelige ziel! Behagen:ik schep geen een bewaarder der stadspoorten,een poorter, een
genoegen in A lnsterclam. Genoegen nem enin iets, burgergeworden is,heetm en: ergens gepoortl.rd

zich ietslaten welgevallen.
zi
jn.
Geneegen,(zich) wederk.w.
, ik genoegde Gepope',o. Desnellere beweging (
lcsharmi
j, heb mi
j genoegd. Tevreden zi
jn:ik zaler ten doorvrees. Hetpopelen.
mi
j mede genoegen. Iemald genoegen is ook G epraaé. o. Hetpraten.
gebruikeldk. ln beide gevallen isvergenoegen het Gepeeuée', (gepruttel) o. De daad van
m eestin zwang.
pretztelen.
G ezxoegeA:
lk, bi
jv.n en bi
jw.,genoege- Gepreve', o. Onophoudeli
jke mompelilg.
li
jkcr, genoegeljkst. Dat ongemeen het gevoel Hetprevelen.
streelt: dat is genoegeli
jk! Aangenaam, verma- G epr:Rkel
l,o. Hetprikkelen.
keli
jk:hoe genoegljk rolthetleven desgerusten G epru:kel.
,ziegepreutel.
landmans heen! Poo'
r. Van hier genoegeljk- G epurperd, bi
jv.n.en bi
jw. Tn purper
lteid.
gekleed. Dat de kleur van purper lleeft: zi
jn
Genoegzaam , bi
jv. n. en bi
jw. Genoeg, blanke heil
igheid,gepurperd in zi
jllli
jden. M. L.
voldoende, toereikende: een genoegzaam getal TAeow.
boomen. Hi
j is genoegzaam gewaarschtzwd. Bi
j- G exaadzaa- ,zie raadzaam.
kans geheel: de spi
js was genoegzaam bedorven. G eraakk. verl.deelw.van raken, en geî'
akell.
Van hier genoegzaamheid.

Zie die beide woorden. Geraakt heetoolt,vooral

G eno- en. verl. deelw.van nenten. Het in den bi
jbelstjl,zooveela1sberoerd,lam. Van
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hem,die eenigzinsbeleedi
gd is,zegt men: hi
j is
deswege geraakt. Van llier geraaktheid.
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G ekegtei#.jk, bi
jw. Door de magt des
regts: iemand iets geregteli
jk laten verbieden.

G eraam ée, o.. meerv. geraamten. Al de Naar den regel des regts: oordeelt gerechtelick.
beenderen van een dood m ensch,in hunnenatuur- 'Blasyrcv.

li
jke plaats zamengevoegd. Een mensch in ge- G ereg:lg.bi
jv.n.en bi
jw., gerigtiger,geraamtezetten. Hi
j zieteruit,a1s een geraamtc; regtigst. Regtvaardig:m en mag,met eene geregeen spreek-woord, op m agere lieden toegepast. tigezaak?alti
jdkvoorden dag l
tomen. Van hier

M en zoude hetwoord kunnen a:eiden van ramen, geregtiglilk.
uitrekken,en in elkanderpassen,zoo alsltIL.het G eregélgd.bi
jv.n.en bi
jw. Volgens regt
overzet. ln hethebr.wordtM D7 vanmenschen- gewettigd :hi
j is tot dat erfdeel geregtigd. Van
beenderen verstaan.
hier geregtigheid
G eraal, o. De daad van razen.
G eregéigh eld! v., m eerv. geregtigheden.
G erabbe', o. Hetrabbelen.
Het regt:jeregtigheld oefenen. Het spelmoet
G eraden, vcrl.deelw.van raden. Ook ecn zi
jne geregtlgheid hebben,valsch spelen gaatniet
door. V oorts heeftdit woord verscheidene beteebàjw.,voor diensti
g :ik vind ditnietgeradel.
G erak , o. Dienst, gemak : iemand gerak kenissen in den bi
jbel,als:Gods liefde voor regt:

tloel, in (
1e dageli
jksche taal, ook gerak en ge- doetmi
jreehtnaeuwe gerechtighei
jt. Goedheid:
mak. Hoor'.
r bezigt hetin een'zeeruitgestrekten mi
jnetongesaluwegerechtighei
jtvrolick roemen.
zin voorgerqf rerzorpg
ks enz.:li
jftoght, waape- W aarheid: de gerechtigheijt uwer getuigenissen is
nen en ander gerak van oorlogh.
in der eeuwichei
jt. Onschuld: richtmi
j, Hbere,
G erakeu. o. w., ik geraakte,ben geraakt. naemi
jnegerechtighei
jt. Regtvaardige daad:opVerkri
jgen aan een huisgeraken. Aan dcnman datghi
jdegereehtigheden desHeerenkennet. Opgeral
ten,hoortmen,in de dageli
jksche taal, voor regte ongeveinsdheid:die daersweeret,maar niet
eenen man kri
jgen; ook voor eenen kooper vin- in gerechtighei
jt. Godzaligheid en deugd: die
den, van waren gesproken. Komen: in ongunst vervolgt worden om der gerechtighei
jt wille.
gerak-en. V ervallen:aallden drank geraken. Uit Liefde jegens de armen: ende vermeerdere de
zi
jn doen geraken,arm worden. In vele spreek- vruchten uwergerechtighei
jt. D at van God gevorderd wordt:hetbetaemtons allegerechtighei
jtte
wi
jzen gebruik-tmen ook hetenkele raken.
G era'm xn el., o. Gestadig geraas;het ram- vervullen. De ware leer: N oë de prediker der
melen.
gerechtighei
jt. Regtvoor God:endehare ei
jgene

G eeeed. verl. deelw.van reeden;ook bi
jv. gerechtigheijtsoecken op te richten.
n. en bi
jw-? gereeder, gereedst. Klaar gemaakt, G ere:de. gerei, o. In hctdageli
jksehe 1evoltooid: zl
jn mi
jne schoenen gereed? Afgeteld, vcn, allerlei gereedscllap, alles wat m en noodig
tlat voorhanden is:gereed geld. Vaardig: maalt heeft,om iets te verrigten. Van hier keukengerei.
u gereed. Van hier gereedheid,gereedeli
jk
-,dade- schri
jfgerei,enz. In sommigeoordellvan Nederli-jk. Zamenst.:eigengereed.
land wordt het gebezigd,voor hetzadeltuig eens
G ereedseh ap. o., m eerv. gereedschappen. paalds; en nog algemeener, voor alles,datm en
Toestel,gereedm aking;zonderm eervoud: gereed- voor een paard noodig heeft;alhetlederen tuig.
schap maken,om te vertrek-ken. Het vervaardig- Het woord za1 afstammen van gereiden,gereeden,

dehuisraad enz.; vooralin den sti
jl des bi
jbels: klaar maken,opsehikken,bij KIL.nog overig.

voor alle begeerlielte gereetschap - a1s een bruyt Gerel. (geral
)o. De daad van rellen.
haer vereiert met hare gereetschap, Beide reeds G ereu :e'. o.,lletreutelen. De nagebootste
kl
a
nk
eenigzins vcrouderd. W erktuig; met een meerder bezwaarli
jke ademhaling,lzitde volgevout
l:hi
jverkochtalzi
jngereedschap. Zamenst.: loopene borstvan eenen stergende. Ook gcmombouwgereedschap,kri
jgsgereedsehap,oorlogsgereet
l- Pe1,gekn01-.
scllap,scheepsgereedschapjtimmermansgereedschap, Gerfkam er, (gel
d. gar
fkamer, bi
j KIL.

gaerwkauter) v., meerv.gerfkamers. In Gelderen zeer vele dergeli
jke.
G eregé,o,meerv.geregten. Eeneri
j seho- land vindtm en nog,m eest overal,zulke, aan het
jvertrekken,die
telsmetspi
js,op eenetafelin orde gezet. Vau koor der kerken,aangebouwde zi
jl gediend hebben, tot kleederkarners voor
regten. aanregten. Een maalti
jd van viergereg- eerti
j zich,met de gewi
jde koorten. Datis zi
jn laatste geregt,dat ishet laatste, de priesters,waar zi
hetwellt hi
j hebben zal. Zamenstcll.t geregttafel. kleederen, versierden, en daaruit naar hetaltaar
Geregl,(gerigt)o., meerv.geregten, schoon traden. Bij de Engelschen heet garb een kleed,
llict alti
jd gebruikeli
jk. Dq regterli
jkc onderzoe- en sich pïirôezlkomt,in oude ti
jden,in hethoogd.
killg van zedeltjke bedri
jven; zonder nleervoud. VOor, beduidende zich oyyplt//ci-cz?,aankleeden;en
D e spanning van eene vierschaar; zonder meer- bi
jKIL.isgaerwenpraeparare.
voud: het geregt wordt in die stad,()p gezette
G erfseh aaf, 1,., meerv.gerfschaven. Eene
kor
ti
jden,gehouden. Deregters:hetgeregt za1he- te schaaf, waarmede m en de haren der planden vergaderen;oolt zonder m eerv.

Regt,regt- ken wegneemt, en die glad maakt. Het komt,

vaal
sdigheid;meteen meervoud:omdat alle si
jne met het vorige woordj uit eene bron ;en görben
paden gerichten si
jn. BIJBELVERT. De plaats, wordt in D uitsehland gebruikt van leertouwers,
waar veroordeelden geregtworden,het galgeveld: die de ruige vellen bereiden.
,(girgel
),m.,meerv.gergels. De inhi
j werd naar het geregt gevoerd. Regtsgebied: G ergel.
onder het geregt van A msterdam. Zamenstell.: kervillg, de keep, welke een kuiper aan hetongeregtsbank, geregtsbode, geregtsdag, geregtsdie- dereinde der duigen van ecn vat maakt,waarin
llaar,geregtshofigeregtsplaats,geregtsschri
jver,ge- de'' bodem sluit. Gergel, girgel, c?'rf'e/. glkgillus,
regtszaak.enz.
gL)0-@/s,gnr
''are behooren toteenen oorsprong.

, bi
jv.n.en bi
jw. Datribben heeft.
G eregt, bi
jv.n.en bi
jm,alleeu gebruikeli
jk G erlbtl.
in de volgendespreekwi
js:ikheb degeregtehelft, Geribd porselein.
de ware helft,enz.
G ee#l. o.,van ri
jen. 1)e daad van ri
lden.
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GESCHICHTBOEK.

Voxo.bezigtgerit:dan naerde paerden cn 'tge- speelt. H et geruisch der ooren. Het geruisch
rit van TvoErs zoon.
desjammerpoels. Voxn.
G et:a
jf, o. Gemakkeli
jk gebruil
t: van iets G eeusl,bi
jv.n.en bi
jw,
,hetverl.deelw.van
veel geri
jf hebben. Dienst: zi
jn vriend leende rusten;geruster,m eest, zeer gerust. Vreedzaam ,

stil,en vanvele beslommeringenbevrtjd:een gerd, zonder vrees:
Gerllfel.
lk, bi
jv.n. en bi
jw-ygeri
jfeltiker, rust leven leiden. Onbekomme
jktlntergerustop aan,l*n hetgemeene leven.
geri
jfeli
jkst. Gedienstig:een geri
jfeli
jk man. (
Een gi
geri
jfeli
jk meisje;een zachtwoord,vooreene on- Een geweten, dat onsgeene verwi
jting doet,is
kuische. lets, waarvan m en zich met gem ak be- een gernst geweten. Eene geruste woonplaats is
dienenkan:eengeri
lfeli
jk huis. Van hiergeri
jfe- eene veilige woonplaats- lemand gerust stellen,
hem alle vrees benemen; zich gerust houden.
li
jkheid.
Vau hier gerustheid,stilte, vreedzaamheid, vrede;
G erll'
m ,o. Hetri
jmtn;ri
jmeri
j.
gerusteli
jk. Zamenstel.:geruststelling.
G erll'
m d,zie vè
jw
men.
G erllveu. b. w., ik geri
jfde, heb geri
jfd G epw , v. Duizendblad. Zeker kruid.
G
esam
m e', o. Hetsamm elen, EenedrenDienstdoen:iemand metietsgeri
jven.
G eel.kk eklk , o. Het rikkekikken derkik- telige talming.
vorschen; klanknabootsend woord, waarvoor ook
Gesehaard, bjv.n.en bi
jw. Dat scha#eborrekik gebezigd wordt.
ren (schaarden) heeft: een gesehaard mes. Zie
G erl'
m pelt'
l.
,bi
jv.n.
,hetverled.deelw.van sehaard. Geschaard is ook hetverled.deelw.van
scàaren, in benden verdeelen: in slagorde gerkhpclep.
G erlng.bi
jv.n.en bi
jw.,geringer, geringst. schaard staan.
hethem tot geri
jf.

In hetgemeen bednidt hetiets,waaraan nietveel G eseh adu w d , verl.deelw.,van scbaduwen,
is. Klein: gering van persoon. Slccht: geringe een schilderswoord. Datstuk is schoon geschaspi
js. Niet belangri
jk:eene geringezaak. 5Vei- duwd.
nig: een gering inkomen. Arm :geringe lieden. G egeh ageW er, o. H etschagcheren.
Onaanzienli
jk: van geringe afkomst. Min: de G eseh a', o. Een schel geluid. Zingtm et

geringste der broederen, de minste. Als een bi
j- vroli
jk geschal.Geraas:zi
jstoottntoemetschrickewoord:iem and gering achten. Van hier gering- li
jk geschal. VoxoEtz.
G esehapen, verl. deelw. van scheppen.
hcid,geringeli
jk.
G exlngd, bi
jv.n.en bi
jw. Datmeteenen Geschapene wezens. W elgeschapen,welgem aakt.
ring gesloten,ofm et eenen ring versierd is.

Fig.: hoe stond het daar geschapen:hoe waren

G erl.
sl, bi
jv. n.en bi
jw.
,hetverled.deelw. de zaken daar? Van hier geschapenheld,staatjgevan rksten. Aan ceneristgebl
lnden,geristeui
jen. steldheid.
G erltsel., o. Het ritselen.
Geseharm uésel,(geschcrmutsel)o. Aan-

G eroe'p, o. A anhoudend roepen.
G erog eh el., o. Hetrogcheleu.
G ero'm '
m el., o. H et rommelen ; een doflkr
geluid dan het gerammel. H et geromm el des
donders:ook voor een zachter geltlid : hct gerommeldes ingewands.
G eronk . o. Een aanhoudcnd ronken.

houdende scharm utseling.
G eseharrel, o, De daad van scharrelen.
G eseh ater, o, Het sehateren. Luid gelach,galmend geschal
G eseh eepl, verl. deelw. van schepell, dat
*
IS inschepen, in een schip laden. De goederen

nen bloed. Spreekw.:zoo gewonnen, ZOO geronncn,verteerd.
G ersé, (
garst) v. Zeker koren. Ge1)eltle
gerst. Zam enstell.:wintergerst,zom ergerst. Gerstebrood,gerstedrank,gerstegort,gerstewater.

volk-staal. Die metden duivelgescheeptis, moet
met hem overl is een spreekwoord,in een'ver-

zi
jn gescheept. Fig.:ik ben metdielljongen geG eronnen. bi
jv. n., het verl.declw.van scheept liever opgescheept, hi
j ismj zeertot
hetoude vinnen,ron0?63?. V erdikt,gestold)geron- last, ik raak hem niet gemaakeli
jk kwi
jt;inde

trouweli
jken sti
ll,gebruikeli
jk van iemand,diemet
de ltlimen van een boosaardig mensch geduldm oet
oefenen.

Gerst,hoogd. Gerste,angels.gerst,gr-xgtf
l'
rj.
G esehefte, voor bezigheid,zaak,letterli
jk
G eru e'kt, o.,meerv.gerucllten. Een berigt het hoogd. GescLö
fte. Hoox'.
r bezigt ditwoord;

aangaande zekere zaak, hctwelk m en van verre doch het verdient geene navolging. ltlL. heeft
hoort;vooral. wanlleer hetop de tong van velen #escha
f,negotium,actio.
rondgaat. Er .
gaat een gerucht. Geruchten uit- G eseh enk . o., meerv. geschenken. Eene
jwillige aanzienli
jke gift. Geschenk is,in Grostrooi
jen. Geraas:veelgeruchts m aken. Eenbe- vri
kende naam, in eenen kwaden en goeden zin; ningerland, ook eene gedwongene vereering aan
zonder meerv. Hi
j is iu een kwaad - in een de elgenaars van landhoeven, wanlleer die eigengoed gerueht. D aar nlen, in de middeleeuwen, dommen, bi
j versterfz of anderzins, moeten verin Duitschland, zoo wel gert
ft, als gerucltt uit- boelkt worden.
sprak, en het overbekend is,hoe def en (
1ech G eseh em u , o. H etschernlen.
m etelkanderverwisselen;zoo heeft deaoeidingvan
G eseh epts, o. Hetschertsen.
W ACHTSR. veel grondg die het van het hoogd. G eseh eu rd. verl.deelw.van scheureè. De

v6 rtt
/ïa,l'oep,rt
l@6/ldoetafstammen.
vlag was in iarden gesthetlrd. Gescheurd zg'
k is
G eru:'
m , bi
jv.n. Men bezigt ditwoord en- ook zoo veela1sgebroken ztln, eene breuk heb-

kel,om eene eenigzius lange during aan te (ltli- ben. Van hier gescheurdheid.
G eleh leht. geschichte,zie gescàlchtboek.
den. ln eenen geruimen ti
jd. Zie ruim.
G erulseh . o. Het ruischen: hetzelfde a1s G eseitfeh 4'
lyoeR , o.y meerv. gesehichtboe#edruisch. Evenwel gebruikt m en het meest van ken. Van gescllicht, voor geschiedenis, en boek.
een zaehter geluid,dan hetgedruiseh;de #m aaltt Geschiedboek. KILIAAX kcnt dit woord niet:hi
j
den k-lank sterker. I-let geruisch eenerbeek
heeft geschtkdent'sboek. Het is in navolging van

deswinds,wanneerhi
j in detoppen der boomen het hoogd. Geschichtbuch. Zoo ook geschtkhtkun-

GESCHIEDEN--GESLEPEN.
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jzen,gebruikeli
jker.
#?
#,geschichtschrt
jver;betergeschiedboek,geschied- schrëtisyin sommigespreekwi
G esehel
lK,o. Hetschri
jven;veelschri
jvens.
kundig,geschiedschri
jver.
G eseh ieden. o.w., hetgeschiedde,hetis Daar over iswatgeschri
jfen gewrjfgeweest;in

geschied. W edervaren: u za1geen leed geschie- den dageli
jkschen sti
jl.
den. Gebeuren,plaatshebben:gisterengeschiedde G eseh roh .o. D e daad van schrokken,guler een groot ongeluk. Datqeschiedtbi
j toeval. zig eten.
Tot dadeli
jkheid gebragt,volelnd worden. Gods G esehee'e o. Aanhoudend schrollen.
wilgeschiede!H etisgeschied, hetisgedaan. In G esehubd,(geschobd)bi
jv.n.enbi
jw. Met
den onvolmaakt verledenen ti
jd heeftHoot?rge- schubben voorzicn. Ook een verl. deelw. van
schacht ditgeschach m etzulk eene felheid. Van schubben,de schubben afdoen,van de visschen.
hier geschiedenis. Zamenstell.: geschiedboek,ge- G eseh.u :l*e', o. H etschtlifelen der slangen.
sclliedkunde,geschiedkundig,geschiedschri
jver,ge- G eseWué, o. Schutgevaarte. Grof geschut.
H et geschut ladenj lossen. Zamenstell.:geschutschiedenisboek.
D e gissing Van SVACHTSR. is niet van allen gieter,geschutgieteri
j,geschutmeester,geschutperky
grond ontbloot, dat het methet lat.cadere, acctz enz.
G esl.aeh l, o.,m eerv.geslachten. Menschen,
tfcr6,gebeuren,waarvan hetfr.ekhoirafkomt,eenen
die eenen en denzelfien stamvader hebben. H et
oorsprong heeft.

G eseh:k.o. Een reedseenigzinsveroNderd
woord? voor bestaring, noodlot: volg 't reschik
tler dlngen. SrIEG., die ook ,tzlcdtttfrpyc/à?k Aroor
fatum heeft.
G eseh:kt,bjv.n.en bi
l-w.?het verl.tleelw.

menscheli
jkgeslacht. Zoovele stamvadersmen nu
rekent, als zoovele hoofden,uitwelke men zi
jne

afkom st aieidt, zoovele geslachten bekomtm en.
Zoo heet een volk, schoon hetonder zich meer
geslachten telt,met betrekking totden voornaamvan schikken; geschikter, geschik-tst. Die, ofdat sten stamvader,echtereen geslacht. Datzelfde volk
denoodigevereischten heeft,ter bereiking van een verdeeltzichwederin afzonderljl
tegeslachten;de

fgeslachten van Israelzjn bekend. Elkgcoogwit: die zuilen zi
jn voor datgebouw nietge- twaal
schikt. Die de noodige bekwaamheden van den slachtheeftwederzi
jne eigenegeslachten, zoodat
geest voor eene zaak heeft:ik ben daarvoor rliet een enkelhuisgezin een geslacht kan wezen. Van
geschikt. Passend,voegend: niet geschiltt om ter hier kennen w'
l
j: een adelljk gcslacht,een aanzee te varen. Die zich zedig gedraagt: een ge- zienlj
ik geslacht. Geslacht is ook zoo veel als

jk zi
jùinde
schikt jongeling. Op orde gesteld: die boeken kunne,eenemenigte,die elkandergeli
jn: het
zi
jn net
jesgeschikt,a1seen verl.deelw.vanschik- deelen, die ter voortplanting bestemd zi
rouweli
jke, het manneli
jke geslacht. Zoo heeft
i:33. VereFend: de zaak is eindeli
jk gesehikt. v
m
e
n
i
n
de
l
at
e
r
e
e
et
z
we
n,
o
nde
r
de
pl
ant
e
n, twee
Van hier geschiktheid,geschikteldk.
G eseh ll.. o.,m cerv.geschillen. V erschil,on- geslachten ontdekt. Zoo tellen de spraakkunsteeenigheid. Het geschil middelen,bi
jleggen,ver- naars aldie woorden,die in hetverbuigen,en in
efrenen, beslechten, afdoen. M et iemand een ge- lidwoorden aan tenemen,elkandergeljk zjn,onschil hebben. Eene zaak in geschil. Van hier der een ,get
sît
ïcâ/,hetzi
jhetntannelj
t.
/
J6,hetrrovwcgeschillig.
ljke,ofhetoz
kz##k'
pe. Geslachtgeeftook eenegejkheid van alle soorten te kennen. Zoo is de
G esel
ltl'
m'
m el.d, bi
jv.n.en bi
jw.,hetverl. li
deelw.van schimntelen. M et schimm el uitgeslagen. ui
tdrukking ll
bchaam de beteekenis van het geGeschimmeld brood.Schimmelverwig:eenblaauwe slacht,waaronderallezigtbaredingenrerangschikt

geschimmelde bles,waarvoor het gebruik wil:een
sehimmelde bles;ook een schimmel.
G eseh :mnp . o. Eene gedurige schimping.
G eseh ok, o. H et schokken; op-en nederschudding,met gedurige stooting.
G eseh em - el., o. H etsehommelen.
G eseh on gel., o. H et schongelen;hetheen
en weder bewegen op een touw,dat aan beide
einden,om hoog vastgemaaktis.
G eseh oer, o. Gespuis, in de gem eenzame

worden. V an hier:hetgeslacht der vlsschen,der
vogelenjenz-,waaronder de enkele soorten behoo-

ren. De bi
jbelschespreekwi
js:wddanzjndeGods
geslachte,geeftoolttekennen eenigeverregeli
jk-

heid van ons met den Schepper. Zamenstell-:
geslachtboom,geslachtbrief,geslachtkunde,geslacht-

li
jst, geslachtnaam, geslachtregister, geslachtrekening,geslachtri
j,geslachtri
jk,gesl
achttafel,geslachtwapen; nageslacht,enz.
Vergeljk,beneden, hetwoord slachten,geli
jk

van aard zil'n.
G esehep. o. Het schoppen. Ook hetzeifde G esAagen, verl.deelw.van slagen,nn slaan.
a1sgeschongel.
Geslagenkoper. Hi
jistotriddergeslagen!welke
preekwi
js ontleend is van eene bi
jgeloovlgegeG eseheren, bi
jv.n., het verl. deelw.van s
scheren. Geschoren haar. M et iets geschoren woonte,in de m iddeleeuwen,wanneer iem and,die

verkeering,jan rap en zi
jn maat.

zdn, in den vertrouweli
jken sti
jl
,voor,meteenc tot die waardigheid verheven werd,op gebogene
zaak belemmerd zi
jn. Zieverderscheren.
knieën moestzitten,en eenen ligten slag,meteen

G eseh xeeuw , o. Het schreeuwen; een blootzwaard,op den linkerschotzder, of van den
luid geroep geroep: hard geschreeuw. D aar van koning zelven, of van des konings eersteu bevel-

maaktmen grootgeschreeuw,men prjst,oflaakt hebber,ontving. Een qeslayen vjand is een yehetgeweldig. Veelgeschreeuw,maarweinigwol, zworenvi
jand.
een spreekwoord, wanneermen iets breed uitmeet,

G esl.agl, o. Geslagtc beesten. Hoe is uw

zonder veelvrucht er van te genieteu. Zamen- geslagt uitgevallen? in dedageli
jkschetaal. Anstell.:veldgeschreeuw,vreugdegeschreeuw.
ders zegtm en ook slagt.
G esehrei, o. Het schrei
jen; aandoenli
jk G esAeep, o. Hetslepen;ook gevol
g,stoet.
geween; ook luide klagt. Van hierveldgeschrei Hi
jhad eengrootgesleep achterzich.
enz.

Gesehr:lt. o.,meerv.geschriftell. Datge-

G es:em p, o. H et slempen.

Gesl.
epen, verl. deelw. van slbàet. Een

schreven is. Iets in geschriftsttllen. Het enkele gesleptn m es. Loow afgeregt:een geslepen gast.

198

GESLOF- GESTALTE.

Hj is op die kunsten zeer geslepen. Van hier spens, watgeest,watspook,enz. W .Ee,TsIlB. M en
geslepenheid.

leidt het af van hetoude spanen.welk woord,in

G esiol;o. De daad van slolen,sleepvoeten. de schriften der m iddeleeuwen,dikwerf voorkomt,
G esl.eofd, zie slooven.

in den zin van overreden,vervoeren. Hiervan is

G esloleng bi
jv.n.,hetverl.deelw.van shéi- spenstq en gespuans bi
j OT>aID.
,en kespanstbi
j
ten. Zich gesloten houden, niets laten tlitlekken. KEno, overreding,vervoering. Zoo is ons spook,
Andere beteekenissen,bi
j sluiten.
i
jsl.puke,van hetangels.paecca,bedriegen;waarGesm aa'.(voorgesmadel) Ilet smalen; heen ook hetlat.spectruîttm isschien behoort.
gedurige sehimp.
G esp:erd. bi
jv.n.,van spier. Van sterke
G esm eek , 0. Aanhoudende slneeking.
spieren voorzien: een gespierd man. Fig: een
V
an
sme
de
n.
Ee
n
oud
woo
rd
,
g
es
pi
e
r
d,
kr
ac
ht
i
g,
v
ers.
G esm llde.o.
beduidende allerlei sieraad, dat Vall metaal &
fP0- G esp:n, o. Het spinnen; ook gesponnen
smeed,ook uit paarlen en edelgesteenten vervaar- werk.
digt
lis. Hetzamengestelde armgesml
ide vindtmen G espoel.. o. H et spoelen-

nog in de overzetting van den Di
jbel.
G espook, o. Spokeri
j. En, naardien men
G esm udlg,bi
jv.n.,gesmi
jfliger,gesmi
jdigst. zich de spoken a1s onstuim ige buldergeesten voorEigenli
jk,datzich onder den hamer laat uitsme- steltj beduidt hct woord ook een grootgeraas:
den, e1
1@*ver
der,dat zich laatuitreltken. Het en- welk gespook maakt gi
jdaar?- W i
jders:over
* *
ltele smt
ldl*q# Is gebruikeli
jl
ter. l'
Ioov'
r bezigtge- eene zaak veelgespooks maken, in het gemeene
811ltz/
-'dig overdr. voor toegevel
ld. d'Ommelanders leven voor,veel om dezelve te doen maken.
toollden zieh gesmi
jdig.
G espoord. bi
jv. n., met sporen voorzien.
fResnaard. bi
jv. 11., het verl. deelw. Van Een gespoorde haan. Ook hetverled.deelw.van
snqrell.m et snaren voorzien,bespannen:eene Wel spok'en..totliefde voor de deugd gespoord;waargcsnaarde v
hi
joo@
Il
S. Fig,ge
ze
sgt
naar
me
d,n in dcdageli
jk- voor aangespoord m eestin gebruik is.
sclle taal:
er op
weluitgerust.
G espot.o. Spotterni
j.
G espraaR zaam , zie spraakzaam.
G esnap. o. Hetsnappen;i
jdelgeklap.
Gesnetl.
en,bi
jv.n.
,verldeelw.van snq'
#c4. G esrreeu w . o. Iletspreeuwen;gespot.
Gesneden brood. Fig.:datis voor hem gesneden G espreks o., meerv. gesprekken. Zamenbrood, hi
j kan zich gelnakkeli
jk door die zaak spreking;zonder meerv. Ik wasm et hem in een
heen redden, hi
j kan dien gewonen arbeid ligt ernstig gesprek. V oor iets,datgesproken is;m et
doen;in dedageli
jkschetaal. Eengesnedene,zelfst. een meervoud: de gesprekken daarover loopen
gtbruikt,voor iemantl,die ontmand is.
zeer uitelkander.
G esn:ppex, o. De daad van snipperen.
G esprenk el, o. H et sprenkelen.
G esner. o. Hetsnorren. l4oo>a'
r bezigt dit G esprenkeld, bi
jv.n.
,het verl.deelw.van

woord ter aanduiding eener verachteli
jk-e menigte: sprenketen. Geplekt, revlakt. Fig.: hi
j is cen
door een gesnor van lauurlingen enz. En zoo gesprenkelde vogel,hi
j Is,om zi
jne daden, bi
j al
wordt het nog gebruikt:ik bekreun mi
j aan al de wereld bekend,en deswege het voorwerp van
tlat gesnor niet.
G esnork. o. Hetsllorken.
f7eNr, m., meerv. gespen. ln Solnmige 001*tlen van Nederland gepstgepsen,door letterverzetting. D e vlechten meteenen gouden gesp opgehaakt.Voxolra. Zamenstell.:gespcnm aker,broekgesp,schoengesp.enz.
G espaik .o. D e daad van spalkell.

algelneenen haat.
G espu:s, o. Geboefte: een vervloekt ge-

spuis. Ook geraas,rumoer. Hi
jmaaktedaareen

groot gespuis; het denkbeeld is weder ontleend.
uithetbulderen der spoken;im mersgespuè'
sheette

eerti
jds ook een spook.

Gesé!(gist)v.,iets,dat vloejende ligchamell

in beweglng brengt, en doet opbruisen; vooral in
bier en m eelgebak. D e sclluim, die door het

Gespan,(span) o.Paarden vooreenen waomgat, bi
j de gesting uitloopt,en in vloten,ongellgespannen enz. Hi
jrtjdteen schoon gespan b
der de stellingen geplaatstj.vergaderd wordt,heet
llaarden. H ctgespan van eell dak,de vereenigde
balken,sparren,of ribben van lletdalt, spanwerk. ook gesttnatte gest,drooge gest.

Hoov'.
r bezigt het voor zamenspanning. Gespan
wordt nog, in zamenvoeging, gebruikt,voor een
zamengespannen rot:eedgespan,vloek-gespan. Van
het woord, in de eerste beteçlteniszis zamengesteld: het achtergespan, voorgespan, ook achterspan,ropryyacz?. Van gespan,in eenen goeden zin,
is gespanschap,een kreits.
G esy aréel.. o. Aanhoudende sparteling.
G espeel., m ., m eerv. gespelen. Een speelmakker,speelnoot.
G espee'. o. Hetspelen.
G espen, b.w.,ik gespte,heb gegespt. M /zt
eenen gesp vastmaken. Zamenstell.: opgespen,

Het schi
jnt klanknabootsend te zi
jn. Hoogd.
Göscht2 angel
s.gtst,middeleeuw.gesta,eng.yest.
Van hlergestachtlr,gestig.
G es4aal.
tl.
, bi
lv.n.en bi
jw.
,metstaalopgelegd. M . L. Tlaow. gebruikt het voor gehard,
sprekende van harnasplaten: sterk gestaald in
'thelsche vuur.

G eséad:g, bi
jv.n.en bi
jw-,gestadi
ger,gedig weer. Eene gestadige markt,wanneer de pri
jzen nietveelri
jzen ofdalen. Telkens,gedurig:
hi
j is gestadig aan den arbeid. Van hier gestadigheid,gestadigli
jk. Hetis voor gestandt'
g, van
stadigst. W aarin weinige verandering is. Gesta-

standen,nu staan.
toegespen,enz.
G elpenl, o., m eerv. gespensen. Reeds ge- G eséaAée. V., meerv.gestalten. D e gansche
lloegzaam verouderd. Kltz.heeftgespells,d.i.ge- buitenste omtrek van iets,zo()a1s hetvoor onze
sP?z?'.s, spectrum, ?
J?':tt??l, enz. Ecn spooksel, eene oogen gesteld is, de gedaante. Eene sehoone,
geesteli
jke zelfstaldi
gheidr welke men zich,in de innemende gestalte. De hoedaùigheid,gesteldheitl
hitte der verbeelding,voorstelt, als ondereen aan- van iets:naar ti
jdsgestalte. HoorT. De lengte

genomen ligchaam verschi
jnende,om de menschen van een ligchaam :van eene kleine gestalte. Gejverkeertin eeneaante plagen, ofte verschrikken:watli
jveloos gc- steldheid des gemoeds:hi
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gename gestalte;in eenen godgeleerden zin. Van G es*eeng, bi
jv.n.en bi
jw.,gestrenger,gehier gestaltenis. Zatnenstell.:gestaltewissellng.
strengst. Ei
genljk, dat sterk gespannen is;van

'

f7ellautl.
?bi
jw-jnietandersgebruikeli
jk, dan hier straf, onverbiddeli
jk: gestrenge regters,gein (le spreel
twl
jzen:htibli
jftzj
inegeloftegestand, strenge wettel);gestl-enge tllcllt. D at sterk op het
hi
jholdttlezelve, Zi
jn woortlgestand doen,het- gevoelwerkt:een gestrenge Tvinter.
zelve nietbrcken.
Gestreng is ook een certitel van aanzienli
jke
G eslarnle. zie gesternte.
mannen,die onder eene natie hetregthandhaven.
G esteek, o. Gedurige steking.
I7an beteekent het zoo veela1s regtvaardig:welG es*een .o. H et stenen; zuclltend geklag. edcle gestrenge heer! Van hier gestrengheid,ge-

ln jammerklagten en gesteen. L.BAKE.

G elleenle, o., meerv.gesteenten. Edelgesteente: 'tGetulbantle A ziê deelt aall de Sclzeepvaart lzit gesteente enz. Axr
rox. Zamenstell.:
edelgesteente,vloergesteente,enz. Ook wordthet
voor cene vereenigil'g van andere steenen genom en. Zoo staat voor zcltere graftom be: Gods
Engeltoeftin ditgesteent'.
G eslel., o., m eerv. gestellen. 1)e schik-king

strengeli
jk.
G eslrlké, bi
jv.n.en verl.deelw.van stvik-

ken. I!1 eenen strik gevangen, m et eenen strilt
vastgemaaltt. Ook met eenen strik voorzien,opgeschikt.
G eglrook , o. Het strooken. Gestreel.
G esu :s, o. Hetsuizen; zonder meerv. Eene
aanhoudende suizing. Zie suizen.
G esuk kei, o. llet sukkelen; draling, tal-

t
ler deelen van hetgeheel. Het lnenscheli
jke lig- ming.
chaam is een kunstig gestel
. Voorts debi
jzon- G elabbera.
, bi
jv. n. en bi
jm ,met eencn
dere geaardheid des menschen: die mttn is van tabberd om hangen.
een wonderli
jk gestel. Dcgestellen dermenschen G ekak*,bi
jv.n.enbi
jw.,mettakkenvoorzien.
zi
jn zeerverscheiden.
G eéal.
, o., meerv.getalen. Eene bepaalde
G eskel.dh e:d. v.,meerv.gesteldheden. D e menigte:honderd sehepellin getal- Eene zamen-

staat,waarin iets gesteld is. De gesteldhtid des voeging van eenige telletters: kuntgi
j datgetal
ligchaams,derziel,derti
jden.
wel uitspreken? Spraakkunstenaars kennen hun
G esteiten ls, v., meerv.gesteltenisscn. Ge- eenvoudl'
g en meervoudig getal. Eene onbepaalde
steldlleid.
menigte: onder het getal der goden. Yan hier
G eslen, o.w.,het gestte,heeftgegest. Gest getallig. Zamenst.)getalletter enz.
opgeven:lletbierstaatte gesten. Van hier ges- G eéal.- , o. llet talmen.

ting, eigenli
jk en fgt
lurli
jk voor eene onrustige G e4and,bi
jv.n,en bi
jsv. Met tanden,zoobeweging,die totoproer kan overslaan;doch dan welnatuurli
jke als gemaakte,voorzien;doeh meest
wil
'hetgebruik liefst de spellillg met8,gisting:er vandelaatstegebruikeli
jk. Eenegetande zaag enz.
iseene gisting onderhetvoll
t.Zamenstell-:gest- G e*eekend,bi
jv.n.
,het verl.declhv.van
kooper,(gestverkooper)gestel
nmer,gestvloot,een teekenen. Gemerkt:dieschapen zi
jn opdenstaart
vatom de gest op te vangen,enz.
rood geteekend. Uitgeteek-end: dat landscl'ap is
G eséernte,o.,meerv.gesternten. De ster- fraaigeteekend. Geteisterd:hi
j isdeerli
jk getee-

ren in het gem een: noch sonne,noch gesterllte kend. M et eenig mangelaan hetligchaam onderverschenen in vele dagen. BIJBILVSRT. ln het scheiden:waehtu voor de geteekenden!

bi
jzonder een sterrenbeeld,eene,door verstandige
verbeelding zam engevoegde,vereeniging vaneenige
sterren: het gesternte de kleine beer. D e sterren

G eéee'
m , o. Hettemen.

G ekfelr, o. H ettieren;woestgeraas.
G ell.j, o. Hetvallen en wassen van hetwa-

deshemels,ende si
jne gesternten. BIJBELVERT. ter, op den gezetten ti
jd; ook het/9*genaamd.
G esl:ehl, o., meerv. gestichten. Gebouw. Het geti
j is verloopen; ook spl
-eekwoordeli
jk,de
Ook verl.deelw.van stichten.
beste gelegenheid is voorbi
j. E1k vischtop zi
jn
G esllg..ziegest.
geti
j.iederneemtzi
jnenslag waar,totzi
jnmeeste
G esl:ng. zie gesten.

voordeel.

G eséee:,o. Hetstoeken.
G ell
oj, o.
, meerv.geti
jden De inhotld van
G estoel.le. o.,m eerv.gestoeltcn. Eenc me- hetboek,B revler genaamd,datde rotlmsclle kernigte stoelen,ordeljk gesclaard;ook eene verhe- k-edienst behelst, en op gezette tjden gelezen
venezitbank-. Zamenstell-:eergestoelteenz.
wordt: zi
jne geti
jden lezen. Van hiergeti
jboek,
G eslof, o. Hetstoflkn,d.i.hetstof wegve- geti
jgebed.
gen. De o heefthier eenen scherpen klank,even
G e*lojde, o.,meerv. geti
jden. Een jaargcalsin zot.
ti
jde. Deviergeti
jden desjaars. Ook voorti
jdsG es*ef, o. Het stollkn, t
1. i. snoeven, ge- gelegcnheid:in zulk ecn geti
jde. Hooy'l'
.
snoef D eo heefthier eenen zachten klank,even G etlmjgerd. bi
jv. n. en bi
jw. Gevlakt, als
alsin dom.
een ti
jger.
G eslol.tl., zie stollen.
G eé.jll.
p. Hett
jilpcn;hetgeluidvaneene
G eskom m ei, o., qaauw geraas. H etstom- musch.
melen:in datgestommel. 1-1OO1>T.
G e*lm m er, o. De daad van tim meren.

G esfeord.
,bi
jv.1
).; het verl.declw.van sto- G eéeet, o.,hetgeblaas op eenen horen. Het
î'
en. Over iets gestoord,gebel
gd,zi
jn. Van hier toeten.

gestoordheid.
G eéogen, zie tieqe
t.
Q' l
G es*eoé, o.,aanhotldende stooting. Hetstoo- G e4okk el. o. H ettokkelen;eene gedurige
ten.
aanraking m et de vingeren. Hetgetokkelvan die
G eséeeel, o.,gevlei, gedurige strceling. H et luit. llool'
r.
streelen.
G eéem 'm e'
l. o. Gedommel,gedruisch :wat

G esteeepl. bi
jv. n. en bi
J'w., dat strepen getommel en bravade. OuI), In dit gctommel.

heeft: gestreepte kousen. Ook een verl. (Ieelw. Iloow'
r.

van strepen,doorstri
jken.

G eteuw ,

meerv. getotzwen. Het werk-
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tuig, waarop een wever hetdoek wecft. In

derland beteekent het ook een ri
jtuig, dat

zi
jn naem bli
jft in goeden geure. DscK. Een
geur van een lo:i
jk geruchte. VOLIZ
SNII. Van

touwen getrokken wordt. Zam enst.: weefgetouw hier gelzrig,geurigheid.
0nZ.
G eus, m ., meerv. geuzen. Een schcldnaam ,
G elraan . o. Het tranen;geschrei.
welken de graaf van BARLM AIONT a'an dc nederG eéealw
:ed, bi
jv.n.enbi
jw. Metecne tra- landsche Edelcn gaf,toen dezen BnsoEuoos aan
lie voorzien.
het hoofd,den 5 van grasmaand 1566, een verG etrappe',o. Hettrappelen;hetzelfde a1s zoekschriftaan de Gouvernante der Nederlanden
wilden overgeven. Ditschim pwoord isnaderhantl
getrkàpel.
G elreur, o. Het treuren.
door de Roomschgezinden aan de hervornlde Ne-.
derlanders in het gemeen gegeven. Het beteeG ete:p pel.. zie getrappel.
G etrem m e', o. Aanhoudende trommeling. kent eenen bedel
aar, van hetfr,gueuœ. Geus is
Hetgetrom mel der bom me. V oxosla.
ook een scheepswoord,van het vr.geslacht, voor
G elroost. zie troosten.
eene soort van vlag, die van de boegsteng afG e1t@u W 9 bi
jv.n. en bi
jw,getrouwer,ge- Waal*t.
trouwst. In het algemeen, een persoon,ofeene G evaar,o.,meerv.gevaren. Dewaarschi
jnzaak,op wien en waarop m en zich verlaten kan. li
jkheid van in eenige ramp testorten;en van
God is getrouw. Volkom en overeenstemmend met daarde ramp zelve. In gevaarzi
jn, komen,gede waarheid:een getrouw verhaal. D ie,zoo veel raken. Zich in gevaar begeven. Gevaren doormogeli
jk is, bi
j de waarheid bli
jft,en haar niet worstelen. Het gevaar te boven komen. Gevaar
m et opzetverheelt:de groote W AGENAAR is een loopen; voor het tegengestelde hiervan bezigt
r gelulc loopekl.
getrouw geschiedschri
jver. Diezi
jnevatbaarheden Hoop'

opregteli
jk en bestendigli
jk,totiemandsbest,aan- Hetwoord waseertkdsvan eenenruimerenomwendt:eengetrouweknecht. Eengetrouwevriend, vang,welken het,in de verwante talen) nog bedie al de pligten dervriendschap eerbiedigt. Twee slaat,en drukte eigcnli
jk devreesuit, en flguurgelievenworden gezegd:elkandergetrouw te bli
j- li
jk,hetgeen vreesverwekte. Bekend isons oude
ven, wanneer zi
J de onderlinge aanspraak op de woord vaar,vrees;van hiervindtm en nog sonder
wederzjdscheliefdenietschenden.Dergodsdienst, vaer bi
j DATIISEN. W i
j kennen ook nog hct
der deugd, der waarheid getrouw bl
i
jven,isniet woordvervarenbrcrrccrts vervaarli
jlc.
va
n
de
voor
s
chr
i
f
t
en
de
r
ze
l
v
en.
V
a
n
hi
er
G
eva
ar,
o.
Di
t
i
s
een gansch ander woord,
afwi
jken
a
f
gel
e
i
d
van
var
e
n,
dat
i
n
Gr
on.
en
Geld.gebruikt
getrouwheid,getrouweli
jk. TulxM.brengthettot
het onde tvud,trouw,waarheid.
wordt:voor met eenen wagen ri
jden. Dit gevaaî.
G etu:gd. bi
jv.n.en bi
jw. Van zi
jn tuig heet,ln Geld.,daarom zooveel,a1seen ri
jtuig:ik
voorzien,toegetakeld:een getuigd schip. Zietuè-g. ben op die plaats m et gevaar geweest. HooF'
r
Ook het verl.deelw.van getul'
gen.
bezigt ook gevaar,voor vaartuig.
G elu :ge, m.en v.,m eerv.getuigen. Iemand, G evaarHlk,bi
jv.n.en bi
jw.,gevaarli
jker,

dieverslag van eenezaak doetywelke hi
j gezien, gevaarljkst. M etgcvaarverzeld:eenegevaarli
jke
of gehoord heeft. Een ooggetuige, oorgetuige. reis;gevaarli
jk ziek;een gevaarli
jk mcnsch, met
Een valsche getuige. D ie in regten geroëpen welken men,zonderin zi
jne zeden bedorven,of

wordt,om de waarheid eener zaak voor den dag zonder benadeeld te worden,niet verkeeren kan;

te brengen:de getuigen verhooren. Een bewi
js, een gevaarlijk gevoelen,datzeer veel nadeelvoor
waarop m en zich beroepen kan: dit slagveld is de maatschappi
j kan berokkenen.
een getuigevan zi
jnedapperheid. Een getu%
,c is G evaarte, o.,meerv.gevaarten. Zwaar ge-

ook zoo veel,a1s bloedgetuige,een martelaar, die stel: een grof gevaarte. H et log gevaarte der
doorzi
jnen dood dewaarheid van de christeli
jke bergen. Zamenst.: berggevaarte, schietgevaarte,
godsdienst bevestigt:hetbloedtdcrgetuigenJEStT. storm gevaarte, enz.
BIJB>rLVyIRT.
G evaat, zie vaten.
G etu#geu. b, w., ik getuigde,heb getuigd. G evader, m., m eerv. gevadcrs. Die, in
De toedragt van iets verhalen. Die dese dingen plaats van den vader,een kind ten doop heft,of
getui
jght. BIJBELVIRT. Onzi
jdig,methebben:hi
j over den doop staat. V an hier het gevadcrgetuigt,dat hi
j het gezien heeft. Van iemand, schap.
tegen iemand getuigen.
G eval., o., m eerv. gevallen. Het geluk.het
G elu :genls, v., meerv.getuigenissen. Het noodlot: men m ag de schepping van de wereld
verslag van eene zaak, door eenen getuige afge- aan geen blind gevaltoeschri
jven. Iemandbi
jgclegd: deze eenige getuigenis is alleen genoeg. geval (toeval) ontmoeten. De gansche toedragt
Voxo. Bewi
js: oFert voor uwe rei
jninge,haer eenerzake:ik zalu hetgeval,juist zoo a1s het
tot een getuigenisse. BllaslzLvlltT. Bevestiging gebeul-dis,verhalen. Voorltom endeomstandigheid:
van eenc zaak, ofhetgezag van eenen persoon, er kunnen zicla gevallen opdoen, waarin enz.
in den bi
jbelsti
jl:diegetui
lgenissegafdenwoorde Eene droevige gebeurtenis:het gevalis zoo,wie
za1daaraan iets veranderen? .
lh geval wordt a1s
si
jnergenade.
G eéu êm el, o. Hettuimelen.
een voegw.gebezigd:in gevalditgeschiede,bi
jG elul.ba nd, bi
jv.n.en bi
jhn M et eencn aldicn ditgeschiede.
tulband Lt
urbant voorzien: het getulbande Azië. G eval.l.en, o. w., het geviel, is gevallen.
Ax'roxxp.
Bevallen, behagen, aanstaan: dat kon hem niet
G eul.s v.,m eerv.geulen. Opening,sleuf: de gevallen. Zich eene zaak laten gevallen,metiets
oesters liggen veelal aan de kanten der geulen. tevredenzi
ln.Gevallenwordtookalseenonz.zelfst.
naamw.,zonder m eerv.,gebezigd:geen gevallenin
PALIJDANCS.
G eu r, m., meerv. gell1fen. ReD0 aangenamc eene zaak hebben.
uitwasemingvan iets,deszelfsverspreide reuk:die G evaè
ll#g,bi
l-v.n.en bi
jm,gevalliger,geval-

wi
jn heeft den genr van muskadel. Ovcrdragt.: ligst. Datbi
jgevalgebeurt2cenegevallige ont-
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nloeting;iemand gevallig tegenkomen. Ook be-

vallig,behagelkk.
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M eteenen vierden naam val alleen: geluid ge-

ven,veroorzaken. Eenen diepen zuchtgevcn,op-

G eva ngen,verl.deelw.van vangen. Iemand geven. Ecn gastmaalgeven,houden. Eene proef

gevangen nemen,houden,zetten. Ik geefmi
jge- van zi
jne geleerd
'heid geven, toonen. Den geest
vangen,ik geef het op) gi
j hebthetgewonnen. geven,uitblazen,sterven. Melk gevcn (van de
Gevangen wordt ook a1s een zelfst.naamw.ge- koei
jen),vruehtgeven (valldeboomen),verschafbruikt:de gevangene; waarvoor Hoor'
r ook ge- felt. Zi
jne stem geven, toezeggen. Vuur geven,
vangelk-ng heeft. Van hier geArangenis, gevangen- schieten. Eenen stank van zich geven, versprei-

schap. Zamenst.:kri
jgsgevangen;gevangenhoeder, den. Veel geld voor iets geven,betalen. Eeue
gevangenhoedster,gevangenhuis,enz.
stad ter plundering geven, overlaten. Tot ant-,
G evankel.
#a-k.bi
jw. Op dewi
jsvan eenen woord geven, antwoorden. Om geenevermaning
gevangenc:iemand gevankelt
-k wegvoeren. Van geven,er nietnaar luisteren. Zoo ook te drinkcn
llier gevankeli
jkheid, voor captt
vl
tas, bi
j OUDAAN gevel),te kennen geven,te verstaan geven. Ziclz
voorkomende.
gcvangen geven,zi
jne meening opgeven.
G eveeht,o.,meerv.gevechten. Hetvechten, Eindeli
jk wordt het in de spreekwi
jzen geEen stri
jd met wapens. Men bezigt dit woord bruikt:zi
jn leven pri
jsgeven; achtop eene zaalt
meest van eenen stri
jd tusschen kleine lloopen. geven. Dat geeft,of neemt niet, het bli
jftgeZamenstell.: li
jfgevecht, speelgevecht,spiegelge- li
jk. .
- Hetgevendegeval,de derdenaamval, in
vecht,stierengevecht,tweegevecht,enz.

in de lat. spraakleer. H iertoe behooren ook de

G evederd, bi
jv. n. en bi
jw. Metvederen spreekwjzen:goed gecfy,milddadig; te geef'
,om
voorzien. Het gevederd koor,bi
j de Diehters, niet. Van hiergever,gecfster,geving.
voor de vogelen.
Geven,lloogd.geben,eng.to .ç?b6,neders.geven,
G evelnsd, verl. deelw.;ook alsbi
jv.n.en Ksltox keban,IslooR.ghebantangels.gi
fan,deenbi
jw. gebruikel
p
-k, van vek
nzen. En,naardemaal give,zweed.g?
./
't
-cfz,i
jsl.gf'va,ULPHIL.gthan. Aosdeverledenedeelwoordenzoowe1eenebedri
jvende, rrxg leidthetafvan hetverouderdewoord .
gq#'
,
a1s ljdende betcekenishebben,wordtditdeelwoord, de holle hand.
alsbjvoegeli
jk naamw.gebruikt zi
jndej dan eens Gevest,o.
,meerv.gevesten. Ilethandvatsel
li
jdend genomen: een geveinsd mensch,die zich vallden degen,waaraallmeu hem vasthoudt.
geveinsd aanstelt, of die zich gewoonli
jk zoo ge- G evek, zie vetten.
geclraagt;eene geveinsde vriendschap, welke ge- G evl.aznd, bi
jv.n.en bi
jw. Vlamswi
jzegeveinsd wordt. Van hier geveinsdeltjk,geveinsdheid. werkt:gevlamde kouscn.
G evel.
p m., meerv.gevels. Ei
genli
jk,de bo- G evl
leeseltd. bi
jv.n. Metvleesch bekleed.
venste spits van iets; in het bi
jzonder de G evl.e:.o. Hetvlei
jen;vlei
jeri
j.
spits van den voormuur van een huis, en G evl.
ekl. bi
jv. n. en bi
jw. Meteene vlek
van daar de geheele m uur;eellstuk il)den gevel bcsmet;ook m et vlekken gestipt.
metselen. Figuurl,heet het titèlblad eens boeks G evierk t, zie p.evkuyeld.

deszelfs gevel. in den geveldesboex. HoorT. G evl.eugel.
d. bi
jv. n. en dcelwa,datvlet
lIn den schertsenden sti
jlzegt men van iemand die gels ofvlerken hecft. Sterk gebonden; van vleueenen grooten neuslleeft:hi
jheefteenen goeden gelen.
gevel. Zamenstell.:achtergevel, bovengevel, op- G evl.
leg, o. De eigenli
jkc herhaal
tle flaafl
pel
-gevel,voorgevel,zi
jgevel;gevelli
jst,geveltop,enz. vttn vliegen;ook cen onstuimig gewoel.
Hoogd.Gl
pf6l,eng.gable,middeleeuw.gabult
'
lm, G evl
ll.o.,zievli
jen.
zwced.gqhvel. Bi
j Uralaulsats heetglhla (
1e tinne G evl.
oek, o. Gestadig vloeken.
des tempels; en de schcdel des hoofds is, bi
j G evoetl.
, verl. deelw. van voedel. GevoeNoTltsn.
,houbetJlk
ôïllc;jabi
j de zwab. dichters der, gevoedst. Dat wel gevoed is: een gevoed
beduidtgebelvaak den kop. Het gr.zeyqlkf
j,het hoen. Zwaar en dik:gevoed haar.
hoofd, schi
jnt hierheen ook te behooren, en C. G eveerd,bi
jv.n.en deelw.van voedeî'
en.

VITRINGA vergeli
jkt hiermede het hebr. '
IZJ, G evoedslerd, bi
jv. l1.en lli
l
'w. Vet gedat een einde,een uiterste van iets beteekent,ge- maakt, wel gevoedsterde hengsten. Anders ge-

li
l
'k-heti
jsl.ga# van diezelfde beteekenis is. In brt
liktmen hiergevoederd.
ruinleren zill beduidde het, in de oudste talen, G eveeg, o. Een beschaafd 5:-001-(1, waariedere hoogte,eenen berg. In Siliciënoemen de mede men de natuurli
jke ontlastillg vau lletligEilanders den Etna, thans nog,moîttgibelo,den chaam uitdrt
lkt. Zi
jn gevoeg doen. Vall voegenb
hoogeltberg,geli
jltgt
heb in hetarab.!eenheuvel, in den zin van behooren, noodig zjn. Slal1lG.
een'berg heet. 13e hooge vesting Gibraltar, op bezigt het in eenen algem eenen zin, voor comnloden berg Kalpe,werd eesti
jds doordeA'
Iooren, #g
t?
n.
gebalTarf
i genoemd,verbasterd in Gt
hraltar.
G eveegel.
:lk, bi
jv.)1,en 1)i
JTv.,gevocgeli
jG even, b. w., ik gaf, heb gegeven. Dit ker,gevoegeltjkst. Bcloorli
jk: op eene gevoegewoord wort
ltin vele gevallen gebruikt. Men bc- li
jke wjze. Die zich voegen cn schikken wil:
zigt het, met eenen derden en vierden naamval, eerl gevoegeli
jk menscll
. Van hier gevoegeli
jkin de volgendespreekwi
jzen2iemand dehand ge- heid.
ven,toereiken. Iemand eenen sclat gcvcn,sehen- G evoel
l.
y o. Een dervi
jfzinnen:geengevoel
ken. Het paard desporcu gevcn,metdcsporen in den arnlhebben. Bctasting:iets, bi
j het gestelten. Iemand gehoor geven, vcrleenel), ook voeldoen. Gevoelige gewaarwording:gevoelvan
naar iem andsraad ltlisteren. lemand verlofgeven, de koude llebben. Aandoening over iets, dat tle

toestaan,inwilligen. Iemand hetgezag over zi
jne zieltreft:een smarteli
jk gevoel. Gevoeliseindezaken geven,aanbevelen. Iemand eenen last ge- li
jk een teeder zielsgestel,hetwelk, uit hoofde van
ven,opdragen. lemant
l de handen vol werks ge- ligt aandoenli
jke zenuwel), tloor'(
1e zi
gtbare voorven, vcroorzaken. Iemand eenen wenk gevcn, werpen sterk getroFen wordt. Een verfi
jnd gewenken)geloofgeven,gelooven,enz.
voel. Rousssxu heeft, in zi
jneHeloise. bi
jna al
26
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detooneelen doorhetijnstegevoelgekozen. Za- worclen. Van hier gewaarwording, gewaarwordemenstell.:ktznstgevoel,enz.
li
jk ;met welk laatste woord men hetondnitsche
G evoeien, o., m eerv. gevoelens. Oordeel: sentimenteel vertalen kan.
tlaczrkt
por#cz?,bi
jOTy'
nlo.anazoart z
tl6rtft
zn,en
volgens mi
jn gevoelen. De gevoelens locpen hier Gek
waro wesan. Nol'lt.kewar werden. Ilit oude
zeeruitelkander. Eenebi
jzondere opvatting van gi
woord luidtinheteng.tocgcttr:. Hetwerk.wahren.

eene zaak: vooral van waarheden. Ik kan dat
l
gevoelen niet,om helzen. Dunk : eel)goed gevoe- heet, in somm ige oorden van Duitschland,hedel
len van zich zelven llebbcn.
nog zien;geli
jk.ookhetijsl.?f
lcrctzien beteekent.
f'7evoel.en , b. en o, w., ik gevoeldc,heb Zoo i
s,I
li
J
-deZweden,war,walse,e11bi
jdelJsl.
gevoeld. Bedr. Gevoel val iets hebben: pi
jn var, zoo veel alsziende. W il'gebruiken hetook
gevoelen. Gewaarworden naal-de ziel: tleellzwe l1Og in Llltltlrlèeîèletl.V'lf/r.9cit/@/J6N.
éd#JffGo'.
smarten met mi
jq gi
j zultdezelvete minderge- W RW RRVW OPWSR K, V.yZi0 f
.7
vflelen. Onz., m et hebben. Bevatting van iets G ew ags o. D e kortem elflillg van eene zaak.
hcbben: ik gevoel gl,heel anders val) tlie zaalt. Gewag m aken van iets.
G ew agen. o. w., ik gcwaagde, heb gelk gevoelmi
j,bevind nli
l
',nietwel.
f4evee*lg, bi
jv.n.en bi
l
-w..gevoeliger,ge- waagd. Gewag maken. V an eene zaak gcwagen.
veeligst. I)ie ligt smart gewaarwordt: behalldel G ew agge'. o. Het waggelen.
tle wollde zacht, want ik ben wat gevoelig;in G ew apends bdv. naamw., zi
jndehetverl.
dcn vertrotzweli-jken spreek-trant. Datsterk op het deelw. van wapenen, Van hier de spreekwi
js:
e
ene
s
t
ad
gewape
nder
hand
i
nnemen,
metde wagevoel werkt, en pi-jn aallbrengt: iemand eenen
pe
ns
i
n
de
vui
s
t
ha
ar
ve
r
over
e
n.
Ee
n
gewape
nd
gevoeligen steek geven. Medeli
jdend: gevoelig
over icts zi
jn. Dat den geest treft: gevoelige oog noem tm en, hetwelk, door behulp van verwoorden. Moei
jeli
jk: vertoornd: zich over iets grootglazen, de voorwerpen beschouwt.
gevoelig toonen. D 1e eel) teeder en ligt aan- G ew a s, o,, m eerv. gewassen. Alles, dater

in hetjaar op den akker gewassen is. Er is
thans een overvloedig gewas geweest. Eene plant:
alde gewassen desveldszi
jn door de brandende
hitte verschroeid. Een onnatuurli
jk uitwas aan
een ligc
haa
ml
: Za
ikme
he
bst.het
s
n
j
i
d
e
'
l
.
n
:
g
e
wa
s
aan den hals
aardgewas, plantgewas,
Misnoegen:zi
jne gevocligheid overietslaten bli
j- laten
ken.
spruitgewas,veldgewas,wjngewas,zeegewas,enz.
G evoel.
l.
eos.bi
jv.n.en bi
jw.,gevoelloozer, G ew aéeed, verl.deelm ,van wateren. Ook
m eest,zeer gevoelloos. Zonder gevoel:gevoelloos een bi
lv.naamw.,watersgewi
jze. Gewaterd grein.
doenli
jk zielsgestelheeft:gevoelige larten.

G evoelllgh e:t', v. De toestand van ligt
smartgewaar te worden.-- De toestand van een
gevoelig hart:vele schriftcn vcrwekken in de ziel
van den Iezer eene al te teedere gevoeligheid.

van koude. Ongevoelig, die van geene zaak in- Een schoon gewaterde diam ant. Zie verder wadrukken heeft: ecn gevoelloos m ensch. Van llier terell.
gevoelloosheid.
G ew eef, o. Hetweven.
G ew een, o. W eening ; ook aanhoudcnd
G evogelte.o. A llerleivogelen.
G evol.g, o., meerv. gevolgen. .41, wat uit W oenen.
eene zaak voortvloeit,tlat op dezelve onmiddelli
lk G ew eer, O.,meerv. geWeren. V an wepetl.
volgt. De rampvolle gevolgen der losbandiglleid. Allerlei wapentuig, Waarm ede men zich verweert.

jzonder,een snaphaan,een scllietgeweer:
Hierllit trek ik ditgevolg. B4't
q
.
eevol
g, daarom. In hetbi
ln ï/t?rtllï/6,tzithoofde. Gevolg beteek-entook eenen m et geveld geweer. Een geweer afschieten. Zastoet; zollder m cerv. M et ecn grootgevolg uit- menst.:sehi
etgeweerkwerpgeweer,zi
jdgeweer;gegeleld worden. Zie volgezl.
weerhuis,geweermaken,enz.
G ew eide. (gewei) o. Het ingewand van
G evolgel.
îek.voegw. Bi
jgevolg.
G evol.nla gxlgde, m .,zie volmagt.
wildc beesten; ook van vogelen Andcrs ?'
??r/:?7760'de.
G evrll,o'
. Hetvri
J
-en.
G ew aads o., m eerv. gewaden. Ee11 deftig G e'w eld. o. D e overhand in magt: waar
kleed, in den verhevenen schri
jfsti
jl alleen ge- geweld komt, geldt hetregt niet. Eene onregtjne mcerdere magt:
bruikeli
jk. Een vorsteli
jk gewaad. Metslependen vaardige aanwending van zi
gewade. Voxo. Zam enstell.:altaargewaad,plegt- gewel
d plegen. Een meisjegeweld aandocn,haar
gewaad,praalgewaad,priestergewaad,ri
jksgewaad, verkrachten. Eene aanwending van alle krachten,
rouwgewaad, tl-eurgewaatl,triumfgewaad. H ooF'r om eenigen hinderpaal weg te nemen :hi
j deet
l
bezigtA'q'vuhct-/f//hotytf/rr,voor za
-rolle.
alle geweld om te bewi
jzen,datenz.,hi
jspande
-' rde
'
jnevermogensin. Eenegrootekracht,
Kleeden heet,bi
J Ksno,wattun,bi
J.S'
VII
XIUISItAAI. daartoe alzi
waten. llet woord waad lloort m en ook in ons welke m en niet wederstaan kan:hetgeweld der
b
are
n.
Ee
n
vermogen,om iets te doen,of te 1ahïnwaad. Denkeli
jk is bet Yfw
fz?f van een schip
uitdezelfde bron,a1s hetbeltleedsel, het optooiscl ten:dooten leven zi
jn in het gewelt der tonge.
BIJBELVSRT. G ebaar,getier,geraas;in den gevan het vaartnig zi
jnde.
f'kelva antl., vcrl. deelw. van v,anen. Als meenen spreektrant: geweld maken. Van hier
bi
jvoegel.gebruikt, voor voorgegeven. De ge- geweldeli
jk,gcweldenaar,een ds
vingelalld,ook,in
waande zoon des konings.
den bi
jbelstjl,iemand, (1;e al zi
jne kraehten inG ew aar, bi
jw.
, flat slechts met hct 1)tll1)- spant,om ietsdeelaclltig tc worden,geweldenarj.
'

woord worden gebruikt wordt, cn zof)veelaan- Zam enstell.:geweldbrief,brief,uitkrachtvanwelduidt, a1s eene zaak, die te vorel) nietgezien ken m en geweld gebruikcn mag;gewelddadig,gcwas, met de oogen ontdekken, Zi
j werden hct welddadigheid.
leger eindeli
jk in het di
gtste van hetboseh ge- M isschien komt het met het lat.volo,en ons
waar. Figuurl., uit de werkingen iets kennen: wlllen, uit eene brou. Voor geweld sehreefmen

zi
jnen misslag gewaarworden. lltàola'
r bezigthet otldti
.
jds ook t
q
re
woud.
.

nletden tweeden naamval: zondcr des gewaar te

G ew elddadlg ,zie geweld.
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G ew eiden aar, m .,zic getoeld.

ten laten i
jken. 1)e looden aan een uurwerk: de
G ew eAdlg,bi
jv.n.en bi
jw.,geweldiger,ge- gewigten optrckken. Zwaarte:er is gewigt aan;

weldigst. W iens m agtm en niet wederstaan kan; zonder m eerv. I)e horells van een hert worderl,
in welken zin hetvan vele zaken gebruikt wordt: in de verbl
oemde taalderjagers,ook het.
qewigt
eone geweldige koorts; een geweldige st1*
oot4l. geheetenW iens onregtvaardige Olrermagt men gosvaamvordt: G ew :g*:g,bi
jv.n.en bi
jw-,gewigti
ger, ge-

op eenegeweldi
gewi
jze. Eenen geweldigen dood wigti
gst. llat zi
jn gewigt hdeft, doch hiervoor
stcrven. Geweldig zi
jn, geweldig worden, lnagt gebrtlikt m ell liefst îvigtiy. In dell schertsenden
hebben,verkri
jgen. Veel:hethceftgeweldig ge- sti
jlzegtlnen van eenen li
jvigen kerel:datiseen
regend;ik heb daarvoor eene geweldige som gelds gevzigtig nlenscl). Anders is het,bi
joverdragt,zoo
betaald,in den gemeenetlspreektrant. l-letwoord veela1s belangri
jk:eelle gewigtige zaak. Een gcwordt ook als zel
fstandig gebruikt, geweldige, of wigtig man, die van eene groote en beproefde
#eweldi#et- kapiteth geweldl-ye. I)e plaats, waar waarde is. V an hier gewigtigheid.
'.#64 en wo-.6?3.
misdadige kri
jgslieden gevangengehoudcnworden: fWew #.-d
1 9zie wL)

hi
j zitop den geweldige. Van hier geweldigli
jk. G ew #
a*1*
tI. bi
jv 11. el1 bi
jw. Van wi
jf. Een
Zaluenstell.:geweldigel
-hand,bi
jw.:eenestatl ge- wi
jf hebbende: wel gcmaud en gewi
jfd. 1?.D,J
weldigerlland innem en.

W Alru

G.
ew el.
l;(gewulf) o.,rneerv.gewel
veu. Een G ew #a-sde, o.,rneerv.gewijsden. De uitwi
l-tgewezene vonllis des regters.
boogsgewi
jze gebouwde muur,eene dekking. Een zillg,het ui
*
+

gewelf over eellen kelder. Ook het vertrek zelf,
dat gewelfd is: een onderaardsch gewelf. D e
Diehters noernen den zigtbaren hemel,om deszelfs
gedaante voor het oog, een .getfl
cl
f.
'ik zie 't gewelf des blaeuwen hemels blinken. Vowo. De
azure stargewelven. l-looGvr. Zamenstell.: stergewelf,topgewelf,enz.

G ew laze, &an totl*s,
* kt,ky
**zp, m et het voorgevoegde ge. M en bediellt zieh van dit woortl al-

leen achter andere naamwoordell,om f
1e wi
js, geli
jkheid van icts aan te duiden : trapsgewi
jze,
ltringsgewi
jze. Andcrs bezigt men ook wel0t
7(
)'
ze
alleen,zondcryettrapswi
jzevordering.
fRelvl.
ll.
lg,bi
jv.n.en bi
jw, gewilliger,geGezvel
f, hoogd. Gewölbe,neders.wol
fle,?c6&
.
/te, willigst. Bereidwillig: een gewillig diellaar. Van
,r
/:??
7o.
&/te, deen.hvalving,zweed.hwal
f,eng.vault, hier gewilligheid,gewilliglijlt.
ital.volta,fr.voûte.
G ew ln , o. W ilalaing, voordeel: ik kan er
G ew em e', o. Eene snelle! kruipellcle, of met gewin afkomen. Hetgeen gewonnen, verkl-evliegellde beweging : een gewemelvan levendige gen is: een goed,een vuilgewin. Van hicr gezielen. BIJBELVERT. Dit woord ltomt nocllbi
j winzaam,voordeelig Zam enstell.: gewinziek-,gewinzoeker,gewinzucht,gewinztzchtig.
K1L.noch bi
j PsAxT.voor. Zie wemeletl.
G elventl., verl.deelw.van wennen, .gt?t?Jt?0???:??. f'iew :n nen. b.w.,ik gewon,heb gewoltnen.

Gewoon:aan iets gewend zi
jn. Gewellt op zulk JVinst doen,winnen:ik gewin er niets bi
j. Tegeweer. V oxo. 1lt ben dien arbeid wel gewent. len,voortbrengen;hebbeltle,il
1(1e vcrvoegde ti
jOf)k is het hetverl.deelw.van welîdelt.
den, ool
t ik gewan, heb gewonnen: l
'
li
j gewan
f.
R.e'w exkdte.zie gewoonte.
eenensool
lna si
jnegeli
jkenisse.BIJBELVSItT. Vill
'
)
G ew enn en, b.w.,ik gewellde,lleb gewend. hier gewinner,gcwinning.
Gewend maken:ossen voor den ploeg gewellnel). f.
kelv:s,bi
jv.1i.c11bi
jw-,gewisser,nzeest,zeer
Zicl)aan den albeid gewennen. Hetenltele îrenllezt gewis. Nvaarop m en zeker afkal
'l: cclle gewisse
waarheid. Juist: eelle zaak gewis trefren. D ie
is hier ook gebruikeli
jk.
'J'lle zaken bellautlelt,itldellgemeeF-'elvest. o., m eerv. gewestell. 001-(1, land- llaatlwkeurig zl

streek: de zeven vri
je gewesten. 1'
)e gewesten nen spreektrant:hi
j is een gewis lnal. Vall hier
van eindeloos heil,de hem el. Van hier gcweste- gewisheid,gewisseli
jk.
G ew lsse, o. Gcwetell:een knagend, wroeli
jl
t. Zamenst.:llchtgewest,wingewest.
G ew eten , o.,meerv.gewetells. D e besvust- gentl gewisse. TulxM.keurtditwoord,alsvreemd
heid van onzezedeli
jkeverrigtingen,en derzelver zi
jnde, af, en verkiestvoor hetzelve ons inhcclllloedanighcid,met de beoordeeling van die dadell. sche gewetell.
in opzigt tot hare pri
js- ofstrafwaarf
ligheid :een f7ew oel, o. H et woclen. Gcdrang.
blank geweten. Eengoedgeweten. Een verkrttcht, f'
Relvol.d, bi
jv. n. en bi
j8.. A'
let wol :'
001-toegeschroeid geweten, Het bezwaarde geweten zien,wollig. Dichtcrli
jk woord. Iletgewoldevee,
olltlasten. Tegen zi
jn geweten spreken. Zamen- de schapen.
stell.:gewetenloos,gcwetensdwang,enz.
G ew elkl,bi
jv.n.en bi
jw. Aletwolken bëG ew ezen, bi
jv. n. Die,of datgeweest is: dekt,en wolkswi
jze geulaakt.
mi
jnegewezeneleermeesteres. OgD.heeftllogJyc- G ew on d, zie wonden.
ètleesde. Oul. was dit gewezen ook het verlellen G ew oon, bi
jv. n. en bi
jw., gewoner, gedeelw.van hetwerkw.wezun,waarvoorwi
j thans woonst. Gewentl:ik ben dat zoo gewoon. c'
li
j
#eweestbezigen.
is gcwoon,zoo te llandelcn. Iets gewoon wordcn.
G ew fek*,bi
jv.n.e11bi
jw. Datluetwieken Van hiergewoonheid,gewoollli
jk.
voorzien is: de Ouden schilderden M EI4RUU1t met f'zew oonée, v., lneerv.gewoonten. Hetgeen
eenen gewiekten hoed. Oneigenli
jk wordt het, iil men gewool
l is,gebrlik: dat is nli
jne gewoonte.
den diehterl
i
jken en verhevenesti
jl,gcbruikt, voor D e gewoonte is de tweede natuur. Sprcekw.
snelopklimmend:mi
jn vluggewiekte zutl
hten ver- Hiervoor vintltlnen bijH.r)s GRoo'
.
rgewoonschap )
heFen zich om hoog.M .L.Tlrow .
en bi
j Poo'
r gewendte, gewente: dedreverlzi
jn,
G ew igl, o., meerv. gewigten. Afweging; naarlleurgewente,daaralti
jd grocn.
zollder meervotzd : iets bi
j hetgewigtverkoopell. G ew orden , o. werltw. Van worden, met
Dataf
kewogen is;zondermeervotld:ik heb mi
ju lletvoorvoegselge. Verkri
jgell,bekomell,metden
ïewigt nog niet. D at,waarmede nlen de zwaarte derden naamvaldes persoons: dat geld gewordt
bepaalte11afweegt;m et een m etrvoud:de gewig- lni
j,ismi
jgeworden,zalmi
jgeworden. -Iemand
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laten geworden,wordt ook voor laten begaau ge- tlat gezongen wordt:gezangen aanhel'en. D atgebezigd.
zongen kan worden:een boek m etgezangen. ZaG ew oe- le. o, Allerlei wormen. Het m enstell.: gezangboek; feestgezang, k-erkgezang,
woord is meest gebruikeli
jk van zul
kewormen, lofgezang, psalmgezang, snaargezangyveldgezang,
die in des menschen ligchaam huisvesten. V an enZ.
hetgeworlnte verteerd. Vooral van de wormen G ezan l.m .,m eerv. gezanten. Eûn persoon,
desgrafs:na mi
jnen doodwordikeeneprooivoor die,om de belangen des lands,wordt afgezonden.
het gewormte.
D e eerste dienaars van hetEvangelie wordcn ook

G elvoutl.
so. Hetzelfdealsgeweld. Otzclti
jds gezanten genaamd. Zie wi
jders afgezant. Van

was ditwoord in gebruik. H ooF'r bezigthetnog: hier de pczcnf:cic/),het ligchaam ,de m enigte der
in 't gewoutvrtn anderen. En VoxnEru zegt er- gezanten;hetgezantschap,hetambt en de waardigheid eens gezants.
gens:Trojestaetin uw gewout.
G ew plelxl, o., m eerv.gewriehtcn. Zamen- G ezeeld. bi
jv.n. en bi
jw. ATet een zcel
voeging van (1e leden : het gewricht der hellp. voorzien;ook m et een zeel gebonden.
Overdragtel-,voor den gewonen staud,waal-in iets G ezeel. gezete, o. Een woord, dat reetls
zichbevindt:hetvaartuig werd uit zi
jn gewricht begint te verouderen. Hoor'r gebruikt het voor

gerukt. Voor del) zamenloop van ti
jds omstan- gewaad,kleedi
j:datcenevrouw van haaren staat
digheden:in ditgewrichtvanti
jdt. l'
Ioolar. Het in zulk gezeet bi
jnacht,bi
j onti
jdt,overstraate
woord komtwaarschi
jnli
jk van wri
jven;zoot
lathet zworf. KILIAAX zet het woord over door ltooge
eigenli
jk'moest gespeld worden, gewrl
j
''
f6 gewrift. lloz/t
sep,die,alseenebroek,degansche di
jbedekDe verwisselfng vanf en ch isbekend;b.v.graft ken. Andersis hetwoord bij hem eene zitplaats,
en gracht,daarom wordt acàter ook after uitge- :t?)stoelj ook & ttcrd,hetdeeldesligchaams,ter

sproken, en luchtig luidtvaak ltfth. Omdatnu, nederzittlng geschikt.
in de gewrichten,debeenderen zich gedurig wri
j- G ezpg, o. Een gezegde, eone spreuk; ook
ven,zalmen de aQeiding billi
jken. Bi
jKIL.vindt gepraat:daarover valtveelgezeg.
men nog kert
b
G'
*
h dat, in Gelderland,kt,
r?
l% voor G ezegd, verl.deelw.van zeggen. Van hier
?/?r()b6,wordtuitgesproken,en de plaats aanduidt, hetzeltktandige woord het gezegde;meerv.gezegwaar het scheenbeen metden voetvereenigd wordt, den,iets,dat gezegd is.
de ?cr?'??,g, ook dez
tlrct
/ en vree
f eldersgeheeten, G ezegde, zie gezegd.

om dewri
jvende draai
jing.

G ezeggel.
llk,bi
jv.n.enbi
jw..gezeggeljker,

f'
4e'
w roeh f;, o.,meerv.gewrochten. U itwerk- gezeggeli
jkst. Die zich door woorden laat buigell.
se1: men kent de oorzaak uit hare gewroehten. aan eenig gebod gehoorzaam is:eenegezeggel
i
jke
Het stam taf,door letterverzetting,van wel.ken. dochter. Zich gezeggeli
jk aanstellen. Van hier

G elvroet. o. Hetwroeten.
gezeggeli
jkheid.
Ge'
w ul.
f,ziegewef
l.
G ezeggen, o.m Hetzels'e is enkelillde
G ezaa:. o. Datgezaaid is:komt uw gezaai onbepaalde wi
js gebruikeli
jk:ik liet mi
j gezeggen,
haast op? Men spreekt dus in de dagcli
jksche. ik lietnli
jdoorwoorden leidenjdoorgoedenraad
taal. H et is te onderscheiden van hetgezaat'de. overreden.
hctwelk het uitgesprotene koren, zoo a1s het al- G ezel..m.,meerv.gezellen. Eigenli
jk,betcereedsgroenehalmen draagt,aanduidt;ja,vanvol- kenthetiemand,die met eenen anderen persoon
wassen graan zelfs gebruiktwordt.
eenerlei reis doet. Thansis hetm eestgebrtlike-

G ezabber, o. Het zabberen, zeeveren. li
jl
tvooriemand,die metanderen hetzelfdehantlEele gedurige kwi
jling van iemand,die de zeever werk vel
-ligt;vooral worden de k
-nechts, die in

laatloopen.
eene m unt werken, gezellen genoemd; ook lautttG eza g, o. Aanzien en m agt,uit eenû aan- gezellen. V an hier ook : apotllekersgezel, boek-

zienli
jkegeboorte,ofeenen hoogen ouderdom, drukkersgezel,enz. W i
jders,wordtlletwoord gertjkdomlnen, of waardi
gheid, of verdiensten, bruikt,in lletalgemeen,voor eenenjongman:ccll
ambtsbetrekking voortvloei
jende,waardoor in al). slechtgezel,een jong gezel. ln den sti
jldes Bi
jderen ontzag,geboorzaamheid,eerbied,ensomti
jds bels wordt het ook voor eenen medegenootgevreesverwektworden. Hetkoninkli
jkegezagenz. brnikt:ik ben een gezelvan degenen die l
zvreeZich gezag aanm atigen. H et gezag over eene zen. Het vrouwel. woord is gezellintoul.gezelle,
vlootvoeren.
welk laatste door B.H uvozc.betergekeurd wordt.

Hetztj men dit woord van zien,oudti
jdszt
klten Zamenstell.:ambachtsgezel,bootsgezel,handwerksçcn, ofzegen, waarvan de verled.ti
jd zag nog gezel,medegezel,medgezel, medegezellin, medgeleide, zoo a1s ItlL.ghesegh,ghesagh heeft,en het vri
jgezel)een ongetrouwdjongman,enz.
z/e
.

overig is;of liever van zeggen, voor bevclen, af- zellin; reisgezel, rotgezel, schoolgezel, tafelgezel,

door dlktio en auctorilas verltlaart; beide toont

K llz.kent het otlde selle. W ACHTER.en Iultyi

aan,datmen nietgezach maargezagmoet schri
j- leiden het af van zellen, hetwelk aanduitlt zich
ven, schoon de uitspraak m eest naar hetscherpe onder hetzelfde dak van een htlis, als in dëne
helt. Zamenst.: oppergezag,ri
jksgezag;gezagheb- zaal, te zamen vergaderen. Het zamengestelde
ber hebster,gezagvoerder, enz. Hoox''
r bezigt vergezellen,verzellen is bekend.
gezagsman,voordtktator.
G ezell:g,bi
jv.n.en bi
jw.,gezelliger,gezelG eza'
m enderhand. bi
jw. Gezamculi
jk. ligst. Genegen, om met anderen in gezelschap te
Zi
J stormden gezamenderhalad op de stad aan. leven: een hond is een gczellig dier. HetgeVan zamen,en hand.
zellige leven. I)e gezellige deuyden,die tothet
G ezaxuenl.
llk.bjw. Ziehetvorigc. Som- gezelligcleveu behooren. Van hlergezeligheid.
'
migen spellen en schri
jven yzamentll
jk,ensprekcn Geze'sehap,o.,meerv.gezelschappen.Het
hetlzitgezamehtlbk)beidelsaftekeuren.
gezellige zamenzjn van eenige personen,el1de
G ezang. o.,m eerv.gezangen. D e daad van verzamelde personen zelve. Voor de personen:

zingen:hetzoete gezang der vogelen. Een lied, een vroli
jk gezelschap. Voor hetgezelligezamen-

GEZENGD- GEZWEL.
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zi
jn:iemand gczelschap houden. Hetwoordzoude G ezfnd, bi
jv.n. en bi
jw. Die zi
jne zinnen
regelmatig vrouweli
jk zi
jn, voort
lepersonen ge- en genegenheden tot eene zaalt bepaald heeft.
nomen,en ollzi
jdig,a1shetde vereeniging betee- Iemand wel,ofkwali
jk gezind zi
jn. Hi
Jis anders
kende,dan,door verloop wordthet, in beide ge- gezind. Ook wordthet met eenen tweeden naam*e1vallen, onzi
jdig gebruikt. DitdoetreedsHooynT: val voor zich gebezigd: trouwens gezind. M'
bi
jd'cerlixten van datgezelschap,voor de per- doens gezind. Voxzlasxu, Zamenst.:aardsgezind,
sonen, de hooge aanslaagen beminnen het gezelschap van #t gevaar, VOOr de zaak genomen.
Fraai bezigt iloorT gezelschap Zl*@
n,voorbi
jeen
zi
jn: getergt zji*j'jy magt.hebbell en dulden zijn
zeldsaem gezelsehap. Van hier gezelschtlpachtig,
die veel van gezel
schap houdt,en gezelsehapgeli
jk,dattotgeztlschap behoort,daarop betrekklng
heeft.
G ezengd? zie zengen.

eensgezind, hemelsgezind, keizersgezind, prinsgezind,volksgezind,enz.
G ezln dh eid, v.,m eerv.gezindlleden. Ge-

hechtheid, genegenheid: hi
j toonde eene ongeveinsdegezintlheid voor l
tare aanlokkeli
jke deugden. Eene verkleefdheid des gelnoeds aan eenige
godsdienstige,wi
jsgeerige,ofandere waarheid;en
van hier dc personen zelve,die zulk eene bevatting zi
jn toegedaan:de roomsche gezindheid.

G ezel? bl
jv. n. en bi
jw.,gezetter, gezetst. G ezln dle. v., meerv. gezindten. Hetzelfde
Eigenli
jk,ls het een verl.deelw.van zetten. M en a1syezindheih in den laatsten zin genomen.
gebrt
zikthetvoordi
k, zwaarli
jvig: hi
J-iseen ge- G ezoeh t.verl.deelw.van zoeken. Dat is te
zet man. Genegen: op wi-jrk gezet. Vastgesteld, ver gezocht, onuatuurli
jk. Als bi
jv.n.:een gebepaald:een gezette pri
js. Bedaard,nietonge- zocht antwoord.
bonden: van gezettere zeden zi
jn. W anneerde G ezond, bi
jv.n.en bi
jw-,gezonder,gezondst.
jke ligchalnen, ofderzelver
teedere knopjesdervruchten, nahetafvallen des Detoestand derdierli
bloesems,zlch vertoonen, zegt men :de vruchtis bi
jzondere deelen,wanneer zij tot hunne werkinyezet. Oul.werd het ook zelfst.gebezigd,voor gen geschikt zi
jn; het tegendeel van ziek:een
tnzettinp wettgezttenwet;zekeregezetten.OUo. gezond ligehaam ; gezond zi
jn. In mi
jnegezonde
Van hler gezetheid,dikheid,enz.
dagen, toen ik gezond was. Dat den staat der
G ezeur! o. Hetzeuren;hetgedommel:het gezondheid onderhoudt,ofbevordert:eenegezonde
lucht. Gezonde kost. D atvoor'gezonden geschikt
gezeur der bten.

G ez:en, bi
jv.n.en bi
jw-,geziener,gezienst. is:datiseene gezonde(dikke)boterham ;in het
Ei
genli
jk,isheteen verl.deelw.vanzl'
en.Geacht: gemeene leven. Dikj li
jvig: dat is een gezonde
broeder. (lnverdorven :tot in hetgtzondevleesch
dieleeraarisin zi
jnegemeente zeergezien.
G ez:gé, o.jm eerv. gezigten. Het
sni
jden. Een gezond verstand, dat zi
jlle natuurde vatbaarheid van zien. Een scherp
li
jke bckwaamheden beeft, en nog niet door voorsleeht, kort van gezigt. ln dezen
oordeelen bezet is. Van eene zaak gezond,met
oordeelen goed verstand,spreken. Ook zegtmen,
woord geen meervoud. Dedadeli
jke
ding van voorwerpen,door middel van
in de verkeering,de zaak is gezond,is klaar, za1
de vl
welschikken. Eenc gezonde ziel,wier vermogens
oot WaS reedsuithetgezigt. Gi
j
juistin hetgezigt; in de dagelijksehe taal.
regt gesteld zi
jn. Gezond in het geloof, in de
zigt:van den Etna heeft men een heerli
jk
leer,regtzinnig. Van hier gezondeli
jk.
al
de
op
eilanden, die om Sieiliz liggen.
Het lat. sanus heeft er eenige geli
jklleid

voorwerp, dat zieh aan het gezigt vertoont:zee- mede.
gezigt,landgezigt. lS anneer zulke voorwerpen op
G ezondh e:d. v.,meerv.gezondheden. D e
doeky of anderzins,gesehilderd zi
jn,behouden zi
j staat van een gezond m ensch:in goede gezondook den naam van gezigt. D e besehouwing van heid zi
jn. Voortduring van dien staat:iemands
onzienli
jke dingen: hi
j behield zi
jnebedaardlleid, gezondheid drinken. D e gordel,welken som mige
in het gezigt van de eeuwigheid. In den sti
jldes manspersonen op den borstrok dragen,ter bewaBi
jbels waren gezl
jten, wanneer, zondertoedoen, ring van de gezondheid, draagt ook dien naam :
of htzlp der uitwendige zinnen, zekere voorstellill- hi
jlietzich voorden wintereenebreede gezontlgellin de verbeeldingskracht verwektwerden,het- heid maken. V oor gezondheid kent KIL.nog :)lle1.S'
rolts tonser ghesonde heeft.
zi
jde mensch waakte,ofin den slaapwas:gezig- sonde,zoo a1s 5'
ten zien. Het voorste deeldes hoofds,het aan- G ezennen! bi
jw-, het verl.deelw.van zt
hgezigt, hi
j viel op zi
jn gezigt. Eene snede door 0,6n) denken, pemzen: het moê gezonnen hoofd.
het gezigt:ook overdragteli
jk, voorde teleurstel- Zie zthnen.
ling van iemands slechte bedoeling, of de ontdek- G ezueh *, o. Het zuchten. Aanhoudende
king vallschande. D egezigtstrekken:een stuursch zuchting.
G ezu :p. o- Het zuipen.
gezigt. Hi
j lnaakt allerlei gezigten; in den
G ezu sle*, v.!m eerv.gezusters. H et meerv.
meenen spreektrant. Nabi
jheid:in 'tgezigt
stad. AxToxln. Zamenst.: gezigteinder, de
ismeest in gebrulk. Zusters. Vergeli
jk gebroegezigtkring,gezigtkunde, gezigtkunst,
t/erd.
enz.
G ezw adder. zie zwadder.
G ez#n. 0. Personen Van eene huishouding, G elW agee,m.,m eerv.gezWagors.lletmeerv.
die zich verbonden hebben, om voor loon te die- is meest in gebruik. Zwagers. ltzfa. heeft ghenen. Schaam u voor '
t gezin. Voxost,. Oolt ts/z?ft,glerq
s,(fjines.
worden de kinderen van het huis er welm ede G ez'
w eer, o. Hetzweren. Ook eellezweer,
onder begrepen, schoon dan hul
'
snezt
h gebruikeli
j- eene etterachtige vurigheid in de vleezigc deelen
ker is. Eerti
jds sehreefmen ghesinde:metsinen des ligchaams. Zie zweer,zmeren.
ghesinde. M .SToxs. Ende hp hadde groot ge- G ezw el., o.?meerv.gezwelleu. ledere onnasinde. BXJBILVERT. KILIAAN kent ook geen ge- tuurli
jke opzwelling der vleezige deelen eensligzl
k,maar we1gezind,yezïnd6, (nbesind, ghesinde). chaams,in m ensch ofdier. Een gezwel doorsteZamenst,: hofgezin,hulsgezfn.
ken. Een ri
jp gezwel.

206

(4EZW ERM--'GIFT.

G ezw erm , o, Iletzwerlllen Aanllotldcnde eenen goeden zinj voor begecrig;van hier beyl-

zwermillg.
gtkrl
kh! bi
j lloolm'
r. ln zamenstellingen drukthet
G ezw eés. o. I'letzwetsen. Snorkende taal, ook ult iemand, die eene driftige begeerte heeft
snorkeri
j:gellk het zot en hovaardig gezwets naar iets,welke begeertehi
jzoekttc verzadigen,
van dien Filosoof. VocluExu.
als: eergierig, geldgierig, roofkierig, wraal
tgieri
g,
G ezw :nd, bi
jv.n. en btl
'lv.
,gezwinder,ge- enz. Hetzelfst.naanlw.isgierigaard,niet enkel
zwindst. Dat lnet eene schieli
jke beweging ge- voor iemand,die gierig is, maar bi
j wien de giesclliedt: lli
J
-is een gezwind looper. Gezwilld ter ri
gheid eene hebbeli
jk-heid geworden, diq altoos
beenzi
jll. Datin eenen korteltti
jc
lverrigtworc
lt; gicrig is. Van hierook gierigheid, gierigli
jk, in
gezwind aanleeren. Vaardig,wien alles wel vall (len BIJBEL van l477,ghierliken,

de hand gaat: hi
j is gezwind in al zi
jn doen. G #er:gaard, m.,zie gt
krig.
Van hier gezwindeli
jk,gezwindheid,
G :eks*, v. Een zeker graangewas. Men
fRezw oreu, verl.deelw.van zwez
.en. Een schri
jfthctookgeers. In Groningen noemt men
gezworen vi
jand,die a1sgezworen heeft,vi
jand te hetheers,lteez.se. Iklr.kentherse,/àk
'
r,
sc,hirs. In
zullen zi
jn. Hct wordt ook a1s een zel
fstandig lletlloogduitsch ishetllirsen.
naamwoord gebrllikt,voor ecllellbeêetiigden ambt- fWlersten, onverbuigb.bi
jv.n.en bi
jw. llat
lnan: de breede raad te Groningcn bestond eer- van gierst bereid is. Giersten bri
j.
ti
jds uit burgemeesters, raadsheeren, en gezwo- f.
R.
:eéel.
:xvg, rnv,meerv.gietelingen. Eellberens,of gezworenen.
kende inlandst
zhe,liefbli
jk quitende vogel.
f.R.:'bealzar? zie gevel.
G :elen , b. w., ik goot,heb gegoten. Eene
G :eitt, ziep?'
cà/.
vloeibt
lre stof, in hetbi
jzonderwater,uitstorten:
f'R':ds, m.en v.,meerv.gidsell. l'zen leidsman,
eeue leidsvrouw. H etleger llam, door de onbekende bergengten heen, eenige getrouwc gidsen.
O vcrtlragt.: som migela kiezen hunne lage driften

ik zal watergieten op het drooge. BIJBILVERT.
Een droog ligchaam m et water natmaken:bloemen gieten. Hetzeilgieten. Gesm oltene metalen
in eenen vortn Iaten uitloopel):koper loodgie-

totdeeenigegidsen op den weg naar hetgeluk. ten. A'
len plaatst er ook btj het ligchaam,dat
KIL.kentditwoord niet. lletheeft veel over- gevorm d wordt: een beeld gieten. Stukken geeenkomst methetmiddeleetlw.guida,waarvan hct schlltgieten. Van hier gieting,gietster. Zamenital.guida,en hetfr.yttide,en het eng.gukle, een stell,: gietLmm er,gietkunst, gietvat,enz. H ooF:r

leider.
bezigtgietels
jlc voorvloeibaar,in zi
jn fraaizinri
jk
f'
R'
:egagen, klallknabootsend, o. w ,ik gie- gedicht: op 'tschri
jven eener schoone handt.
gaagde,heb gegiegaagd. Scllreeuwena1s een ezel. Zie gz-t.
VoxoEla bczigt yigagen.. en gigaeght heescll en ln hetgr.y.ut
o,Xz'
1zqL, Hetlat.gutta,een dropschor.
pel,behoort hierheen ook.
f'
R:er, n).,m eerv.gierell. Een bekentle roof- fWl.eler, m.,meerv.gieters. Iem and,diegiet:

vogel:daarvliegteen gier. lt
nen zwaai:hi
j ualn ook iets)waarmcdel'
nen giet, hetzi
j een gietëmeenen gier,en vicltegen nli
jaan. Gt
krbeteek-ent mer,on1delltuin te besproei
jen;hetzi
jcen hoos-

ook draf, varkensyieî',varkensdraf;ook ltoepis,of vat.om zeilen,linnen, ellz. te begieten. Zanlendrek m et water verm ellgd. Van hier i1)Gelder- stell.: gcelgieter, hagelgieter? kogelgieter, koper-

land en Overi
jssel,nog gtklen,de wortelsvan boo- gieter,loodgieter,potgieter,tlllnegieterrenz.
lnen en plaplten met koepis, of vert
lt
lnden drek f.
R.
l.
ekeg
rl
ae. v., meerv. gietcl
'i
jen Eene werkbevochtigen en belltesten. Zamenstell.: gierarend, plaats, waar klokken, stukken geschut, gegoten
giervalk,gierwolf,gierzwaluw.
worden:anders giethuis. Zam enstell.:gesehutgie-

G :erbrug, v.
: meerv. gierbruggen. Eene tert
i ellz.
llrug,op sehepen llggent
le,die,dotyrlnit
ldelvan f.
R.
:eél.
egen, tbi
j llalz
Mat en KIL.
)lz)allllel.,
tlen stroom, naar beide oevers eellttrrivier heen m eerv.gietlogens. Iemand, die in het liegen uiten wetlergiert.
geleerd is, die de logens, bi
j hetdozi
jn,uitde
r'z'leren , o.w., ik gicrtle,heb j/egiertl. Eell m ouw kan schudden. Schoon logen vrouwel.is,

zeewoord. Hct schip giert, wanneer het, door is dit woord nogtaus nlanlleli
jk, omdat heteen
tegenwind,den stroom nietop kan,nlaarheen en mallneli
jk bedri
jver is. Van eenevrouw behoort
wedcr welldt,zonder regtuittektlnnel)vltren. A1et m en evenweleetle gletloyeîtte zeggen.
ongeli
jke scllreden, sli
ugerentlc,gaan:hi
j gierde f.
R.
:IY, o., Ineerv. giften. Ieder ding, dat,ill
langs de ytraat. Ouo.llezigthet van de vogelen: het ligclnaaltï van een lavelltl sehepsel gebragt
in 'tgieren op haftr vlellgelen.
zi
jnde,deszelfs dood veroorzaal
tt. Iemand metgift
f'
R'
feren,o.w.,ik gierde,heb gegierd. Een ombrengen. Oneigeydli
jk,hetwelk voordezieldes
zeer sterk, scherp, dool
'drillgend geluid lnak-el), menschen, of eene geheele maatsehappi
j,allernavoorttlvan killdergeschreeuw gebruikel
i
jk.().
A.
51I>l.
1. deeligst en dot
ndeli
jkst is: hetgiftderketteri
jen.
zegt van de jonge raven:wanneer se om haer Hoovr. Hethittiggiftder pest. lAyE
lcxEu. Van
behoeften pi
jnli
jck gieren. Ook wordthetvan an- hitr giftig. Het zamengestelde vergift,vergifïig

dere dingen gebruikt: de springvloeden gierden. is thans meer in gebruik. Zam enstell.: tegengift,
'FSITH.
toovergift. Hetwoord stam tzeker af van geven.

f'
Rl.
eren, b.33,.,ik gierf
le,heb gegierd. A'
let Vooryf
itwordtook gt
f
-,zonderfgebezigd.
alle magt bi
jeth
nschrapen. Hi
j giert veel gelds f.
R.
l.
rt;
l
,v,meerv.gif
ien. Eenegaaf. Hetwordt
bi
jeen. Naar iets gierell.
meest gebrtlikt voor eel)middelmatig gesehenk,en
G :er:g. bi
jv.n. e11 bi
jw.,gieriger, gierigst. iseigenli
jk lninderdan eene gaa/. Eene vri
jwilIn den gtïwonen zin drtlkt llet uit de gesteldheid lige gi
ft. Si
jn gift is n'
laer vergi
ft,en ongaefsi
jne
van iemalld,die lliet gemakkeli
jk van zi
jne eigen- gaef. H.'
r
aE GR. ln Noordholland kentmen nog
dommen en goederen scheiden kal),e11dooreele een woordge
ft,datdenzelfden zin heeft,doch a1hevigebegeerte wordtaangevuurd,om dezelve ge- leen gebrtlikeli
jkin dezeof dergeli
jke spreekwi
js:
durig te vermeerderen. Een gierig menscll. In de koei
jen eene gefthooivoorwerpen.

GIJ GILD.
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fRIJ, pers. voorn.
,zonderonderscheid van ge-( G:aezeien, b.w.
, ik gi
jzelde,heb gegi
jzeld.

s
lacht
:vanu,o
ft/?r.
:!nuter)inhetmeerv.van zf,jIe
manjd
omssbo
chu
lden vastzetten,zoodathi
j,met
(
f z/tt
l6r. Oullti
jdsmaaktemen,tusschen het en-izi
jn li
f,al
rg en onderpandvoordeschulden
kelvoudi
ge en meervoudige getal, dit onderscheid,ibescholwd wordt. Fig-,in den sti
jlder Dichters:
''
''
lin (1escheedegi
jzelen. Van hiergi
datmen du, rcg?(10
3in heteerstc--go
,van@?,1
;het zwaart
jin het laatste geval gebruikte. ln eenige oorden dzeling,de daad van ditwerkwoord;ookdeplaats,

van Nederland spreekt men,ond''
ergemeenzame1waarzulkeen schuldenaarzi
t:hi
jzitingi
jzeling.

vrienflen, nog die taal. Voor gqlzegtmen ook,;Zal
nenst,:gi
jzelbrief,gi
jzelkamer,gi
jzelplaats,gi
ji11 den gemeenen spreektrant,l'
L
i
j; voor ?/,jou.:
1zelregt, enz.
Zoo dikwi
jls dit voornaamwoord voor werkwoor- ! G :l, m., meerv. gillen. Een doordringend,
den geplaatst wordt, neemt het werkwoord, in 1maar kortgeschreetlw, door eenen hevigen hartsbeide gevallen,itlalleti
jden,eenet aan,a1s: ik j
ltogt,voornameli
jk dooreenenonverwachtensclrik,
bemin, gi
j bcmint;ik beminde,gi
jbel
tlindet;ik i
?veroorzaakt Op ditgezigtgafzi
j eenen i
jseli
jken
zal,gi
j zult. Hieruitvolgt,dat,waarreedseene)gil.
d aanwezig is, de t- acllter ded moetgeplaatstj f.
R.
:ld (gilde), o.
,meerv.gilden. Dit woord
wortlen: ik vind, gi
J vindt;ik vold,gi
jvondt.6
:werd voorheen gebruiktvooreen genootschapvan

Oudti
jdswashet:(111beminnest,gi
jbeminnet;duImenschen,diehetzelfdehandwerk deden,en onder

vindest,gi
j vindet;dt1vondest, gi
j vondet; maarjzich bi
jzondere wetten en voorregten hadden.Van

nu in beide getallen:gi
j bemillt,vindt,vondt. '
jhicrhetsmidsgild,hetbakkersgild. l'
)eoverlieden
&p
*, Iloogd.du, OT#RID. #@/,NoTI
ç.du,oudd.1van een gild. svi
jders gafhette l
tennen hetbi
j.
#?
,
?/, i
jsl. flkf, noorw. du,deen.du,eng.thou,lat.1zondere, uitsluitende voorregt, om een ofander
tu
fr.tu,ital.tu,sp.tu,pool./?
,llong.te,boheeln l
n eenestad,te mogen doen:hi
jerfde
t
.2
lhandwerk,i
L), turk. seu, gr. lu, t
lor. en aeol.Tu,perz.tu, gi
ld- cn burgerregt van ztine ouderen. In eenige

hebr.D & D'X.
q

Oorden van onsVaderland,vooralin Gelderland,

v-

nocmt men een :27t/eene broederschap,dieeenige

G llbel.
en. o.w,,ik gi
jbelde,heb gcgi
jbeld.!goederen onderzich inbeheering heeft,endezelve

T
ll
ua
it
gcwoor
hen,dmewor
tee
neva
pongi
ndar
go
mezi
chnde
inrentegehbr
ouui
de
n.
j
otnutvanZoo
deake
rlunt
enmen
bestu
rt;oo
knee
ne
chuott
er
v''
dt
tel
ki
kt
,j
lt
genoemd.
eu
rgens
ee
St
.s
Ant
ni
us
-

diebi
Jna uitbersten in hetlagchen. Van hierook lgild. Deoorsprong schi
jnttezi
jn,dat, in vorige
hetwoordgegi
jbel.
ti
jden,eelligeschuttersvri
jwillige uitlagen deden,
G efk, zie gt
/ï v.
jom daarnit,in ti
jden van nood en verwarring, de
G egl
lbe'.o.,ziegqhelen.
onkosten goed te maken, ter verdediging van
GI
l
.II.v.,meerv.gi
jken. Eenspriet,waarmede eigene haardstedeen bezitting. Deze gi
ldegoedemen,
op
oote schepen.
de lilzeilen uitzet;
zijnde ren werden daarna totondersteuning van behoef*'. zr
'
deze gi
lku'
*' ' , op kleille
re vaarttli
genyeen st-ok,*'aan $ltigen aangewend. Eindeli
jk,bezigtmen hetvoor

het schooverzeil vastgemaakt,om hetzelve uitte jeene menigte werl
tzame wezensin hetalgemeen.

zetten.
IKiesche Sehri
jversgebruiken ditwoordin hetonfRIJI. o. Brouwerswoord. Bier, dat in f1e zi
jdige geslacht,a1s Voxosc: 'tschippers gildt;
tweede knip overgepompt, en nog nietuitgegest Hoorr
r:van 'tgildt. Zonder twi
jfelis ditwoord
is. Hetbierstaati
n het gi
jl. Zamenstell.: gi
jl- oorspronkeli
jk vrouwel. geweest, hetwelk t
1e uitbier, gi
jlkuip. Het is waarschjnli
jk hetzelfde gang gilde nog staaft: men spreektin Gron.en
woord,als cltq)
''l, maagsap ; doch voor een brou- Geltlel-l.,daarom nog,degllde. D e Hoogduitscher

werswoord genomen, wordt, in de uitspraal
t,injgebruikt het ook slechts vrouweli
jk: die Gilde.
laats %
'an de ch,eene g vooraa

.jjy t
j vn
Pf
k
i
:l
a
lsebnie,rso
w
,di
kggii
J
jte
y
v
j
o
.
j
e
y
g
d
j.ewHe;y
.
jeU
Dey
o
s
o
rbyev
r
r
e
j
l
oeo
g
jisgz
j
jnt.yt
ej
oj
s
j
h
y
ji
j
f
g
t
e
m
ft
e
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nlu
nsl
e
hher
ttt,
ç
d
l
'
a
d
n
.
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r.
i
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e
j
lkulp,a
ag
n
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n
e
t
er
e
k
n
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tc
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s
b
i
je
he
mn
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,
c
a
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n
g
,
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: yo

bier gi
J'lt. Oneigenli
jk, driftig llaken: en gi
jlen luitlaag,gelag,eene broedeî.
schap,eengild,::,
7ge-

neatcroom
h
i
jn'goud.J.oylDEcx.Dikwerfwordt)
nootscltap.een.
gcd/?p,
('cl.Hi
jteekenterbi
jaan,
k van hetgevrj derduivengebruikt.
Idat dit woortl, in de vaststellingen,doorItwnss
f.
R.
l
aepen,o.w.t ik gi
jpte, heb gegi
jpt. Het$
1DSN (.
7ROOT1
t
1ingevoerd?geldonia, als ookjin de
woord heet eigenll
jk, in vergeli
jking met het 110131bal
-dische wetten,gutldionl
h genoemd wordt,cn
lloogd. gi
ebell, met opgesperden mond naar den een verbroederd ligchaam aanduidt. Hi
j kent ook

adem snaltken, lucht scheppen. V ail hier is de 1 de. beteekenis vttn eeîlen vevspiller; van hier de

gemeenespreekwi
jsnog overig:hi
jligtop hetgi
j-jghtlde .
<pt
y/eo?, voor verkwi
sten, groote onkosten
pen,hi
j haaltden laatsten adem. Die 'tgi
jpendImaken. Ook bi
j BRSDSR,en Hoor'
r. Dereden
leven stut. P()oT. Figuurli
jk zegtmen: llet zeil(van dezc onderscheidene beteekenis isdenkeli
jk,
gi
jpt,wanneerhetzclvewilldvat,ensclielk'kdreigt1omdathetwoord moetafgeleitlworden van peld,
over te slaan.
(gelden,
. waarvan het dall eigenli
jk zal aangedt
lid
fWl.jzel.
aar. m , nzeerv.gi
jzelaars. Iemand,!hebben een gesloten gezelscllap, hetwelk, op ge-

diemetzi
jnli
jfbol'
gwordt. Ik
lhetbi
jzonderzi
jnIzctteti
jden,tezamenkwam,om,uitonderlinguit-

qoqgl
zsetl
aarsvoornamepersonel),welkemel
,in0()1
--jgelegdegelden,eenen goe
denmaalti
jdtehouden,
i
jden,geeft en ncemt, totzekcrhei
d van an-)welkezamenkomsten oldti
jdszeerinzwangwaren.
dere personen, oftot onderpanden val)het nako-iZoodanige zttm enkomst lzeet in het angels.gild,
men van eenige beloofde voorwaarden. lemand j
lzw. gilde, eng. guild. Uit zulke gezelschappen

totgi
l
'zelaar geven.
1ontstonden ligteli
jk verbroederingen van menschen,
Men is niet zeker,omtrcntden oorsprong van tot een gemcenscllappeli
jk oogwit, tot hetzelfde
dit woord. W AcI1TsR.Ieitlt het af van hetangels. handwerk, en dezelfde nering. Hieruit kan nu

'
qL
)
''
se,eng.yes,ja;Frtlsczlvan gis,per,begeeren;jvoortsallesop.gelostworden, hetwelkKILIAAN bi
J
Il
.
Ilts vau gaela,bewaren:anderen vangl
'
sen,kun-Iditwoord aanteekent. Zamenst.:gildebier, gildenen,vermogen. Het is onzeker.
jbode,gildebriefigildebroeder,gildehuis,gildekamer,
'
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gildeknecht, gildem eester, gildepenning, gilderegt, avond,gisteren morgen,gisteren m iddag, gisteren
enz.

nacht. Van gisteren. W i
J zi
jn van gisteren,en

G ::4'
l.t>s. m ., meerv. gildossen. Een groote, weten niet. BlgsEcv. Zam enst.:ecrgisteren,betvette os, die voor eenen gildemaalti
jd, alsware eergisteren,VOoreergisteren.
het, gemest is. Tn Groningen leidt m en zulken
l'Iet WO01*d heeft zoo groot eene overeenkomst
og,m et eenen kralls om de horens, door de stad, met lletlat.ltesternus, dat m en hetzclve daartoe
en maakt dcszelfs dcugdeli
jkheid door trommelslag zeerwel kan brengen.
bekend. Sommigen noemen hem daarom eenen f,
R.:t. o., m eerv. gitten. Een zekere zwarte,
blinkende stcen, waaruit men sieraden m aakt;
belderom.
G :l.iex:, o. w., ik gilde,heb gegild. Eenen zondermeerv. Zi
j droeg koralenvanhethelderste
gi1 geven. W annee: m en de tanden eener zaag git. HoopT bezi.gtgietelq'k #?'/ voor inkt:
't H
!
vi
jlt,zegt men ook,datzi
jgillen. Van hiergilailighlen,daerik bl
j
zweere,
ling. Gillen heeftnog eene gansch andere beteeSchildertm et een witte veere,

kenis,op de scheepstimmerwerven; die,nameli
jk,
van schuins afsni
jden,afzagen; van hier noemt

Natvan gieteli
jkegi
t,

Uit,in hetgem alen wit,
men hout,datschuins gezaagd is, gllling, gillinyTroonyt
jesvan haergedachten.
Jovf.
Overdr. heet het heldere, levendige zwart der

G lnder,bi
jw.van plaats,aantoonende eenen oogen ltet#@'/:zoo dick hi
J zich zelfin 'tgit van

zekeren aangewezenen afstand. lk heb Ilem ginder zien staan. Zalnenst.:ginderheen.
G fn dl, bi
jw.van plaats,hetzelfde, als gthder.
Glnds en weder, (gindsheen en terug),voor een
oogenblik. Zamenst.:gindsheen,gindswaarts.

haerschooneoogenzag.VoxoEL.V oor de,uitgit

gemaaktestof,voornameldk voor dunne laugwerpige koralen, wordt het ook genom en, doch in
hetvrouweli
jkegeslacht. Zoo kentmen oolt koraalsnoeren van witte gitten.

G :ndseh. bi
jv.naamw. lets,datginderis: In hetfr.noemtmen hetjais p'
t
zycf, eng.jetn
ik bedoeldatgindsche gesticht.
uithet gr.en lat.gagathes, genaam d naar Gaga,
G ln gb er, zie gengbeî..
eene stad inLi
jcië,waarmen hctvoorheen groef.
G 'n negab ben . of ginnegappen, o.w.,ik
Gl
l
l
egem
.(guttegom) v. Ecnellarsaehtige
ginnegabde,heb geginnegabd. Onbcschoftlagchen. gom , uit Indië aangevoerd,in de heel- cn schil'tSpotten en het ginnegappen. kn.v.D olœ .V an derkunst gebruikeli
jk. Van het lat. gutta een
hetoudegabben,bi
jHoor:rgabberekè,voorjokken, drop,en gummigom.
beuzelen. TclxAt.brengt hettothetlat.cachinnari. G iaasle, o.
,meerv.glaas
jes. Verkleinw.van
G :nxk:k ex., o.w.,ik ginnikte,heb geginnikt. gl
as. Een glazen kelkje. Voor drinken, zegt
Een woord, dat een zeker gelnid der paarden na- men: het glaasje ligten. Onder een glaasjezitbootst. A nders grinniken, /??-0ln?T6??, rinneken,z'dk- ten. Vroli
jk zi
jn ondereen glaasje. Men bezi
gt
niken. Elders noemt men het wrenzen)bi
jItIL. hetook vooreen glazen ki
jkertje;geli
jk ookvoor
wrensclten, +3-lnschen. M en gebrtlikt llet woord cen klein glazen venstert
je.
ook voor spottend grimlagchen.
G 'ad, bi
jv.n. enbi
jw.,gladder,gladst. Eif.R.:ps, o.,meerv.gipsen,a1s ervan meersoor- genli
jk,wiens oppervlakte uietoneflkn is,hettetcn gesproken wordt. Eene witte soortvan aarde, gendeelvan vuw. Houtglad schaven. l7e i
jsbaan
die veel in Frankri
jk uit gipsmi
jnen gegraven was zeer glad. Op glad i
jsstaan,fig.in gevaar
wordt. Van hier hetonverbuigb.bi
jv.n.gipsen: zi
jn, om ongelt
lkkig te worden. Blinkend:glat
l
gipsen beelden. Uit het 1at gyps'tnl,ital.gesso, gesclluurd. Stil,eFen,zonder baren;in den dichmiddeleeuw.qippum,p?/ppt/m.
terli
jken sti
jl:dezec wasglad gekemd. DatglibG lpsen , b.w., ik gipste,heb gegipst, M et berig op het gevoelis:gladde a'al. Gladder dan
olie. D at a'angenaam voor den smaak is, en desgips bepleisteren.
wege glad over de tong vloeit:dc drank ging
G 'rgel., zie gevgel.
G l.s. v. De bepaling van eene, nictgenoeg er glad in; in het gemeene leven. D atwegens
bekende,zaak naar de hoogste waarschi
r.
j.nli
kheid, vettiglleid glanzend is:gladde m ellekoeien. Poo'
7i
.
of ecn oordeel over iets, OP waarschilnlpkheid W iensoppervlaktedoorgeene sierli
jke verhoogingegroud:ik heb het bi
j de gis gerckelld. H et gen gebeeld is: eene gladde snuifdoos. Sviens
vieltegeu hare gis uit.
oppervlakte door geene haren stekelig is: eene
G lsp, v., meerv. gispen. Eene dtlnne roede, gladde kin. Net, besellaafd: hti schri
jft eenel
eene smalle riem, waarm ede men snerpend slaat. gladden sti
jl. Vlei
jend, wanneerde woorden niet
M isschien van den klank, welkel) ZJ
k* onder llet stooten,maarvloei
jendrollen:hi
jheefteenegladde
slaan maakt,dusgenoem d.
tong. AYaarvan niets terug bli
jft,geheel, ganscl:
G :spen, b. w., ik gispte,heb gegispt. Afet hi
jsloeg hem hethoofd glad af. I)e Paltsgingh
eene gisp - m et eene roede Slaan, geeselen. glad verl
oren. V oxo. H oop'r heeftlliervan het
Overdragt. voor llekelen, doorstri
wer
kw. gladdea gevorm d, voor glatl maken;ook
jken: deftige

schri
jversgispen menigmaaldegebrekenvallhun- bi
j overdr.:den handelgladden, voorgenlal
tkeli
jk
nen ti
jd, door het oor te veelaan de eenzi
jdig- nlaken. V an hiergladheid,gladdigheid.Zamenst-:
heid te leenen. V an hier gisper,gisping,
gladbek,een valsche diamant;gladslager,enz.
G lssen, b.w.,ik giste,heb gegist. Eenoor- Er iseen gansch geslacht van woorden,diealle
deel naar waarschi
jnli
jkheid vellen. Iets gissel. uit eenen oorsprong afstammen, uithetoude lo,
Naar eene zaak gissen. Ik gis,dat de zaak zoo la,Ilelder?lichtend bednidende. Dit is llog inhet
uitgevallen 1s. Gissen doet missen, Van hier eng.lo,zie daar, dt
lideli
jk te zien, geli
jk in het
gissing.
gr.:to,ik zie. Dit lo, la, en met den keelklank
glo, #J?Z, heeft aan vele woorden den oorsprong
G :st, zie gest.
G ls*en . gisting,zîc gesten,:8.://33:.
gegeven. Onder deze behoort ook glad. Glad
G :stexex:. bi
jw.van ti
jd, aandtlidende den toch beteekent de oorzaak van glans, naardien
naasten dag VOOr den dag van heden. (listeren gladde ligchamen gemeenli
jk glanzig zi
jn. Van
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hierisglat,bi
JOTpn1o.,zooveela1sglanzend,van Ook wordthet metanderc woorden zamengesteld
de zon gesproken, D at de letter g slechts eene a1s:glazendeur,glazenkas.
hulpletter,en een overbli
jfsel van hetvoorzetsel G l.elsen . o. w., ik gleiste, heb gegleist.
ne is,hebben wi
j reedsingelaatgezien;daarom Blinken. Het is een verouderd woord, dat bi
j
kent KlL.nog gltelat.voorglat. Bi
j KILIAAN is Klr,.nog overig is,glelssen,gleqssen. Van hieris
glat ook nog fguurli
jk voorlusti
g.bli
jd,vroli
lk. nog in gebruik hetbi
jv.woord gleè'
s, zooveel als
Ksno noemtdit clat,zw.,eng.,deen.,angels.glad. verglaasd,verlood. Gleiswerk m aken. Het komt
Zondertwi
jfelbehoorthiertoe hetlat.laetus, vro- afvan gll'sglans,en behoort mede tothetwortelli
jk,bli
jd;(
1e k
-eelletteralleen isweggelaten. TEN woord glo.
G l.lbb ereu so.w.,ik glibberde, ben geglibKATE brengthettotglqden.
G l.a ns. m.,meerv.glansen, in som mige ge- berd. Hetis een voortdur. werkw. van glibben,
vallen. D e eigenschap van een ligchaam, waar- het
zelfde a1s glt
à
'p:n, en beteekenthetuitgli
jden
door het cigene lichtstralen van zich geeft, of, der voeten,wegens gladdiglzeid. V an hier glibbe-

door zi
jne gladde oppervlakte, ontvangenelieht- rir,slibberig:een glibberig voetpad;en glibberigstralcn terugkaatst. In den glans der zonne. held.
'
VOLLENH.Oneigenli
jk-,luister,waardigheid,schoon- G ':dkeu:d, o. Een kruid, anders dutYendheid: de glans, daar i
jderu ommebeni
jdt,dicn blad,.yertpgeheeten.
gaat gi
j qui
jt. HooFl'
. Dat gedrag za1uwrge- Gl.
#
*
J*en.(gli
jen)o.w.,ik glecd,heb en ben
heele geslachtglansbi
jzetten. Van hier heet, in gegleden. Sullen, eene onwillige beweging, op
i
jke majesteitVan eene gladde plaats,maken. Ik ben van den trap
den verllevcnen sti
jl de luistel'
God, die zich heerli
jdt,vereischt
jk izl zi
jne werken vertoont, gegleden. Dan,a1smenmetopzetgli
deszelfsglanstwatspreid uw heerli
jkheid,geduchte het hethulpwoord hebben, omdat dit onzi
jdiqe
God!alluisterri
jkeglanssen! L.D.S.P. Van woord, han, in eenemeerbedrjvendebeteekenls

hierglanzi
g,glansri
jk.
voorkomt. Ik heb!om mi
jteverwarlnen, eenige
Zonder twi
jfel is het stamwoordglo,lo,lieht, oogenblikken OP dle i
jsbaan gegleden. Dit noemt
gloa lichten. H
erheen behoorthetgr.zzïzw,blin- men elders slieren. Zie dit woord. Van hier
. i

ken,yàNMrkde oogappel,yàrj&oçeeneblinkende ster. gli
jbaan (gljdbaan).

G 'a nzen ,b.en o.w., ik glansde, heb ge- '
G aarschi
jnli
jk isdeg de voorgezette hulpletter,
het van l'
fiden, dat eerti
jdsvoor
glansd. Bedr.,glansbi
jzetten:kleederen glanzen. zoo dat men
t'
lnzi
jd-, glans van zich geven:dediamantsteen ptzc)?, ztkh bewegen, in gebruik was,kan a:eiden.
glanst. SIx v.CH.
Wi
j gebruiken hetnog in overlt
jden,dat is wegG l.
as,o.,meerv.glazen. Eigenli
jk,e1k glans gaan,sterven.
gevend ligchaam : daarom noemden de oude G i:m la eh , (gl
implach),ziegrt
bnlach.
.

Duitscllers barnsteen gles. D eoudeZweden gaven

G ':m xnex:. o.w.,ik glom)heb en ben ge-

aan het gbud den naam van .9lt
'
t'
s,glas. Heti
js glom men. Eenen zwaltken glans van zich geven ;
heet,om die redèn,in hetlat.glactks.dathetzelfde m et Itebben:hetverm olmd houthad in den nacht

woordis. Wi
Jgeven ook nor aan eene bergstof, geglommen. Van hier het deelw.glimmend:een

een halfmetaal, het antt'monzum, den naam van glimm ende worm. Overdragt.: eene glimmende
spietsglas. In eenen engeren zin isglas een fl-n, hoop op herstel, eene zwakke, geringe verwach-

glanzig, vast, doorschi
jnend,ligchaam,datuitde ting. Zondervlam,doorzwak vuur,gloejen:de
ineensmelting van aardachtige deelen bestaat:met vonken glommen nog. Doorgl
oei
jen; met zq'
n:
den brandspiegel va'n TscHlRxllAuslx allcen is de koolis l
-eeds geglom men.
men in staat,om goud in een donkerblmin glaste H et lat. lumen, licht, vloeit zekeruitdezelfde
'O01*t. M en kent den OOrSPrOng in lo,plo,
veranderen. In den engsteu zin is glas dat be- bron 5
kende,doorzigtige ligchaam ,dat in dc glasblaze- lichtbeduidende.
li
'
j
ee
t schi
jn. Glimp
ri
jen uitzand en keizelgruiszatnengesmoltenwordt. G ':m p , m. Een bedIr
egewe
li
jk
aan die zaak
Glasblazell. Eindeli
jk worden allerhande,uitglas Van woorden. Voxo.
gemaakte, dingen met dien naam benoemd,als eenen schoonen glimp te geven. H.oE GR. be-

een drinkvat:eenglaswi
jn.Eeneruit:tweeglazen zigtgllt
npelqk in den zin vanmetschi
jnvanregt:
in een vensterraam,hetglasin cenen spicgel, in 't welck dan nict glimpeli
jck en can geschieden.
eene koets. Een uurglas:hetglas isledig geloo- H oovT heeft hiervan het bi
jv. glimpt
'
g gevormd,
pcn. Zi
jn glasisafgeloopen,flg.zi
jnleveneindigt. voorschoonschi
jnend. Zie dit woord. Het komt
Een ki
jker,eenbril:hi
jziet(
lo()rverkeerdeglazen. metglimmen uiteene bron voort.
Zamenst.:bergglas,bierglas,brilglas,Iti
l-ltglas,spie- G l.fxn pen , o. w., ik glimpte,heb geglimpt.
gelglas,spietsglas,uurglas,wi
jnglas,zandglas. Blinken,schi
jnen:'tglimpeltd kouter. Poo'r.
l'
m plg,bi
jv.n.en bi
jw-,glimpiger, glimGlasblazer,glasblazeri
l
-,glâsgordtjn,glashuis, glas- G l.
kruid,glasraam,glasroede,glasschilder,glasschri
j- pigst. Dat eenen rlimg geeft. Hj bedekte dat
ver,glassli
jper,glaswinl
tel,glazenmaker,glazenwas- gebrek m et een gllmplg ltleed. Hool?T heeft:
ln schiJ-n
scher..enz.
glimpige gezantschappell, die slechts @
Glas,ç!
',:,gll-z komt,in de middeleeuwen, dik- plaats hebben.
. ?
m aals voor,in den zin van glans. In de gewone G llm w epm . m., m eerv. glimwormen. E en
betcekeni
sheethet,bi
jW TLLERAM-,ookglas,i
jsl. w.lrm,die desnachts glimt.
R'l.lnséer, m., meerv. glinsters. Eene glim glaer, zwecd.glas, eng.glass,middeleeuw. glacia. f'
H et fr.glace heethet glas van eenen spiegel,van mende vollk,een geinster.
eene koets. De bron is in lo, glo,licht. 0u1. G l.l.xlsleren, o.w.,ik glinsterde,hebgeglinzeide en schreef m en voor glas ook gelas; ook sterd. Eenen qikkerenden glans van zich gevetl.
glaasthaer swaerden bralten a1sglaas. S>CGHEL. Het vloeit met glans,p/k'?z3?zàen,uitden gemeenen
G l.
azen.onverbuigb.bi
jv. n. Van glas ge- oorsprong af V an hier glinsterig, glinstering.
maakt. Eene glazen kroon. Dichterli
jk, voor Zamenst.:glinsterworm
doorschi
jnend:haerglazenstroom enz. MooNsN. G l.ln1l,ng'. v.,m cerv.glintingen. Ook is het
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woord qlintin gebruikgeweest. Latwcrk,terzi
jde stralenrdie zi
j om hethoofd van eenen Heilige
van he(breede middenpad, aan t1e heiningen van schilderen, glorie. Zamenst.: gloriekroon, glorie-

jk,gloriezucht. Het stamt afvan het lat.glovl
h,
eenen tuin,bi
jhetwelk men allerlei vruchtboomen ri
opleidt.
eer, roem .
(.e*, v.ym eerv.glossen. Eenekantteekcning,
Alisschien zollde m en het van pe&??t/,dat isaan- f7.I
dienende ter uitlegging van een onbekend en dongrenzend,kunnen aneiden.
G I.:1,m .,m eerv.glippen. Eene spleetin eene ker woord,van hetgr.en lat.glossa. WYESTERM.
1len. Van hier het werkw.gllppen, voor cene gebruikthet:cn staplen glos op glos,doctorenop
spleet in cene pen maken.
doctoren; ook Voxo.:alszi
jde glosden gasten
f.
iql:ppex:. o.w.,ik glipte,ben geplipt. W e- ovcrbriefde. J. DE 1)sc1t. bezigt glozen, voor
gens gladdigheid ontslippen: de:esch gliptemi
j schertsende aanm erkingen :uwe averechtse glozen.
l'itde hand. Geheim wegsluipcn :op datgerucht G l.
ulp,v.,meerv.gluipen. Bi
jKISIAANwordt
ging hi
j glippen. Hoola'
r bezigtgli
ppende frov?
ta ditwoord vertaald door dectp-@/J?zp?,eenevogclknip.
,

Men gebruik-thetwoord,in Gron-,vooreenekleine
(/hzzfzAdes). Van hierglipping.
G l.lpperlg ,zie gllwbberig en glibberen.
opening: de deur staat OP (le gluip, dat is,zi
j
Gè
llssen, o.w.,ik gliste,bengeglist. Gli
jden. staa't een weinig open. Ter glut
ès,steelswi
jze.
heb
G l.
ulpen,o.w.,ikgluipte, gegluipt. Bi
j
Destap,diemi
j aan 'tglissen bracht. Hoop'
r.
G l.l.1, o., meerv. glitten, in de scheikunde. KIL.gloepen,#J@l?
#ep,hetwelk bi
Jhem is,op den

Een lood,dat metonzuiverheden van koper ver- loer liggen,om iemand te verstrikken;iemand 1avuld,en door verkalking,in de gedaante van m eleggen. M en bczigtdit woord nog voor loetaalschuim gébragt is. Zamenst.: goudglit, zilhiJ' gluipt door de deur. Ook voor met den
verglit.
.
over de ooren getrokken gaan. Van hier
G l.
oed.m. Eenvuur,da
Xtuitgeheelgloei
jende gluiper, gluiperd, Iem and, die den hoed over de
kolen bestaat, voornameli
jk a1s dezelve tot grtzis oogen getrokken heeft;ook flg.

jw-,gltlipseher,meest,
zijn vervallen. Hi
j warmtzich boven den gloed. G Iu:pseh.bkv.n.en bi
Fig.de hevigheid en drift der hartstogten, enz.: zeerglnipsch. Hi
jiseen gluipsch mensch,dieieeen brandellde gloed der min. Een gloed van mand, op eeneonverwachtewi
jze,eencgevoel
ige
flankbaarheid.

neep geeft.

G'oe:lens(gloeden) o.en b.w.,ik gloeidey G l.u pen. o. w., ik gltlurde, heb gcgluurd-

heb gegloeid. O11z.,eene stcrke hitte en een groot Loeren, heimeli
jk zien:naar ietsgluren;door de
lichtvan zich geven,waar iets van vuurdoordron- deur glurcn. M et een voorzetsel, b.v.afgluren,

jv. Hoor'
rbezîgtgluuroogen.
gen is:(
1ekolen gloei
jen nog onderdcasch.Een begluren,ishetbedri
t woord schi
jnt met hetgr.ylklûlcsw,blt
hken,
gloei
jende oven. Heetofwarm zi
jn: mi
jne han- Di
ook
zi
e
n,
ove
re
e
nko
m
s
t
t
e
hebbe
n.
den gloei
jen. Roodzi
jn,cene vurigekleurhebben:
zi
jneoogen gloeiden doorden drank. De oogen G nap, zie knap.
worden ook gezegd te pl
t
?ë'
cn,w'a,nneerzi
jeene G n :e el.en, o.w.,ik gnilelde,hebgegniFeld.
de vuistlagchen,nietdurven uitlagcllen. M en
hevige drift, door ecnen sterken glans,verraden.
Zoo gloeit de blos op de wangen, wanneer de
dit woord, in de volkstaal,te Groningen.
schaamte de kaken rood verwt. Eenen schitteren- KIL. kent gicàen, pfcâc/dn, en zet hetover door
den glans van zicll geven:m en zietgeen diaman- cachinnarz
. De verwisseling van eh enf isbeten gloei
jen. L.BAIIE. Eenen hoogen graadvan kenfl. Het lat. caeltinnari, dat van xatvetv,den
levendige begcerten gewaarworden:o Godsdienst, mond opsperren afdaalt,heeftveelgeli
jk-heidhierwaar uw oFer brandt,daar gloeitelks borst voor mede.
'
t Vaderland. Eindeli
jk, met levendigheid en G n orren, o. w., ik gnortle, heb gcgnord.
krachtigen nadruk iets voordragen:de taalgloeit. Hetzelfde als knorren.
en de aandoening van de ziel zwelt gaande weg. G ot', m ., meerv.goden. Het hoogste weien,
Ovluz. van THERON. Bedr.
, gloei
jend maken: dat de oorzaak isval)alles,hctwûlk buiten hethet i
jzer in het vuurgloei
jen. Zamenst.:gloei- zelve een bestaan heefts God is groot. Gods

wi
jsheid is oneindig. De God der natuur. W i
jGloeùkn,hoogd.glûàen,Nor
rx.cluon,SCIIILTER ders wordtditwoord gebruiltt voor elk wezenvan
glouen,ncders.gloien,.ç/J.y.çez?,glören,glaren,angels. voortrefleli
jkcren aard. hetwelk, naar de leerbe9lowan,eng.to glole. De oorsprong is in glo,glu. grippen der heidensche volkeren,(1e oorzaak (ler
jkeenzedeli
jkewereld
Zie glad, glans. Of hct is van laan-kn, loeùen, veranderingenin denatuurli
vlammcn,met het voorzctselge,verkorttot g.
zoude zi
jn. In dien zin neemtheteen meerv.geG l.eor, m . Glans. Overdragt. ecr, luistcr: ta1 aan, goden, bi
j dichterli
jke verkorting p/4??.
OVON enz.

tlie geen'eelzden gloor haars roems za1 lessen. Onder llet getal der goden plaatsen. Een halve
god, iem and,uiteencn god en eenen m ensch geHoor'
l'.
ren. V an hier afgod,berggod,boschgod,haardG.
(
I.
op,o.,meerv.gloppen. Een smal straatje, bo
een gang:hi
jwoontin datglop. Fi
g.
!ecne ope- goden, hnisgoden, m ingod, stroomgod. veldgotl,

jngod,woudgod, zeegod, enz. De vrouweli
jl
te
ning: dit maakt een grootglop in mtn dageli
l
-x wi
bedri
jf. HooFl',die ook glop staan.voor op het uitgang is godes, ptldkk, m et de zamenstellingen,
schikgodin,toovergodin,veldgodin,zanggodin,zeegli
ppen ofgli
jden staan,bezigt.
G l.eren , o. w., i1t gloorde, heb gegloord. godinz enz. Yan hier wi
jdcrs:godendom,godinEigenli
jk glimmen. Van hier,fig.,zich metluister rlendom. VONDEL gebruikt de Jotftrpycicp, voor
vertoonen:daer gloort wellevendlleid teregt. ON- hetgansche getaldergoden. Eindeli
jk behooren
Bxx.lllcnTsa. BijKIL.hcethetook verkwikken, hierheen de zamengestelde woorden,uit(1elleidenen verkwiktworden.
sche fabellcer oorspronkeli
jk;godendrank,godenf7'eele. v. Heerli
js,enz. Oneigenli
jk wordtditwoord,ook zonjkheid, luister: der akkcr- spi
glorie. Voxo. Roenl: lli
j doet alles uit eene der meervoud, gebruikt, voor iets,waaraan m en
zuellt naar glorie. Ook noemen de schilders dc te zeer gehechtisyen waarop men vertrouwt:het
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geld is zi
jn God. Hj maaktvan den buik zi
jnen G edshu l:, o.,meerv.godshuizen. Een huis,
God. In den sti
jldesBi
jbelswordtdenaam van waar,uitliefde totGod,armen enbejaarden,kost

God gegeven aan schepselen,die,in naam en op en inwoning hcbben;een gasthuis. Gods /t?
z?.
s,als
last van God werken?a1s aan Engelen en Ovqr- twee woorden geschrevel), beteekent eene plaats,
heden. Zoo heet MozEs de God van Ahuox,en waar God vereerd wordt.
een God over F.
.RAO. Naar de alte letterli
jke G odsvru eitlsv. Eerbiedig ontzag voorGod.
vertaling,heefthetwoord God,in denbi
jbelschen Van God cn vînucht, vrees,hoogd.Furcht. Van

sti
jl, de beteekenis vanuitnemendl
leid,grootheid, hier godvruchtî
k
q,godvreezende,nietsgodsvruchttà,
enz. Ik hebbe worstelingen Godes met zni
jlle omdathetwoord God hier meer van den vitrdeny
suster geworstelt. Zamenst.:goddeli
jk,goddeli
jk- dan van dentweeden naam valheeft;zooook :godheid,hetwezen en hetgezag van God,en eenen vrucht
igheid,godvruchtigii
jk. Voorgodvrucâtt
jebegoddeli
jkqn oorsprong hebbende:godgeleerde,gotl- zigen tIe Dichtcrs dikwerfgodvruchtetm et uitwergeleerdheid,godgeleerdeli
jk,godgewi
jd.godlievend, Ping van ig,even als doorluehte,voor doorlucbtige.
godloochcnaar,godloochenari
j,goddeloos, godde- G odvergelen, bi
jv.n. enbt
jw.,godvergeloosheid, goddeloosli
jk; godsbode, godsdragt,om- tener, godvcrgetenst. lemand, die hetOppcrweZ
f1
1
y
met
moedwi
l
,
nl
i
s
ke
nt
,
e
n
met
dragtvan het Hcilige bi
j deRoomschen;godszi
jnedaden
kunde, godslasteraar,godslastering,godslasterli
jk; hoont: e0n godvergetene booswicht. M erk aan,
godspenning, (in de wandeling goospenning,voor dat het eigenli
jk-een verl.deelw.van vergeten is,
godespenningjeenehandgift,een ont
lerpand;gods- doch hier in eenen bedri
jvenden zin voorkolnt,
regerlng,godspraak,godverlooeheuaar,godverzaak- naar den aard der deelwoorden,die zoo we1eene
ster,godverzaker,godverzaking,goclvreezend,god- bcdri
jvende,a1s li
jdellde beteekenis hebben. Zie
zalig, godzaligheid, godzoekend, enz. KlL.heeft mi
jneNederd.Spraakk-,D.11j 142.
godsakker, voor lterkhof,de plltats,waar dc dooden begraven worden,in het hoogd. Gotlesacker.
Godwouds is in gebruik geweest, voor als God
woude,d.i.wilde,onder Gods gunstige toelating:
ik kruip alm ê Godwouds. Poo'
r.
Zeer velen hebben ditwoord van goed afgeleid.
Atàzrutrxg,echter,is van oordeel,dathet uitG nc
bron, m et den scllandischcn naam Odl
h,waaruit
fFddtzzlgevormd is,en waarmede men het Opper-

G edvru eh l:g, zie godsvrucbt.

in vele beteeltenissen gebruiktjdie evenwelmeest
op eene volmaaktheid uitkom en. A angenaam,bevallig :zi
j zietergoed uit. V ruchtbaar:eengoede
zom er. (
Dat aan het oogwityaan zi
jnebestemming
beantwoord: God heeftden mensch goed geschapen. N'uttig, heilzaam : goede raad. Gemakke-

het oude zw.dis,ïA?.s.

vl
'lles. llet wordtook als een zelfstandlg naamw-,
*

G eed,bi
jv.n.enbi
jw.,beter,best. lletwordt

li
jk: een goed leven. Goede dagen hebbenwezen bedoelde,zoudeontstaan zi
jn. lsdiegis- Detlgdzaam :een goed hart;ook voor welwillend:
i
e
sing gegrond; en houdtmen daarbi
j inhetoog m and een goed hart toedragen. Zachtzinnig :
de verwisselingvangeli
jksoortigeletters,dan zou- een goed mensch. Bekwaam, geschikt:diebi
jl
de hct woord God zoo vernietverwi
jdcrd zi
jn, isnietgoed,om mede te kappen. Goedevri
jdag,
alshet,in den eersten opslag,welschi
jnt,vanhet de heiligevri
jdag voorhetpaaschfeest. Degoede
goth.thiuth,sti
jth.zeut,seit,lapland.set
ta,egypt. week, de laatste week in de vasten. Goed rond,
zeut, fleul,thout,gr.(eug,3(ç,f
lsr
lg,dor.csog)col. goed zeeuwsch, m et alle opregtheid. G'oede dfcctng,kret.btbç,lat.deus,ital.dio,fr.dieu,sp.dios, den, bi
j IloorT,voorvoorname steden!fr.boanes
lll het meerv.,gebruikt:de t
ytl6#:4,de braven,de
GoddelllR,zie God,
G odh eâd, v., m eerv. godheden. Dit woord tleugtlzamen. Ook in het enkelv-, van het onz.
drukt uit deelsde goddeli
jkevolmaaktheden van geslacht, ltet ptltl#8. de deugd:doet het goede.
hethoogste W ezen;deels,en zoowordthetmeest Pligt: li
jkentgoed en kwaad. Goederhand. lk
genomen, den persoon van God zelven. in den wett van goederhand,van iemand,op wien ik afverhevenen sti
jl. In dezenzin wordthetool
tvan kan. Ter goedertrouw,opregteli
jk. Tergoeder
de heidensche Afgoden gebruikt, en duldt een trouw handelen. Ter goeder uur,juistvan pas.

meervoud.
Goedemannen, scheidsmannen: ik heb de zaak in
G od :sé. m., meerv. godisten. Iemand, die, handeu van goedemannellgestcld. Ook een schipnaar de voorschrilien der rede,of volgens c1e na- perswoord: op goedemanuen zeggen, tlatis,zoo
tuurli
jkegodsdienstjhetOpperwezen erkenttebe- als m cn door hetgerucht vcrneem t. Om zekere

li
jden;gemeenli
jk een deistgenaamd.

veelheid aan te duiden,zegtmen:een goqd (groot)

G edsdl.en sl, v.,m eerv.godsdiensten. Elke gedeelte, een goede honderd gulden, meer dan
handeling, die, tzit gehoorzaamheid aan God,en hollderd. Voorts wordt het, bi
j onderscheilene

j doezt) goeddoen,
tot zi
jne eer, verrigt wordt, zondermeerv. De werkwoorden gevoegd, als bi
openli
jkevereering van hetOpperwezen,dooreene nuttig zijn; vergoeden, boeten: de schade goedvergadering van m enschen, die plegtig, tot dat doen V an hier het deelwoord goeddoend, niet
ei
nde, zamenkomen:de godsdienstbi
jwonen,ver- goeddoenend. - Goeddunken,a1s een werkw-,we'l
zuimen. D e waarheden, naar welke ons hart en toeschi
jnen, wilen:hetheeftden koning goedgeonz: daden, in het vereeren van hethoogste wezen,geregeld moeten worden :een bem innaar van
de godsdienst. In dien zin neemt het ook een
m eervoud aan,in zoo ver ditwoord van alle val-

dacht?zoo te handelen. A 1s een naamwoord,voor

meenlng, gevoelen: ik za1er mi
jn goeddull
ken
overzeggen. Eigen wil:hi
j leeftnaarhetgoeddunken van zi
jn hart. Goedkeuren,inietsbehasche godsdienst gebezigd wordt:erzi
jn verschei- gen scheppen. Van hier gocdkeuring.- Goedj Hoov'
rgoedzeggen,doorwoordenborg.
dene godsdiensten in de wereld. Eindeli
jk wordt spreken,bi
h:t genomen voor een bi
jzonder zamenstelvan togt stellen. 'Goedm aken, betalen; ook voor begodsdienstige waarhedcn,naar de bi
jzondere be- wijzen: een gezegde goedmaken. Goed maketl,
vatting van menschen: de roomsche godsdienst. tweewoorden,heetterdeeg makel):hi
j heeftdat
V an hier godsdienstig,godsdienstigheid, godsdien- kunststuk gotd gemaakt.- Goedvindenjgotdkturen, werkw. en naamm Te gotde. 1'
e poed6
stigli
jk.
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houden, borgen: we1 te onderscbeiden van ten

G olT. v., m eerv. golven. Eene waterbaar

goede houden, nieteuvelopnemen:ook tengoede Gol
f schi
jnt daarin van eenebaar onderscheiden,
nemen. Te goede hebben,in degemeenzamever- dat de laatste meer op de verhefing,de eerste
keering, te ,çtld#,: hebben, in te vorderen hebben. m eer op de nederstorting van het water doele;

Van hier goedheid, welk afgetrokken woord ook immers,hetwoord schi
jntmetgulp,:6?
76gulp wawelvoorGod zelven,debron van gocd,genomen ters,eenige geli
jkheid te hebben. Dichters gewordt. Verder goedig, overhellend,geneigd,om bruiken hetook voordezee:geli
jk deorkaenop
goedheid te bcwlzen;goedigheid,goedigli
jk. Za- d' Indiaansche golf. Voxo. Het beduidt ook
menst.:goedaardig,goedaart
ligheid,goedaardigli
jk, eenen zeeboezem : de golf van Venetie. In deze
goetldadig, goeddadigheid,goedertieren,goedertie- beteekenis schi
jnthet af te stammen van het ital.
renheid, goedertierenli
jk, p
.oedgunner, b1
J Hoox''
.
r gofo;et
lismisschien verminktaithetgr.xnkaoç,
voor begunstiger; goedgunstig, goedgunstigheid, een boezem;ook een inham der zee,tusschen twee
goedgunstigli
jk,goedhartig,enz,goedsmoeds,goed- in zee uitstekende bergschakels. Van hiergolfach-

willig, enz. SrllG. bezigt goedrondscà,voorgul, tig,golfslag,enz.
openhartig: goedrondsche gezelligheid. V oxo. G ellven . o. w., ik golfde,heb gegolfd. Dit

goedrondheid:uwe goetrontheit en rustigheitzal woord wordtgemqenli
jk btlDichtersgevonden)en
ons open hart aenzien. Van beter l
tomtbeteren, we1 in eenen oneigenli
jken zin, Zoo gebruikt
betcrschap,enz. Zie best,beter.
PooT hetdeelwoord golvend,van hethaar,datin
G oed, o.,meerv.goederen. NYaarin alle vol- gekrulde lokken op de schouders nederhangt, het-

maaktheid is:God ishethoogstegoed. Bezittillg; welk hi
j het golvend gouddraad noemt. FEITU
vaste, roerende en onroerende goederen. Koop- vertoont door ditwoord de zigtbarebewcging van
waren:goederenlossen. Kleederen:hi
jheeftbi
jna den boezem :
geen goedaan hetli
jf;in den dageli
jkschen sti
jl.
9jMetzwellenden boezemy

Ook wordt het genomen voor een zeker ding,
j,Door 'tpoppelend harte
waarvan men den naam nietweet,ofnietnoemen
,!Aan 'tgolven gebragt.
wil. W at voor goed ligt daar op den grond ? Van hier golvthy:de trotsche golving der hairlokOul. was llet m eerv.ook goedentdie volis van ken. FSITH.

allerlei
j goeden. MOERM. Zamenst.:beddegoed,

G e- , v.
, meerv.gommen. Eene l
i
jmaehtige

kintlergoed,roofgoed,ronwgoed,scheergoed,speel- vochtigheid,die uitplantgewassendruipt,en daarna

goed, stokgoederen (erfgoederen), stukgoederen, stolt. Arabischegom. Van hiergomachtig,gom(koopwaren),tafelgoed,thcegoed,enz.
mig,gomri
jk. Hetkomtvan het l
at.gummt
j gr.
MATTH.MART.vergeli
jkthet gr. a;1b%%3.
çoe#, znypt. Vanhierhetb.w.gomnten,metgom glanzig
hetwelk hi
j van yxf
ltt
),lïj
bbo,519*
# z?
)k,aqeidt,en maken;waarvangommer,gomming.Erisnog een
hi
j brengttevensbi
jhetarab.DXJ,;1,goed. Woord gombpopke,goom,bi
J KIL.,en gomet goent
Het is zekereen der oudste woorden inonzetaal, man
bi
j M.
SToxs, dat oppassing,zorg,oppasseren
heet
clatmet het gr.y'
jbetv,het Iat.gaudere,hethebr.

.
e bruldegom.
o onlxejzi
., v.
, m eerv. gondels. Een vaartuig,

I'3n,zich verheugen,misschien eenen oorsprong waarvan men zich in Italië en vooral in VenetiN
e,
heeft.

bedientyzonder zeiltuig,met een zeer spitsen ach-

G oedkoop. bi
jv.n.en bi
jwp, goedkooper, ter-en voorsteven. Gi
jzultter stroompoorte uit
goedkoopst. Niet duur, laag in pri
js. l3atzi
jn met eenen gondeljlen. Voxo. Van htt ital.
goedkoopewaren. Gi
j hebtdatgoedkoopgel
tocht. gondola.

Somm igen verdenken deze vcrbuiging, en spreken: beter koopz best koop. M en'bedilt zelfs
zulke uitdrukking, en zegt:goedkooper is het tegengestelde van kwaad koper. D och hetwoord
#oedisonveranderli
jk en van koop onafscheitlbaar,
hetwelk alleen verbogen kan worden:goedkoopc,
niet goede koop,waren. Di
tbi
jv.n.neemt,dan
ook, de uitgangen van er en st,in de trappen

G ennen .gonst,zie gunnen,gunst.
G e ns. m. Drommelend gebrom,ziegonzen.
G on st, v. Een woord,op deVeluwe gebrui-

keli
jk,om uitte,drukken de overgeblevenekracht
der m est, waarmede een zaaiakker in een vorig

jaarvoorzien is. Eris nog gonstin hetland.

G enzen, o. w., ik gonsde, heb gegonsd.
Domm elen, suizen. H et water gonst, zegt de
van vergeldking aan: goedkooper, goedkoopst; Noordhollander,eerhetbegintte koken;iets,dat
even als goedgunstig,goedglznstiger,goedgtlnstigst. elders heet: het raast, hetzingt,het suist. Van
Zoo schri
jftook de Hoogduitscher:wohfeil,wohl- hier gonzing. Alles is naar den klank gevormd.

/k?
'
&r,wohf
leilste.
G oo,o.
,meerv.goon,bi
jHoor'
rvoorkomelde,
Goel.
:lk.bi
jv.n.cn bjw-,goeli
jker,goeli
jkst. voor streek, hetzelfde, wat men in Gelderland
H et worllt gebruikt voor scboon: ik weet ge- kwartier noemt. Zoo is Vriesland verdeeld in:
wisy dat het een goel
i
jk maagdeke is. SxlTs. OOSterg0Oy W estergoo,e11z.
Die den schi
jn van schoonheidaanneemt:degoe- Gooehel.eus(guichelen)o.w.,ik goochelde,
li
jkeafgodin van '
taverechtsch vernuft. MooNsx. heb gegoocheld. Door gezwinde handgrepen
lanvallig,liefeli
jk:een meisjevaneenengoeljken iemands oogen verblinden. Uit de taseh goocheaard. Goeli
jke aemstel
jofer, luister. Voxo. len. Het komt ook voor in eenen bedrk'venden
Hoor'
r spreekt van eene aantrekklk
jkegoelqkhdd, zin: iemand geld uit den zak goochden. Van
voor eene gedienstige hofdame. FR. pz HAAS hiergoochelaar,(guichelaar,HooyqTl goochelares,
zegt)!,goelf
ik beteekentzooveelalsgallt
jk.gade- goochelari
j, (gokelvie. BIJBEI,, 1477) goocheling.
/#è,datiswelvoegeli
jk,aangenaam,aantrekkeli
jk.'' Zamenst.)goochelspel,goocheltasch,enz.
TulxAt.neemthetvoorgoeddiik)even alskmali
jk Hetlat.jocus, boert,en hetmidt
leleeuw.jocale
v
oorkwadelbk staat. KlL. vertaalt goedelick, be- enjocalus komen hier zeer nabk. AosIz.meent
nk-gnt
s, clemens, goegunstig, goedertieren;in dien de bron te vinden in hetwoordjöhe,.
.
. t
g#1% gezin ishetbi
jonsbuittn gebruik. Van hier goe- zwind,dat in Opyerd.gach wordtuitgesproken;
ons woord gaauw ls bekend.
ljkheid.
,
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G ee', v.,meerv. gooi
jen. Een worp,smak. uitstooting van den adem, Methonig,wateren
Hi
J wierp drle zessen in eenegooi. lloorT be- azi
jn gorgelen. Van hier gorgeling. Zamenst.:
zigt hetook voor vevwerping: thans kregen bur- gorgeldrank,gorgelwater.
gerrecht, vri
jdommen en handvesten de gooi. Gorgelen komtovereen methctlat.gargazizare,
Onz.het tyoo?'is eene bekendt landstreek in Zuid- fr.gargariser,gr.yqgycgttetM,ital.gargoglîare.
holl.
,hetGooiland.
G ers, v.,meerv.gorzen Aangeslibtland bi
j
Geo:
len.b.w.,ikgooide,hebgegooid.Smi
j- eene rivler. Zamenst.: binnengors, buitengors.
ten,werpen. Iemand eenen steen naarhethoofd W aarschi
jnli
jk behoorthettothetoudegars,perl,
gooi
jen.
gors voorgras.
G eor,bi
jv.n.en bi
jw.,goorder,goorst. Dat, G eel. v.
, meerv. gorten. Hetzelfde a1sgrut.
door eene soort van gesting,beginttebederven, Gortenbrj. Zamenstell.:gortbeuling,gortbuik,die
en zuur tc worden. Goore melk. Goor spek, een' di
kken, opgezwollen buik heelk - gortma-

garstig. Het heeft zeker eenen oorsprong met ker,gortmolen,gortworm,gortworst. Gortenteller,
het hoogd. göre, gahre, gest,gesting. Goor heet ;g.een gierigaard.

ook bi
j K1L.slbk,mest. Van hier noemen wj

Geeklg, bi
jv.n.en bi
jw,gortiger,gortigst.

goor land eenen akker, die,zonder bebouwd en Ongansch, ongezond. Een gortig varken. Eene
bemest te worden, vruchtdraagt. In hethoogd. ziekte, die, door eene overvoeding van dit dier,

isereen woordgare,oudti
jdsgor,Jor,datdrek, gemeenli
jk ontstaatywanneer er zich in hetspek

mest te kennen geeft. Van hier goorachtig,goor- kleine stippen.a1s korrels,vertoonen. In den da-

heid, en het ollz. werkm gooren,zuur worden. geli
jkschen stdl zeytmen:hi
jmaakthetgortig.

Zamenst.goornat enz.
G eeeen .zie #OOr.
G eot,v.,m eerv.goten. Eene houten of looden buis; ook ecne kleine waterleiding door eene
stad,of onder de daken der huizen. Op de Veluwe heeft ditwoord ook de beteekenis van eene
plaats, Waar men de vaten spoelt en schoon
maakt,waartoe men veelwater plengt. Zam enst.
gotelinp klein geschut;gootsteen,gootveger,gootW ater, enz.

wanneer iemand nlet we1 opgepast heeft. Van
hier gortigheid.
G erlseRen , b.w.:ik gortselde, heb gegortseld. Dit woord is nlet m eer in gebruik. KIt,.

zethetoverdoor torrere,aanbranden, schroei
jen.
Alleen hoortmen ditwoord nog in Noordholland,

waarmenhetgarstelen uitspreekt,zjnde een bakkerswoord,aanduidende hetschroei
jen van demet
dun deeg besmeerdebovenkorstderbrooden,welke
m en, tot dat einde, in den heeten oven brengty

Gerd,(gorde)v.,meerv.gorden. Een band,
een riem j waarm ede men iets omgordt. H etis

eerzi
jgaargebakken worden.
Gel.(Gotl)) m.
, meerv.Gotten. Zekervolk:
in de scheepsbouwkundegebruikeli
jk: èene gord, dc Gotten Faren de eerste volken, die, onder de
eene rib van hetschip. M en kent ook gording: rcgering van MwuKus Auasslus,in hetjaar 16ly

de gordings van een schip, de barkhouteu. Za- eenen invalin het roomsche gebied deden. Van
m enst.:gordriem enz.
hier gottisch,moesogottisch.
G eedel.
, m.
, meerv. gordels. Een sierli
jke G eut'l, o. Hetzuivcrste,kostbaarste en edelriem om de middcl. Den gouden gordel aanges- ste metaal. Fi
jn,digt! zuiver goud. Het isal
pen. H oor'r heeft: het hart onder den gordel geen goud dat er bllnk
t, schjn bedriegt. De
steken, waarvoor wi
J thanszeggen:een hart on- m orgenstond heeftgoud @ln den m ond, met den
derden riem steken. V an hier gordelmaker enz. m orgenstond op te staan en aan den arbeid te
G orden . b.w.,ik gordde,hebgegord. A an- beginnen,iszeer voordeelig. Zoo trouw alsgoud,
binden,meteenen gordelvastmaken. Hetzwaard op wiens trouw men zich kan verlaten. M etgeen
aan de heup gorden. Zich gorden, zieh den gor- goud op te wegen,wiens waarde metniet genoeg
delomdoen. Hooy''r bezigt het Overdr.:iemands kan schatten. Het wordt ook qenomen voor
m oed gorden,voor Onderschragen.
goudgeld, gemunt goud:men krkgt geen joud
Hetschi
jnt van girus,een kring,aftestammen. m eer te zien. Eene ton gouds,honderd dulzend

Gord:lx:, v.
, meerv. gordi
jnen. Een voor- gulden. Voortsalerleidingen,uitgoudqemaakt:

hangsel,hetwelk metringen aan eeneroedehangt, het was niets dan goud dat in zi
jn palels blonk.
en opgetrokken of weggeschoven kan worden. Gouden klcur: vcderen, met uitgegraven geltlwen
Schuifvan schaamte de gordi
jn. Voxo. Gordt
j'
n goude. BzaBzlav. D e D ichters gebruiken goud,
is ook een woord van deu vestingbouw, beteeke- Ilg-,voor de stralen der zon: in -tstralend goud
nende een gedeelte van den wal tusschen twee der zon. SMITs. Voor den glans der sterrell:
zi
jvleugels. Zamenst.: gordi
jnring, gordjnroede, eeuwig blinkend sterregoud. Ds D xcs. V oor
enz.

het ri
jpe graan: 'tvetderklaimetgoutbelaên.
Ou1.schreefmen ook gardqin. Sommigcn bren- PooT. Van hier het onverbuirb. bi
jv. naamw.

gen het totgorden,opgorden.
G erd:xkg, v.,zie gord.
G ergei. m.9 raeerY. gorgels. De strot, de
i*s naar beneden gestooten
Weg, waardoor de sPJ
wordt. lem and den gorgel afbteken. lu eenen
tlitgestrekteren zin wordt het genomen VOOr de

goudent een gouden gedenkpennlng. Gouden regen,een heester. Iemand gouden bergenbeloven,
groote dingen beloven,welke men zelden nakomt.
Zam enstell.:goudader,gotldberg,goutlbeurs,goudbloefn, goudbrascm, gouddraad, goudgeel, goudgeld,goudgewigt,goudglit,goudgroef,goudgulden,
longpi
jp: den gordel reppen, luid zingen. Za- een vroeger zilveren .geldstuk van achten twintig
stuivers;goudkeverygoudklomp,goudkust,goudlamenst.:yorgelpi
jy.
M isschlen is dlt woord gevormd naar hetge- ken,goudlakensch:goudlakensche fazanten;goudltlid,hetwelk m en m et de keel maakt, onder het leer,goudmi
jn.goudmunt,goudpoeder,goudschuim,
qorgelen. Veelligt behoort het lat.gurges insgc- goudslager, goudsmid, goudsteen, goudtrekker,

ljkshierheen.

goudverw, youdvink,goudvinger, anders ringvin-

G eegelen. o. w., ik gorgelde, heb gegor- ger; goudvlsch, goudvlieg, goudvlies, goudworm ,
geld. De keelmet vochtspoelen,ondergestadige ttn blinkonde worm, anders glimworm ) goudwor-
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ttl,eeneplant;goudzand, poudzucht (aure sacra gebied had, en daar het halsregt mogt oefenen,
fames); goudzuiger,een ultzuiper van het volk, een keizerli
jk landregter. Deze waardigheidy met
enZ
der ti
jd erfeli
jk wordendeywerd dezeambtsnaam
MAaTlx.leidthetafvan geel,ofimethetwoord een eertitcl,en hetwoord Grcc/beteekendeeenen
geld, van gelden, om dat men,reeds van ouds,de
waarde der dingen daarna bepaalde.
G eu dgl.fl, zie glit.
G euw . v.,meerv.gouwen. Een oufl woordy
datdoor KIL.vertaald wordtdoor regio,c:6r,vust

adelli
jke, die,in waardigheid, oy eenen Hertog

volgde. H et vrouwel. is Gravtn. Zamenstell.:
burggraaf',landgraaf,markgraaf,ondergraafypalts-

graaf,ri
jksgraaf. Voortskomtvan graajk grafeli
jk,grat
kli
jkheid,graafschap.

terra,Fcpp
zg,agger,x
/o.
sq
st
l sive cgttcgïo,obdactus. l)e afstam ming van ditwoord ligt zcer in het
Zt
zpldacâ.
tp,aklcertlcnttaarde,(ft
)3*
7?,dl
jkwerkdoor donker. M isschien is de gissing van Iu:ks de
eenepk.
tï
/tomgeven. Hetiszekerhethoogd.Gau, waarschi
jnli
jkste,die hetzelve van hetoudewoord
lcntt dab landschap. Men mag het vergeli
jken re
yan aieidt, dat strafen, tuchtigen beteekende.
t middeleeuw.is hetgra/o.
methethebr.9) en RNJ,chald.n!J en y!
J InGhe
*
raag.bi
jv.n.en bi
jm,grager,graagst.Die
een dal, hct gr.yqtc,ïzqvyN,de ccrt/yhetland.
D it woord gouw is,in eenige plaatsen vanNoordhollandjnog geb,rt
likeli
jk:hi
j woontop degouw,
datis aan eenen zekeren hoogen weg,waarlangs
eene waterleiding gegraven is. De stad Gouda,
of ter Gouw, liggende aan de Gouwe,waar dezelve in den Ilsselvalt,draagthiervan zcker haren naam. M en ontdekt ditwoord ook in de eigennam en van andere landen en steden,als il1het
graafschap Henegouwen enz. Zonder twi
jfel is
het vriesche woord goo hetzelfde, nog overig in:
Oostcrgoo, of het Oosterland, NYestergooy Fivelingoo. Zie g.oo. lflL.heeftook goo-graeve,datis
een dorpgraaf,een regtcr over ecnig grondgebied.

eenen sterken trek naar het eten heeft. Graag in
heteten. Honger maaltteenegragemaag.Gaarn;

ik ben graag in zi
jn gezelschap. Die, of dat

ltoopers vindt: in den gem eenen spreektrant:de
boter is heden niet graag. Van hier graagheid,
gl'aagte,zoowel in den zin van grooten eetlust,
a1s genegenheid,sterke begeerte.
G raa n, O., meerv. granen, a1s e1*Van meer
soorten g'esproken wordt. Allerlei koren,tarwe,
rogge,boekweitenz. D e sikkelin hetri
jpegraan
slaan. Granen, in het meerv.
, bi
j Kzs.nog t
1e
knevelbaard van ecne kat. Van hier gebruiktJ.
oyi BaUx. de spreekwi
js: de granen opstcken.
Zam enstell.: graanhandel, graankooper, graanm
a
r
kt
,
gr
aanve
r
koo
pe
r
,
graanvloot, graanzoldcr,
Eindeli
jk is gouw, bi
j ons de naam van eenc
Plant, groote pot/w, stinkende goulo, anders goud- QIRZ.
wortel,schelworteltschelkruid genaamd.
H et stamt af van het lat.grqtlMm. Hethebr.
G raad, m ., m eerv. graden.
raal, v., m eerv. graten. Been van viseh.
eigenli
jk eene schrede,0en voetstap,van hetlat.

Ditwoord isynG
Jheetooksomti
jdskoren.

gradus. In dien zin is hetnietgebruikeljk. Men Van degraatvallen,eene gelneenzamespreekwijs,
bezigthet in de wiskunde,om het vierhonderdste voor:zeer magerworden. In menschen en dieren
deel van een rond daardoor uit te drukken. heethetruggebeen deo'?
zf/p6.grctïf.V anhiergratig.

Van hier zeggen de aardri
jkskundigen:die plaats

Hetwoord schi
jnt,mcthetlat.radius,hetwelk

deverwi
jdering van gemeenschappeli
jke stamoude-

G raauw bi
jv.n.enbi
jw.
,graauwer,graauwst.

ligt op dertig graden lengte en veertig gra- eene spitsigheid, in het bi
jzonder eencn straalte
den breedte. In de geslachtrekening beduidt het kennen geeft,uiteenen oorsprong ontstaantezi
jn.

ren:zil'bestaan elkander in den vierden graad. Gri
js,aschverwlg. Graauwe haren. GraauweerwIn de kruidkunde drukt het uitde hoegrootheid ten. Van hiergraauwheid, graauwachtig, graauvan hitte ofkoude:die plant is heetin den der- wighei
d,graauwt
je, graaaw schilderwerk, en de
den graad. Eindeli
jk gebruikt men het, in het gamengestelde woorden:appelgraauw,aschgraauw,
algem een,om eene hoegrootheid aan te duiden: donkergraauw, i
jzergraauw, lichtgraauw, muisin dtn hoogsten graad gierig. Van hier graad- graauw ;graauwbroeder,minderbroeder.
boog,een werktuigyom de hoogte der zon te be- Hetis een zeeroud woord,gcli
jk bli
jktnitde
palen enz.
scytisehe benaming van den berg caucasus,volgens
G eaaf. v.,m eerv.graven. Een werktuig,om Plulx.g'raucasustniveccndkWt/G Zri
jsdoorsneeuw.
m ede te graven. Zam enstell.:graafwerk.
G raauw . o. H etgemeene volk.
G raaf. m ,m eerv.graven. Ditwoord iszeer G XR RU W N m.,meerv.graauWen.Xen SnaatlW,
oud,cnjin den ruim sten omvang, verstond men een schieli
jk enhard woort
l,waarmedemeniemand
door eenen graaf iemandy die over eenezekere seherp berispt. Iemand eenen graauw geven.
G
raau
w
'
en.
o.
w.
,
ik graauwde, heb gezaak hetoppertoezigthad. In de taalder middel-

eeuwen heette hi
j comes. Zoo noemde men den graauwd. Torsch,onvriendeli
lk spreken: graau-

opperstalmeesterdes konings comes stabult', waar- wen en snaauwen. V an hier toegraauwen,aspet'e
Van het verbasterde woord konstabel ontstaan al
loqui. Ou1.werd hetook voorgrb
.'
sk
rortfcn ge@'
lS. In het bi
jzonder was een graaf,ctll
net
:,een bezigd.
regter over een zeker oord, de voorzitter des G rab be',v. Eene opraping zonder orde,
ngen,die doorelkanderliggen. Geld
geregts. ln Keulen noemt men den zoodanigen van kleine di
nOg m et dien nttam. In Nedersaksa, waar het tegrabbelgooi
jen. Vanhierhetb.werkw.grabbewoordgre
feluidt,beteekenthet,hedennog,iemand, len, en hetnaamw. grabbeling. V an eenen oor-

di
e het opzigt overeenigtzaak hecft. W i
j ken- sprong metgrt
j'
pen,zw.grabba,ital.grappalv
e.
nen in dien zin: di
jkgraaf, die hettoezigtover G raeh t, v., m eerg. grachten, anders ook
di
jken;pluimgraaf?overhetwild; zandgraaf, die graft. Eene uitgegravene waterleiding. Eene
de zorg over dulnen en zandgronden heeft. In doove graeht, tusschen bolwerken zonder water.
eenen engeren en voortrel
reli
jkeren zin werd)in Ook dewederzjdschegrond langs eene gracht:
het duitsche rdk, iemand Graaf gcnoemd, die hi
jwoontop de gindsche gracht. Demenschen,

overeen oord, eenegouw, (zie dit woord) het die op eene gracht wonen: de geheelt grachtis

GRAF--GRBNDXL.

OP de been. Zanaenst-:achtergracht, stadsgracht,
voorgracht,CnZ.
G eaK, O., m eerv.graven. Eene uitgedolvene
plaats, waarin men li
jken begraaft. Elke andere
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nen m etgras bewassen,ofgrashoopen,hooggras-

land,ofweiland,van de gemeenzame spreekwi
js:
in grasduinen gaan,voor veelen lekker eten, en
zich daarbi
j verheugen,ontleendvan het vee,dat

plaats,waariemandsli
jk verblj
ift:in t
1ebarenzi
jn in eene versche hooge weide graastyen dartelt.
grafvinden. M etden eenen voetin hetgrafgaan, Men leidt het gemeenli
jk af van het angels.
eenen hoogen ouderdom bereiken. D e dood:tot #rowan, eng.grow.,zw.gro. Bi
jULPHIL.ishet
aan het g'
raf Aan gene zi
jde van hetgraf,na gras, gr. ygqgtg. Het lat.gramen stam tzeker af

den dood. Zam enst.:grafdicht,grafdief, grafkel- van grao,gr.yjltt),waarmede cresco,van creo,in
der, grafktlil, graqied. grafmaker, gravenmak-er, verwantschap staat.
grafnaald, grafschrift, grafsteen, grafstede, graf- Grallg. bjv. n. en bi
jw.
, gratiger,gratkst.
D at* veel graten heeft: gratige visch. Zie ook
tombe,grafzerk,grafzuil,enz.
G ra- , bi
jv. n.en bi
jw., grammer,gramst. gretlg.
Toornig, vergramd. Gram zi
jn. Gram worden. G ravee', o. Nierwee. Van hier graveelIem and gram maken, waarvoor men ook gramen achtig, graveelig. Oneigenl. zegt men: datis te
gebezigd vindt: dat sou mi
jgramen. CoxsT-Tll. graveelig,dat kostte veel. Gravceligheid. In het
Juw. Ot1l.beteekende hetook dvoevlg. Van hier fr. gravelle) ook grc&fer, dat tevens zoo veelis,
grammeljk,gramschap. Zamenstell.:grammoedig, a1s grofzand,van hetlat.gravis,zwaar; in welgrammoedigheid, granlmoedigli
jk, gramstorig,enz. ken zin BRCNS zegt: op den oever der riviere
G ea naal, voor den granaatboom genomen, veelgraveel verroeren.
mannel., voor de vrucltt, vrouwel-; meerv.gra- G eaveeesei, o.,zie graveren.
G raven, b.w.,ik- groef,heb gegraven. 1)elnaten.
Jrcnccf, vrouwel-, is ook een oorlogstuig,dat, ven. Eenen kuilgraven. Uitsteken: turf graven.
aangestoken zdnde, met de hand weggeworpen Van hier graver, graving. Ou1. werd het 5'OOr
wordt, en, bj de openbersting, naar eenen gra- graveren gebezigd.
over
naatappelgeli
jkt. Van hier granadier. Zamenst.: Hiermesde
ni
jdkomt
en, et
sen.een het eng.to grave, fr.
handgranaat,granaatappel,granaatbloem,granaat- gTaver,
Zeker behoort hïerheen
boom,granaatkern, granaatschil, enz. Hetltomt ook hetgr.ïqqnzo,en hetlat.scrlhere,schri
jveny
denkeldk van hetlat.granatum, omdatde vrucht met een scherp werktuig eene indrukking in icts
in die taalmalum p-cncfpz?zlheet.
mal
ten,zooa1smen oudtjds eerstschreef.
G eaveren. b. m ,ik graveerde,heb gegraG ea naal, m.eflo., meerv.granaten. Een
edelgesteente. Voor den geslepen steen is het veerd. Fi
gurcn in eenige harde stofsni
jden. Van
m annel-, met een m eerv.; voor de stof zelve is het fr. graver, dat m en ons woord graven eenen

het onzjd-y zonder meerv. Het ontstaatuithet oorsprong heeft. Van hiergraveerder,graveerijzer,
m iddeleeuw.granatus; en dat uit granunl,eene
korrel,omdat de ruwesteen gemeenlyk den vorm
van eene hoekige korrelheeft.
G ea nad:er, m .,zie granaat,v.
G ea zk:el, m. en o, meerv.granieten. Een
zeer harde gevlekte steen van verscheidene klen-

ren,waaruitdikwi
jlsganschebergen bestaan. De
gehouwen steen ismannel',enli
jdtdaneenmeerv-y
destofzelve onzi
jd. Misschien van granum,om
zi
jnestippen en vlekken,afkomstig.

gravering, graveersel, graveerstaaly graveerwerk.
D itwoordm et dien bastaarduitgang is,metandere
dergeli
jke, reedg onder ons aangenomen. Ou1.
schreef men grl
lTen: du sulste daerin graven die
nam on. BIJB. van l477.
G eazen, o. w., ik graasde, heb gegraasd.
ln het gras weiden. Voor grazen,bezigtVoxo.
hetvoortdurende werkw.grazelen.
G reb, 57 meerv. grebben. Greppel. Van
grquetl.
G eeel.. o., m eerv. greelen. H et haam ,hetwelk oln den halsder paarden hangt,om te ge-

G eap, v., m eerv. grappen. Kltlcht, aardigheid. Uit de grap. V an hier grappig,koddig,
grappighcid. Zamenst.:grappenmaker.
makkeli
jker te trekken. HetisuitgareelzamenG eas, o. Allerlei veldgroente. kortwassend getrokk-en.

kruid,datvoorde beesten totspi
jsverstrekt. Btj G eeenex:. onverbuigb. bi
jv. naamw. van
hooi en bk gras, 11u en dan,zeldzaam;in den green,eenesoort van den. Greenen hout,greegem eenen spreektrant. Iemand het gras voor de nen plank.
voeten wegmaaden, hem eene geschiktegelegen- G reep, m. en v.,meerv.grepen. Dedaad
heid tot iets benemen, Dit is reeds lang met van grdpen;mannel.:cen grcep guldens,zooveel
gras begroeid, dit is al eene oude gewoonte. a1s men gri
jpen kan. Eengeoefend bestuurover
Grasoverietslaten groei
jen,ietsuitstellen,onge- iets; eene aangeleerde behendigheid: den greep
merkt laten voorbi
jgaan. Gras is ook eeneze- vanietshebben. Dataangegrepen wordt,a1shet

kere hoeveelheid van land; in hetm eerv. grazen. gevestenz., vrouwel.: de greep van eenen degen.

Zoo maken,in de Groningcr Ommelanden,vi
jf Zamenst.:handgreep,lettergreep, misgreep. Ook

grazen lands zes hollandsche morgen uit. Tn Gel- m estgreep, eene m estvork.
derland beslaat een yrct: veel m inder land. Van G refn, o.,meerv.greinen. Eene zekere stof

hier grasachtig, grazig, vol gras: eene grazige van geiten-ofkemelshaar,metzi
jde ofwol. Van
weide. Ook,datnaar gras smaakt:grazige bo- hierhetstoleljkebjv.naamw.greinen:een greiter, anders grasboter. Yoorts grasanjelier, gras- nen borstrok. Grel
h is ook llet kleinste gewigt
bloem,grasgroen,grasharing,diedigtbj de kust eens apothekers; met een lneerv. Overdr.:hi
J
gevangen is. Grashl
zpper,graslook, grasmaai
jer, heeftgeen grein verstand. Verkleinwoord.grelnne,
grasmaand,grasmuscl),grasrol, een werktuig uit vooreen weinigje:elk,dieeen greint
je wi
jsgeerig
hardsteen vervaardlgd, om het gras te rollen; dacht. FIITH.
grasvellig, dat voor de schulden verkocht m oet G eefnen, zie grekh.
worden; grasworm , graswortel,enz. Tot de za- G eendel.. m ., meerv. grendels, grendelen.

mengestelden behoort ook grasduinen,zi
jnde dui- Een i
jzer,hctwelk men op eene poort of deur
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schuift. waarmetle men dezelve dus vastmaakt.
Van hier het bedr. werkw. #rcpdelen, m et den
grendelsluiten. Zamenst.: grendelboom ,grendelslot,enz.
G renlken .zie grè-nniken.
G rens, v., m eerv. grenzen. Eene scheiding,
een eindpaal. Op de grcnzen van het land.

Van hiergriezeling,grjzeling, rilling van koude,
Van Vrees.
Ge:ezel.
lle, o., meerv. griezelt
jes. Een
ziert
je. Van het oude gries, d.i.gruis,griezel.
Een pr?
cz:lgeisdan een grul
'
s
je.
G Y::
l; bi
jw-, griFer, grifst. Zonder haperen.
D at gaathem grifvan de hand. M isschien ishet
Overdragt.: over de grens van zi
jne kintsheit. zooveelalsgreep,behendigheid,van grbèen.
l.,ook griffie,grift, v., meerv. griFels.
Voxo. Zamenst.: grenspaal, grensplaats, grens- G r:e el
seheiding,grensstad,enz. @
Een werktuig,waarmedemen op eene 1eischri
jft.
Dit oude woord heet ln het hoogd. GTa
.*
nzet lnsgeli
jkseeneent. Debron ligtin graven,yFq:e(&,
Grenze,zw.gröns,middeleeuw.granl
'
cde
-.
ç, grenicia.
De Ilslanders gebruiken nog een woord greth,
eene afzondering van hetwerkw.grelna;en ditis
zeker het stamwoord,en kom tmet hetgr.zjt&et:
overeen. De landen Opper- en Nederkrain, en

lneteen spits ligchaam in iets indrukken.
G r:e eRez:,b.w.,ik griFelde,heb gegriFeld.

Voortdur.werkm van het ongewone grt
f
'e
'n,ingraven,overdr,indrukken,inprenten:diewoorden
zi
jn in mi
jn hartgegri/eld. Ook wordthet voor

het landschap Ukraine hebben denkeli
jk van dit enten gebezigd.

G râfRe, v., m eerv. grifûes, griffleLn. Eene
oude woord hlznnen naam .
G eenzen. o. w., ik grensde,heb gegrcnsd. griFel. Ook eene gedingstukkamer, waarvan het

jyer,een geheimschri
jverbi
j
Annpalen, gelegen zi
jn: zkn landgrenstaan het onduitsche woord grz
jver,wiensambthetgrlmtjne.Overdr.:de dromen grenzen ligtaan i
jdel- de geregtshoven,hofschri
heiten logen. V oxo.
Jerdclcp heet. Van denzelfden oorsprong a1s
l.
Geeppe'.(grt
àpel,gruppel)v.,nleerv.grep- grWe
pels. Een smalslootje in de landeri
jen;van gra- G elK eeu, m.,meerv. grifoenen. Een roofjkende. Griflbenen
ven. Aan deoostzi
jdevan de greppel. Hoop'
r. vogel, naar eenen arend geli
G rellg. bi
jv. n.en bi
jw ,gretiger,gretigst. slaen hun klaeuw. Voxols. Vanhetlat.gryphus;
Happig, begeerig. Gretig naar geld. Met een ofvoorgri
lphoen,prl//doeAl,gz'fhoen,nu grz
.
'
#'
oc?l,
gretgg oog alles beschouwen. Van hier gretigheid, derhalvekwaldk nrf/oen.
gretigli
jk. Voor Tetig is ook gratk
'
g gebezi
gd: G rl#1, v., m eerv. griften. Eene gegravene
Terwi
jlzi
g
-gratigh lsenz. Voxo. Ooltbi
jHoop'
r. waterleiding, hetzelfde als graft. Deze stroom
door eene griftvaarbaar gemaakt. M ooxsx. Van
G e#dgeIen,zie grkezelen.
fWx:ef. grieve, v., meerv. grieven. Hartzcer, hi
er draagthetriviert
je de Gvf
'f,op de Veluwe,
smart.verdrukking,bezwaar.
zi
jnen naam. Men bezigthetook vooreenegrifG e:ek, m., meerv. Grieken. Een van ge- fel,om teschri
jven,en vooreencingegriFeldeent.
boorte uit Griekenland- Het vr.is Griekkh. In GY#JX:,m.,meerv.grdnen. Iemand,diegri
jnt,
den gemeenzamen sti
jl zegtmen:hi
jiseen oude dievan eenen knorrigen aard is. Ziegrqhen.
Griek, een schal
k; hi
J is een regte Griek.een Gel
lnen, (grenen)o. w.,ik green,heb gewonderli
jk, netel
ig mensch. Van hier grieksch. grenen. Thans wordthet dikwjlsgeljkvl.gebeGrieksch vuur,dat,doorkunst,onderwaterbrandt. zigd:ik gri
jnde, heb gegri
jnd. Ditwoord heet
Zamenstell.:Griekenland.
eigenli
jk hetaangezigt, inhetbi
jzonderdenmond,

G xlekseh, zie Griek.
G r:e'. v. H etzelfde a1s #rabbel. Van hier
het werkw.#rielen, grabbelen. Zamenstell.: Zrielpenning, die te grabbelgeworpen wordt. V oxo.
bezigtgrtklen.voor vergieten,doen stroomen: De
dood is al gereed,om Iswxs bloed te grielen.
G el.
end, v.y meerv. grienden. Een waard,

vertrekken. V an hier gebruiktm en hetvan kinderen, die uit eene verdrietige ontevredenheid

schrei
jen. KIL. zet het ook over door renidere,

subrtdere,de tanden,onder m eesmuilend lagchen,
r het) daar
laten zien. En zoo gebruikt H oov'
is er,die verm eldt, dat de Prins a1s toen grenende, eenen hem naastgezeten in 't oorbeet. De
waar twi
jg groeit;een wilgenwaart
l. Van hier oorsprong ligt weder in den m ond te vertrekken.
griendland.
Eindeli
jk gebruiken wi
j hetwoord voorxnorreny

gemeli
jk zi
jn;van hiergri
jnig,knorrig;ookschreiGe:es.griezel,ziegrtkzelfe.
G rlet, v., meerv. grieten. Zekere soortvan J-end.
I
n
het
zm en i
jsl. heet grtna den mond vervisch. De vischmarkt schaft de kosteljkegriet.
trek
k-en,de tanden laten zien;in hetangels.grenANTON.
'
nk
cz
?
,
g
r
i
n
ni
an
,
eng.
t
o
g?
'
k
k
en
îkn,ital.sgrinare,
jcn. Eene ze- lat. vingere. IHRE denkt, dat gde
G e:elen#l.v.,meerv.grieteni
bron is in het

kere uitgestrektheid van het land in Vriesland,
waarover een grietman de ambtman is. Er is een oude gretblandeelen,scheiden. Zie grens. Inden
oud saks.woord gritli,tlat vrede beteek-ent; m is- zin van morren, grom men, lat.grunnire,fr.gronschien stamtdit daarvan af,zoodatgrietman zoo- der,sehi
jntheteenk-lanknabootsendwoord tezi
jn.

GY:
JX:S, v.,meerv. gri
jnzen. Eigenli
jk, een
mom. Hebbende de gri
jnsderloFeli
jke geveinstheit van 't aangezigt getrokken. l-loop'
r. Ecn
schi
jn, eene voorgeving: en zulksondervertooninge van een i
jdele gri
jns van vreeze. TRIP.
jns.
Eigenljk,meteen scherp werktuig in iets steken. Een geveinsde: met geenen antikristy die gri
Van hierbeleedigen,diep treflkn. Datgrieftmj. Voxols. Van hier grijnsaard,en hetonz.werkw.
grn-hzen: het voorhoofd in fronsels tre.kken, uit
Uit eene bron m etgraren.
Gt:ezelen (gri
jzelen), o. w.
, ik griezelde, verdrietlgheid; ook knorrig,grom mig ziln;en -heb gegriezeld. Eene huivering gevoelen: van lagchen. Van hiergri
jnzing. Zie grbhen.
ietsgriezelen. lloor'rbezigt:gridselenvanvreeze. G *lJp,m.,lneerv.grk-pen. Gri
jpvogel.
veelzi
j,aIs vrederegter, scheidsman. Of grletman

isverkortvan grîktsman.
G r:elm a x:, m., zie grieteno--. In het meerv.
grietmannen,en grietlieden, naar hetvriesche gebruik grietslt'eden.
G e:evex:, b. w., ik griefde, heb gegriefd.

vertrokken aangezigt. V an hier een maskerzeene
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Gellpeu,b.w.,ik greep,heb gegrepen. De Huilen,weenen :dat klnd doetniets,dangrimmen.
hand uitsteken, om ietsterdeeg tevatten. Hj G rln n:k en, o.w.,ik grinnikte, heb gegringreep hetkind,eer hetviel. V angen,vastllouden: nikt. H etzelfde a1s gzhntken. Hoor'
r bezigtgredoor de geregtsdienaars gegrcpen worden. Heb- pk
'
/
c/
c&3, en schrdft het aan de Fortuin toe:het
ben:plaats gri
jpen. Zoo ook de spreekwi
jzen; grenikken der Fortuine.
stand gri
jpen,moedgri
jpen. Vanhiergri
jpachtig, G rlnt, v. Het tweede mecl van de boekweit,in Gelderland gvinte, grante. 114 het eng.is
en gri
jpvogel,eigenli
jk,en vooreenen nrek.
Eng.to ,ç3
*47:engrope,fr.grèàper,ital.grappare, to gr?'nd,m eelmalen.

l
lebr.qNJ,gr.ygtssuet
g.Hetbehoorttothetjwpo
ord
vapen, lat.vapere. Inhethebr.heetde gri
ende

G rlpr ei, zie greppel.
f.
7ge:ssex:, b.w., ik griste, heb gcgrist. ln

Amsterdam nog gebrllikeli
l
-ky voor steelswi
jze lli
J
-hand,de vuist h*
D1&,
ldk de hand,bi
j de ec
nrapen en wegnemen. Van hier grisser.
: *.* ge
G eobb el.en, zie gl'abbelen.
Tlslanders,ref
'r heet.
f.
R'
DIJ/, bi
jv.n.en bi
jwe, gri
jzer,meest,zeer G peev V., meerv. groeven. Graf, kuil: de
gril-s. Eene gemengelde kleur uit witen zwart, groefm et aerde dekken. VOND. V an hier groef-

lichtgraauw. Gri
js zi
jn, gri
js worden. Van hier bidder. V oorts heet mell de langwerpige holliggri
jsaard,nietenkel iemand,diedehoedanigheid hcden in eenen pilaar ook deszelfs groqven. Zavangri
jsin hetwerkeli
j
ogenblik maarbi
j.
aan- m enst.: steengroefj zandgroef, zoutgroef, enZ.'.k o
ho
udendheid heeft; grksachtig, grk:sheid, gri
lzig- Voortsgrocfi
jzer,groefî
verk.
heid. Ook het onz.werkw.grt
l'
zen,gri
jswor- G roel, m. Groei
ling, wasdom. Van l)1-e1*
gr
oei
z
aam,
groe
i
za
am
he
i
d.
den, hetwelk Hoor'
r bedri
jv. gebruikt,voorgri
js
maken:als kennis heeftgegri
l
-sttlw groene vri
jer- Groe#len, 0.5V.,i1
*
.-groeide,bengegroeid.
schap. Eindeli
jk gri
jskruidz eene zekere welrie- W assen,toenemen,grooter worden doorgroeig-ing:
kende plant,

hetgras is ongemeen gegroeid. V etter en dikker

Grl
lsaare'
l.
,m.?ziegrn
-'
s.
worden; ook vermeerderen. Groei
jenin eensanG e#.jxel.en,ziegriezelen.
dersleed,zich over hetzelve verheugen. Vanhier
G *ll.. v,,meerv.grillen. Eene beuzeling: wat groei
jing,groeisel,groeisteen.
zi
jn datvoorgrillen?Eigenzinnigeontevredenheid, f.
kroen. bi
jv.n. en bi
lw.,groener,groenst.
nukken:ik ken zi
jne grillen wel. Ingebeeldeher- Eenederhoofdkleuren. Een grûen kleed. Yersch:
senschim : hi
j heeft altoos wonderli
jke grillen in groenezalm,groeneharing. Onri
jp:vrucllten,die
zi
jn hoofd. Belagcheli
jke poets: hi
j regtaardige nog groen zjn. Jeugdi
g: cen groene vri
jer-.
grillen aan. Gssxsars leidt het afvan hetlat. aan iemandsgroenezi
jde zitten. Onbeschaafd,on#rqllus, beteekenende eene koddige groe? van beleefd;in den gemeenen spreektrant:hi
J is nog
snaaksclle beelden. V an llier grillig, grilllgheid, zoo groen. Hetwordtook zelfst. gebruikt, voor
grilziek.
groene vcrw : spaansch grocn. Groene kleur:in
G DI.I.. v., meerv. grillen. Huivering, rilling. het groe
n gekleed. Groente, kruid: het nieuwe
Va'
n hierhetonz.werkw grè
llen,huiverig zi
jn;en groen I*S aangenaam. Overdr.zegtI'Ioor'r: in 't
grillig, iemand die huiverig is,en dat htlivering groenstezi
jner jeughs. Verkleinw.:groenfe,een
verwekt: grillig weêr. V an hier ook grilling. onbedrevenc; ook eene soort van peer. Van
Zie rillen? waaruit grillen gevormd is. Hoogvla. groen isgroenachtig?groellig,groenigheid,groente.

bezigtgrèla1s een bjv.naamw.:grille winter.

HoorT bezigtgroenigheid,voorjeugdige,onbera.

f'7'r:- , v. Grim mlgheid. Valt op de griln dene drift:uitpuure groenigheitvan gloorjzucllt.
vanmi
jn verdri
jver. HooF'
r. Spi
jtM oedersgrim, Nog zegt men,in degcmeenzameverkeering:niet

d.i.in spi
jtvan moeders toorn. H.v.MSTnVSDE. groen op ietszi
jn,voorgeenegrootcdri
fttoticts
Voxo.heeft het lliervan gemaakte grl-mbelcken gellezigd:toen de bocken grimbeckten.
G r:*nas,v.,meerv.grimassen. Grillen,malle
knren. Onduitsch woord, van het fr. grimace.

hebben. Zam enstell.: Groenland,groenlandsvaar-

der,groenlinp eenvogeltje;groenman,groenmand,
groenmarkt, groenmcisje, groenmoes, groentuin,
groenverkooper,groenvrouw,groenwi
jf,enz.Voorts,

lletis,in eenen goed nederdaitschen sti
jl,niette appelgroen, berggroen, bleekgroen, donkergroen,
gebruiken,schoon M .L.T vow.hetgebezigdheeft: grasgroen,wintergroen,zeegroen,cnz.

om God te paai
jen met grimassen. Zoo otlk Geli
jk vèridls groen, van virere afstamt,zoo
Voxo-,diegrt
mmassenschri
jft:End'oogenschri
k- komtditwoord van hetoudegro,groei
jen.
ten voor de spooken en grimmassen.
G roenen, o.w.,ik groende, heb gegroend.
G r:m ipe'ky m . Een stille,ofgem aak-telach. Groei
jen,groen wordcn,groen loofdragen. Oock
V an lacléen grlmnlen,dat,metgrn-'
nen en grq-l'
nzen
betcekentden m ond vertrekken.
G rlwnl.agelten, o. w., ik grimlachte, lleb
gegrimlacht. Stil, of gemaakt, lagchen, zoodat
men even de tanden ziet.
G r:m m eAen, o.w., ik grimm elde, Ileb gegrimm eld. svriemelen,krielen. Het grimmelt er
van mieren. Hetgrimm eltvan volk. IlotlpT.
G klm m en, o. 3v., ik grimde,heb gegrimd.

Oorspronkeljk beteekende het,even a1spr?
)'
/
?:0?,de

trekken van hct aangezigt veranderen, Omdatnu
de llevige hartstogtvan woedende gramschap de
gelaatstrekken zeer verzet, heet het woeden,en
van woede op de tanden knarsen. V an hiergrinlmig,grimmigheid. Grimnlen wordt ook val)ecnen
brtlllendcn leeuw gellruiltt,waarvan grimming.

groent onse betstede. BIJBSLV. KILIAAN heeft

ook#rOC27é/?,groeo
*en. Hi
Joehc
eltko
demt
bog
ss
en
#r
net
rc
oh
en
selg5rO
oO
pr
-

nen. V oxo. Van dit
#roeisel,in de Blln1srav.voorkom ende.
G reeP , V., meersr. groepen. E0n0 groefy

grafr. De vi
lant begost een recht uitloopende
jen,
grOCP. HoorT. Eene goot achter de koei
waarin de drek valt: dc groep uitm esten, Van
graven. Groep heet ook in de teekenkunde eene
vereeniging van beelden, in het fr.groupe;van
het ital,groppo.
f7koet, m. Hetgroeten. Iemand met eenen
groet verwelkom en.
G roelen, b. w., ik- groette, heb gegroet.
Door
middel van eenen groetzi
jneneerbied be@*
WIJZen. Iemand groeten. D oor eenig teeken
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eeren:deadmiraalwerd,bi
l het inloopen ln de van eenwapenschild,hetveld:hi
jvoerteenengou-

haven,m et drie kanonschoten gegroet. Heil toe- den leeuw op eenen rooden grond. Grondvest:
wenschen,geluk wenschen)den K oningh groeten ende de gronden der bergen beroerden sich. BIa-

metden intreê in zi
jn ri
jk. VOND. M et eenen Bsra
v. De aanvang van iets:hi
jheefteenengoegroet afscheid nemen: lk groetu. Spottendt zcgt den grond voor zi
jn volgend geluk gelegd. De
men:iemand groeten,voor afrossen.- V an hier eerste bestanddeelen eener zaak: zi
jn gemoed is
groetenis.

in den grond verdorven. Eene ziekte in den

W aarschi
jnli
jk mag men het aqeiden van het grond genezen. llart,genegenheid: daar is tlsoude cruazen,roepen,fr.crt
kr,onskrjten,eng.to schen hen geen goede grond. De ware gcstcld'

greet. Ondertusschen is er een oud saks.woord heid van iets:ik kan achter den grond der zaak
gî'ith,zw.grid,grud,datvrede heet,hetwelk zeer nietkomen. H etinnigstej inwendigste van iets:

denkeli
jk de oorsprong is,naardien aan iemand ditwensclaik u uit grond van mi
jn hart. Dat,

vrede toewenschen de oudste gewoonte van groe- waaruit men kan afnemen, dat iets zoo en niet

ten was.
anders is: wat voor gronden hebt gi
j voor die
G reeven . b.w., ik groefde, heb gegroefd stelling? Een gcvoelen, waaruit antlere dingen
M eteenegroefvoorzien. Dezepilaar is kunstig afgeleid worden: hi
j heeft schadeli
jke gronden
gegroefd.

omtrent de godsdienst. Eerste beginsel:de gron-

Groeze.v. Hetjeugdigegroen. Degroeze den eener wetenschap. Eene zaak uitden grond
afweiden. Voxo.bi
j KIL.lroense,groese,grase, ophalen. Van hiergrondeli
jk,grondeloos,grondig,
die het door caespes ?J?
*
r.
W?,
:, eenegroenezode, grondigli
jk. Zamenst: achtergrond, ankergrond,
vertaalt.
veengrond,voorgrond,zandgrond. Grondbrakig,
G ref.bi
jv.n.en bi
jm,grover,grofst. Groot, bi
j H. Ds GR.; grondeigenaar, grondeigendom,
zwaar. Grofgeschut. Grof geld. svelks deelen grondgebied,grondgebouw,grondgetal,grondhaak,
dik, niet :jn zi
jn: eenegrove p4. Groflinnen. grondheer,grondi
js,grondkundig,grondleen,grondGrove kousen. Grofm eel. Plolllp,bot:een grof leer, grondlegger, grondlegging, grondlegster,
verstand. Diep,hard:eene grove stem . Het te- grondles, grondoorzaak, grondregel, grondregt,
gendeel van teeder:grof van leden. Zeer, groo- grondrent,grondschatting, grondscheiding, grond-

teli
jks:grofmistasten. llad dan de Rechter zich slag,grondsap,grondsteen,grondstem, grondstof,
nietgrofgenoeg vergrepen? D lcltsR. Grof lie- grondtaal,grondtekst,grondvast,grondvest,grond-

gen. Grof(om veelgeld)spelen. Gi
jmaakt het wet,grondwoord,grondwortel,enz.
tegrof,gi
jzegt,ofdoette veel. Van hier grof- De ware oorsprong ligtin hetduister.
achtig,grofheid,groleli
jk,groveli
jk. Zamenstell.: G eendel. ziegrondeltng.
groqjvig,groii
jvigheid,grofsmid.
G rondel.
x
eng,m.
,meerv.grc
andelingcn. Een
G re', v., meerv. grollen. Eene vod. Ook zekere riviervischj in het eng. a :0.
0?
ïn#1/'
ze,bj
eeneprul,beuzeling. Gi
jverhaaltniets,dan Iou- Klc.ook gvondel.
tere grollen.Grollen maken. Van hier grollig, en
G konden . b. w., ik grondde,heb gegrond.
hetonz.geli
jkvl.w.grollen,daten knorrigzi
jn,en Grondvesten: waer waert gi
j, doen ik deaerde

hetlollende kattengeluitlte kcnnen geeft; anders grondede? BIJBELV. Onz-,grond voelen:ik kal)
krollen.
hier nietgronden.

Gro'
m .(groom),o. Ingewandvandieren:lli
j

Grondves:en. b. w., ik grondvestte,heb

leeftraet metlillend groom. VoxD. In hetbi
j- gegrondvest. Den grond leggen. Vanhiergrondzonder hetingewand der oFerdieren:in 'tgroom vestèhg. V an grondvest.
der oFerhanden. Voxo. Hetingewand van visch G roo- , zie grom.

heet ook grom. Van hiergrommig. Grommige

visch,uitwelken het ingewand nietgenoeg gezuiverd is. Van hier het bedr.w. grommen, het ingewand uitdoen;waarvan te Utrechtdergclprowmers,die de visch schoonm aken en thuisbrengen.
Ou1.werd grom,groom,ook voor kroost,nakome-

Grool, bi
jv. n. en 1)
jw., grooter, grootst.

Eene maat van uitgebreidheid aanduidende. H oe
groot is t1w akker? D at eene zekere ruimte beslaat,hettegendeel van klelh : eene groote stad;
een groot huis. Uitgestrekt in de lengte: mct
groote schreden gaan. Hoog: een groote reus.

lingen, gebezigd: verscheurend eyghen groom. Volwassen: mi
jne kinderen zi
jn nog nietgroot.
H oopT.
Kinderen groot maken,hen opvoeden. Grootvan
G roxnm el.
eu, o.w.,i1t grommelde,heb ge- kinde,zwanger,bi
j Hooz''
r. Grootgaan, zwanger
grommeld. Zich wentelen. Hi
jgrommeldein zi
jn zi
jn:een vinnig boschgedrochtging vandiengl
-ubloed. Van hiergrommeling,wenteling,en vuilig- we1groot. PooT. Uiteene m enigte bestaande:
heid.
een groot aantal. Een groote maalti
jd. Een
G rom 'm en, o.w.,ik grom de,heb gegromd. grootgevolg. D e groote hoop,demenigte. llat,

Het geluid der beeren: het grommen van den naar zi
jne hoedanigheid,eene aanzienl'
tke maat
beer. V oxo.
van inwendige sterkte heeft: cen groot geschrei.
G rend,m.,meerv.gronden. De oppcrvlakte Groote bl
i
jdschap. Groote hitte. Groote dorst.
van den aardbodem : op den grond vallen. Eene Hoovaardig:groot op dien naam . Hoor'
r. Aan-

bepaalde uitgestrektheid lands: honderd roeden zienli
jk: een groot heer. De groote wereld.
gronds. Aarde:eenvettegrond. Onderstebodem VoortreFeli
jk,dievcrhevene eigenschappcn bezit:
van iets: op dcn grond der vallei lagen vele degrooteSchepper. Hi
j iseen grootman. Een

doodsbeenderen. BIJBSLV. De bodem der zee,
der rivieren: grond peilen - Iemand in den
grond boren, hem geheel aan den bedelstaf l1elpen. Grond voelen;ditheetook in den gemeen-

eertitel: de Groote Heer, de turksche lteizer.
ALlxAxoyclzDl GRooTl. H etwordt ook a1s een
zelfst.naamw.gebruikt,en welin hetenkelv. een
groot,een halve stuiver:drie groot,tweeblanken.

zamen sti
jl, zi
jne bekomst hebben. Te gronde Een pond groot, zes gulden. ln hetmeerv.de
gaan, verzinken, en arm worden. Zandbank in grooten,deaanzienli
jken. Hi
j vcrkeert veelmet
zee:hi
j is op de gronden vervallen. 1)evlakte de grooten. ln de gemetnzame verkeering is
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groot
je, zooveela1sgrootmoeder. Van hfergroot- G u ds,v.,meerv.gudsen. Een steekbeitelm et
heid, grooteli
jks. Zamenstell.: grootachtbaar, eenen hollen bek. Zam enst.:dobguds. V an hier

grootbek,grootboek,grootdadig,groothartig,groot- het bet
lr. werkw. gudsen, uitsteken, en het onz.
hertog,grootmagtig,grootmeester,grootmoeder,in werkw.gudsen,taplings aqoopen:hetbloed gudste
den lagen spreektrant,grootmoêr,hetwelk zelfsbi
j hem uit de wonden. Het christenblotdt gudst
VoxD. voorkomt:wi
j kennen d'aarde voor ons langs de straten. SAflos.
grootmoêr. Zooheefthi
Jook grootvaêr. Groot- G u dsen .zie #uds.

moedi
g,grootmoedigheid, grootmoedigli
jk, groot-

G uf,bjv.n.enbi
jm,guFerrgufst. KzL.ver-

qsf6??d. Hoe gufen grof
'
nlogende, grootmond, grootneus,grootoor,groot- taalthetdoor mild,t'erlzt/d
spraak,grootspreker,grootspreking,grootte,groot- aldaar wordt aengegaan. J.o.1)EcK. V an hier
vader, enz. Ouo. bezigt grootwoordt
je Rede- gufheid. Dit woord gebruikt OuoAAx: wie 't
naars.

grootebeestop zi
jnen vollen draf,nudronkenvan

'
ADELUXG leidtheh met het lat. crctut/d, dik, za
l
jn gufheid, wil zien schokken. Het komt dennliddeleeuw grossus,eng.gross,fr. gros, uit eene keli
jk vangeven.
bron af.
Gufehel.
en,ziepochelen.
G
u:g. v. Bespottlng. Iemand de guig naGeeo*seh.bi
jv.n.enbi
jm,grootscher,meest,
s
t
e
ken.
KI
LI
AAN
kent een werkw. guigen,ôcf/vfzeer grootsch. Opgeblazen, hoovaardig: een
grootsch mensch. Heerli
jk:een grootsch gebouw. gen,bespotten.
Grootsch denkbeeld. Van hier grootschheid.
G u li. v.j m cerv. guilen. Eene merrie, die
G rop , v.,meerv.groppen. Groef:VEJA
niet gedragen heeft. Ook voor een onwetend

cene grop in (
1e aarde. Voxo. Bj Kzra.grope, mensch:parti
jschap hiergeen lammeguilen looft.

grubbe.
Voxo. Hethoogd.Gaub lat.caballus, fr.càeval,
G ees. o., meerv. grossen. Het gros pi
jpen en dit woord gutlbehooren toteenen stam .Voxo.
m aakttwaalfdozi
jn. Hi
jverkooptin hetgros,in bezigt het manneli
jk,vooreenen Jc-#ezlko.
el:dat

het groot. Van hier hetonduitsehe grossier: een ghi
j zoo armen guil(alsick)slaet'tli
jfvolstragrossier in zout. IIetbeteekentook hetgrootste men. Zoo zertmen ook,in degemeenzamever-

deel:methetgroszi
jnermagt. HoorT. Hetgros keering:hi
j ls een regte guil. Het wordtook
der menschen. V an het middeleeuw.grossus.
alseen bi
jw.
,voorlafhartig,gebruikt.

G eel, v.,m eerv.grotten. Een hol. Ook een G u :s.guize,zie vergut'zen.
kllnstvertrek in eenen ttzin, gemaakt van oude G u :t. m., meerv. guiten. Een spotboef,een
boomwortels, m et mos bezet,en metkoralen en deugniet. Van hier guitachtig, guiteri
j, guitig.
schelpen ingelegd. V an hier grotwerk.
Zamenst.: guitenstuky guitenwerk. Oul. was het
G rou w en, zie gruwen.
hiervan gem aakte werkw.guiten in gebruik:M aer

G ru:s, o. Verbri
jzeld puin. 1n, aan gruls soudtghi
jmetmkspotten en gniten. CoxsT.oZR
vallen. Van hiergruisachtig,gruisdroog,gruisi
jzer, M 1xN.
ecn glazenmakers werktuig; gruiszand, gruizig,
gruizigheid. Ook hetwerkw.gruizenvoorvergrui-

G u l,

V.,

meerv. gullen. Zekere vischsoort.

Verkleinwwgulleje.
jw.
, guller,gulst. Zacht:
zen. W aarschknli
jl
tvan hetgr.ygu,ietsdat zeer G ui. bpv. n.en bi
klein is.
het gulle zand. Dun: gulle bri
j. Openhartig:
Geu:t,v. Bi
jKITu.heetheth#Idroesem.In met een yul hart. Mild: htiis zeergul. Van
Gron.wordt hetwoord voor alle slordig werk gebruikt. De gruit in iets brengen. Van hier het
werkw.gruiten,datin Gron.hetwerk morsig behandelen aanduidt.
G eup pe'.zie greppel.
G rul,v.,meerv.grutten. Gort. Ookscheeps-

hier gulheld. Zamenst.:gulaardig,gulhartig, gul-

hartigheid,gulhartigli
jk.
G ulden. onverb.bjv.naamw. Van goud:
het gulden vlies. Het gulden gptal,dat getalin

de ti
jdrekening.hetwelk aanwi
jst,het hoemenigste
een opgegeven jaar in den cirkel der maan zi
j.
H
e
t
woor
d,
ze
l
f
s
t
andi
g
ge
bru
iktyvan het mannel.
ltost, van gort gekookt. Gruttenbri
j, Van hier
het werkw.grutten, gort pellen, in de grutteri
j, yeslacht,beteekenteene bekendemuntvan twinwaarvan grutter, grutteri
j,grutmolen, enz. Grut tlg stuivers,ofhonderd centen,ook een guldenstuk
beteekent ook iets dat klcin is,en uitgeschoten genoemd. Zamenst.: goudgulden. Van hiergulwordt:hetis m aar grut.
deling,een zekere appel.
G ru w zaaxn . zie gruwel.
G ul.r. v., meerv. gulpen. Eene groote baar

l
jk, is het
Gruw e'. (grouwel) m., meerv. gruwelen. waters, ook een groote teug. Eindel'

Hoogste afkeer van iets: eenen gruwel van iets een kleermakerswoord,om eene kleine oyening
hebben. Afschuweli
jke misdaad:zich aan gruwe- voor in eene broek aan te duiden. Van hler het
len schuldi
g maken. Van hiergruweli
jk,gruwe- onz werkw. gulpen, dat, dan eens, m et groote
li
jkheid. Zamenst.:gruweldaad,gruwelstuk,enz. teugen drinken, zwelgen, dan eens,eene opening
Gruwel,grouwel,bi
jKIs.grouw,horror,hetwelk hebben,aanduidt.

WACHTSS.tothetgr.Ftytt
o,rtàeo brengt,enhiervan: gruwzaam, gruwzaamheid. '
i-Oul. werd gru
ook voor afkeer,afLchrik gebezigd.
G eu w el.en. o.w.,ik gruwelde, heb gegruweld. Van gruwel. Yan, tegen iets gruwelen,

G ul.
z:g. bi
jv. n.en bi
lw.,gulziger,gulzigst.
Zeer happig, gretiy,iemand diede spt
jshaastig
inzwelgt. Een gulzlg eter. D e Dichters noemen
het graf, dat vele dooden, zonder verzadigd te
worden, verteert: het gulzige graf. Van hier

het van harte verfoei
jen. 0u1. washetook on- gulzigaard, gulzigheid, gulzigli
jk. Het korlltnlet
persoonli
jk:maar oock hem daertcghen gruwelde. het lat.gulosus overeen.
St.Fr.

G un nen , b.w.,ik gunde,heb gegund. Niet

G ruw eAflk.ziegruwel.
beni
jden:ik gun u dat geluk. Toestaan:gun
Gruw en.(grouwen) o.w.,ik gruwde,heb m4,datik enz. Van hiergunner,gunning.

gegruwd. Hetzelfde als gruwelen. V an iets gru- G unsl. v., meerv.gunsten. Gewillige toegewen,den hoogsten afkeer van ietshebben.
negenheid : iemands gunst vqrzoeken. Ook eene
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weldaad,uitgunstbewezen,in welken zin heteen
m ecrv. aanneemt: welke gtlnstnictzullen genie-

G unt, hetgunt,vooràetgeen. Zie geen.

G usl. bi
jv.n.en bi
jw-, niet dragtig. Eene
ten de ballingen van Napels. Hoos'r. Oudtjds guste koe. In den gemeenzamen stijl heet men
spelde men jonst,jonste. Van hiergunstig,gun- eenen maaltijd gttst,waarbj spek noch vleesch
stigli
jk,gunsteling. Zamenst.:gunstbetoon, gunst- is.
bewi
jsjgunstblik (bi
j CA5.
IrH.
),gtlnstbrief,gunste- Guur, bi
l
-v. n. en bi
jw., guurder, gutlrst.
loos,gunstgenoot,gunstgodinnen Lcharites), gunst- Straf, streng, van het weer gesproken. De gure
J
agt,bi
J HooFT,voor het'lat,ambitt
h,c/nùûud,-- herfst komt met zi
jn bui
jen aan. 1100:,T. Gure
gunstrdk,gunstwoord,een gunstig woord. HooF'
r winterdagen, gure winden. Stnursch: hi
.
j is
bezigt ook gunstvaardig.

een guur mensch. Van hier guurheid.

H.
e , de achtste letter van hetnederduitscheABE, den. Een schippersboom ;ook cen vischhoek ;en
wordt in den aanvang eener lettergreep.,en dat de bek van eene dreg. W dders,ale werktuig.
alti
jd voor eenen klinker, geplaatst:hand,haar, waaraan men iets ophangt. Ook dat,w aarmede
huis, of aehter de c gevoegd,om daardoor,a1s men de kleederen toehaakt,en ophaakt: een rok
een ondeelbaar letterteeken, den scherpen keel- methaken. Een zetterswerktuig: letters op den
klank te vormen,hetzi
j in vreemde woorden,a1s: haak zetten. Een vuurroer,dat nlet eenen slentel
cherub, chi
jl;hetzi
jin zuivernederduitsche, a1s: gespannen wordt, eene handbus, draagt ook den
noch!lacb,licht,lucht,lagchen,schieli
jk, mensch. naam van haak. W anneer de timm erm an hethout

Eertkds gebruikte men haar insgeli
jltsachterde geli
jk houwt, of glad schaaft,dan brengthi
jzi
ln
g, om den klank dezer laatste letter te bewaren, werk :7den haak. Van hier de epreekwi
js: het
aIs: gheluk, begheven; plaatsende dezelve ook isnietin den haakjhetisnietge1jk hetbehoort.
aehter aan, a1s:heiligb,zaligh. Zie over de na- Hetis buiten den haak,hetkomt t: onpas. De
tuur en het gebruik van de h, mi
jne Nedcrd. pleitzaak hangt nog aan den haak,is nog onafgeSpraakk.,D.I 9 42.
daan. In den vertrouweli
jken spreektrant zeyt
O a , een tusschenwerpsel, om daarmede m eer men: het zi
jn maar haken en oogen, daarin Is
dan eenen hartstogt uit te drukken. H et is,1. enkel verwar
riny De wereld is vol haken en
eigenl
i
jk,de uitdrukking van bli
jdschap: ha! dat oogen. Van hler haakachtig. Zamenst.: haak'

geeft verlichting aan hethart! 2.V anuitgelatene wil's, - bierhaak, bootshaak, brandhaak, entervreugd,die meteen bli
jd tn luid lagchen verre- haak,puthaak,vischhaak,weerhaak,enz.
zeld gaat; wanneer men, door de verdubbellng
Haak,hoogd.Haken,neders.hake, zw. en i
jsl.
van het tusschenwerpsel,den lagehenden toon na- hake,eng.hook,boh.en pool. hak, norm and. en
bootst: ha! ha! ha! hoe konde het ltluchtiger
1-7n.
Zeerdenkeli
jk behoort
uitvallen? 3.V an verwondering,metvergenoegen Pikard.ccç,hebr.7
.
gepaard:ha!vind ik u hier? 4.V an verwonde- hicrheen hetlat.N/CNA
S en het gr.oyzng.
ring,met toorn vergezeld: ha! schelm ! ik heb M aal.,m .,m eerv. halen. Trek. V an halen.

u. 5.Van onget
luldig vërlangen:hoort gi
j niet, Zamenst.: haalbier,haalkany haalmaat,haalwi
jn;

ha! 6.V an verdrietigheid:ha! wat is dat tal- overhaal,enz.

men! 7.Van verwi
jt:ha1deugniet!dat is uw R aai, v., meerv. halen. Een i
jzeren werkverdiende loon. Ila, van het vr. geslacht, is tuig, waaraan men pot of ketel over het vuur
ha
ngt
,
nede
rl
aat
,
of
ops
chor
t
.
Za
m
e
ns
tell.: haalook een water bi
j Grevelingen:totoverdeHa.
HoolnT.
boom,een houten ofi
jzeren boom,waaraan dehaal
e aag , v., meerv. hagen. Eene heining van hangt.
laag boom gewas. De geit werpt in de haag. e aa'
m . o., meerv. ham en. Een lederen of
Hoogvs. M ethethout der hage. Blassrv. Ook houten juk, op den hals der paarden,om met
voor eene bekende stad van dienzelfden naam : in m eer gemak te knnnen trekken.
die Hage. M . S'Toxz. Doch in deze beteekenis e aan.m.,lneerv.hanen. Hetmannet
jevan

wordthetwoord mannel.gebruikt: hi
j woont in eene hen. De mannetjes van andere vogelen,die
den Haag. Ik can den heelen Haegh,met alsi
jn tot dit geslacht gebragtworden,dragen ook dien
achterklap. H clG. A ndcrs bezigtm en doorgaans naam. Zoo noemt men het mannet
je eener
'sJrcr6llicpe,in hetonzi
jd.geslacht:het vorste- paauwin,ook eenen kalkoen, den Jccncnz. V an
li
jk 'sGravenhage is beroemd. Zamenst.: brem- hier de gemeenzame spreekwi
jzen: zi
jn haan is
llaag, doornllaag, kwikhaag, tuinhaag, enz. - koninp kraait alii
jd koning,anderen moeten de
haagappel, haagappelboom, haagbes, haagbezie, vlag voor hem stri
jken. Hi
jspeeltden gebraden
haagbeuk, haagboseh, haagdoorn, haageik, haag- haan,hi
j speelt voor grootmeester. Hi
j iseen
m es, eDz.
haan op zi
jnen eigen mesthoop, in zi
jne eigene
*faagd:s, hagedis, v., meerv. haagdissen. zaak durft hi
j wel. Hi
j is een haan, ook het
Een bekend viervoetig kruipend dier.
verkleinwoord:hi
j iseen /tcczlt/6, een driftig,opvl
i
ege
nd,
ook
s
t
out
,
onder
nemend mensch. V oorts
llaa:. m., meerv. haajen. Een verslindendezeeviseh. Van hierde spreekwi
js:er zi
jn noemt men den weerhaan OP eenen toren ook
haan aan een roer:den haan
haai
jen op de kust,men moetop hetzi
jnepas- eenen haan.

sen,hetloopt gevaar van weggenom en of geroofd spannen,overhalen. De roodeJcczl,debrandende
lont. W anneer m en een schip in brand wi1stetcworden. Zamenst.:haai
jenvel.
e aak . m.,m eerv.haken. Een werktuig m et ken,zeggen deschepelingen:wi
jzullen den rooeenen krommen bek,datin iets gehaaktkan wor- den haah laten kraa'
ten. Indien deroodehaen
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jzer,haardplaat,haardontsteekt een helsche mi
jn. Voxo. Van hier Zamenst.:haardgod,haardi
hanip wellustig. Zamenst.: knorhaan, korhaan,
snoeshaan,springhaan,zeehaan,enz.- H anebalk,
hanegekraai, hanekam, haneklaauw,hanepoot,de
poot van eenen haan;hanepooten,krabbelschrift;
hanespoor, hanetred, holte in een ei; haneveer,
de veer eens haans,overdr.eeneo/kei'
:, een ruw
vrouwmensch;hanevoet,eene bloem .
ADSI,. ontleent den naam van hetschelle ge-

stedeyhaardstedegeld,enz.

JUNIUS leidtditwoord afvan hethebr.31W,

waarm ede hetlat.ardere overeenkomt. D an,daar
haard,in de verwantschapte talen,nietenkeleene
vutlrstede,maar ook eeneplaats,opdeoppervlakte
van den grond, tot een zeker gebruik bestemd,
aanduidt,meent ADELUXG,dathetvan aarde afstamt.

R aarRieveu . o. w., ik haarkloofde,heb
talen,naarhetzelve den naam draagt.
g
e
ha
arkloofd. Eigenljk, een haar doorklieven,
M aan der,m .,m eerv.haanders. Eenemand, spouwen. Overdr., over beuzelingen knibbelen.
om vruchten in te plukken.
Van hierhaarklover,haarkloveri
j,haarkloving.
H aae, P0rS. VoornaamW.,VrollWcllk van z#. M aas, m., meerv. hazen. Een bekend wild.

luid dezes vogels,geljk dit dier,in veleanderc

Hetmeerv.isgeldk aan hetenkelv.
Vele honden zi
jn des hazen dood, men moet
Haart âcre,haar,is ook een bezitteli
jk voor- voor de overmagtbukken. Om degelkkheid van

naamw. van den derden persoon,in het vrouwel.
geslacht; haar man, hare dochter, haar kind.
H aar neemt ook de bepalende lidwoorden de en
hetvoor zich ;maar alsdan wordthetzelfst.geno-

gedaante en kortheid van hetvleesch,noemtmen
eenen haas den tlitgesnedenen lap vleesch,achter
het nierenbed van een slagtbeest zittende. Za-

menst.:hazejagt, hazekopz hazelip, hazemondy
men:e1k droeg zi
jn pak;zi
jook hethare. Om hazenoog, zekere oogziekte; hazenoor, een plandewelluidendheid schri
jftmen weleensheur,wan- tengeslacht; hazepad: hi
j kiest het hazepad, hi
j
neer hetnaaste woord den verlengden klinker aa gaatl
oopen. Wi
jders hazenoot,(hazelnoot)hazeheeft; terwi
jl sommigen haara1senkelv.,en heur pastei,hazepeper,hazepoot,hazeslaap,eenonvaste
alsmeervoudig beschouwen. Dan,kiesche Schri
j- slaap;hazewind,windhond,enz.
vers bedienen zich van dievri
jheid nietmeer,en e aast. v. Drift,schieli
jkheid. ln der haast.

erkennen geenszins ditonderscheid.
Haast maken. H oe meerder haast hoe minder
H aae, o.,meerv.haren. Een bekend deksel spoed. Hetwordtook alsbi
jw.gebrnikt. Ik zal
over het geheele ligchaam der dieren ;ook aan haastkomen,weldra,schieli
jk. Bjna:hi
jishaast
hetligchaam dermenschen. In hetbi
jzonderhet zoo ver,als gij. Achter zoo neemt hetde eigenhoofdhaar, wanncer het zoo wel ecn enkel haary schap van een voegwoord aan,en wordtaan het
a1s de haren tezamen uitdrultt:schoon men dan woord zoo gehecht,voor zoodra:zoohaastalshi
j
ook hetm eerv. haz'en bezigt. Een'schoonen bos komt)zalik hetu zeggen. Van hierhaasteljk.
haar hebben, dat in Noordholl.heet:eene goede H aasten,(zi
ch) wederk. w.,ik haastte mip-!
vachthaarhebben. Alsmen defjnheid van iets heb mij gehaast. Zichspoedcn,reppen. En miJ
wi1 t
litdrukken, vergeljkt mcn hetbi
jeen haar; gehaast, die padcn inteslaan. PSALMBER. ln
hetiszoo fi
jn,a1seen haar. Alsmeneenenklei- de overzctting van den Bi
jbelwordthetook onnen afstand aanduidt) bedient men zich van dit zi
jdig gebruik
-t:wie gelooft,die en zalniet haes-

beeld:hi
jmiktop een haar. Hi
jgeli
jkthem op ten.
een haar, hi
j geljkt hem volmaakt. Om schrik e aasllg. bi
jv. n. en bi
lw-jhaastiger,haasuit te drukken is het:de haren ri
jzen mi
j te tigst. Die veelhaastheeft:hoe zi
jtgi
jzoohaasberge. Elkander in hethaarzitten,eigenli
jk,el- tig? Oploopend:bi
j iseenhaastigman. Vanhier
kander aan de haren trekken,en overdragt.:zich haastigheid,haastigli
jk,
heftig tegen elkanderverzetten.- Zi
jheefthaar R aal. m. Eene sterke afkeerigheid van iets?
op detandel,zegtmen van eellbitswi
jf. Gri
jze hetwelk het verstand als kwaad besehouwt. HiJ
haren,deouderdom. Verkleinw.haarfe,ook een heeftgenoeg aan uwen haatte dragen. HooGvL.
vezeltje aan gewassen en wortels. Van hierhet Haatdragen. Van hicr haatdragend,lateli
jk,haonverbuigb. haren: een haren gortlel. Voorts: teli
j
k
h
e
i
d
.
haarachtig, harig, harigheid. Zamenstell.: haar- A1s m en de uitblazing weglaat,heeft men het
band, htarbles, haarbos, (een bos haar) haar- lat. odium .
* als men de uitblazing sterker maakt,
lol
t, haarnaald, haarsni
jder, haartuit, haarvlecht, het gr. ZG7(J(. M isschien kom t het afvan àeett
el1Z.
wegensde hitte,den hartstogtcn eigen.
IHa.
s vergeli
jkt de eerste lettergreep der lat. e aeh.v. Gevaarli
jke waging:dezaek inde
woorden hivtus, ltt'
rsutus, en brengt dezelve met hag stellen. Hoola'
r. Van hier hagcheli
jk,hagditwoordtoteenen stam,zjndewaarschi
jnli
jkhct cheli
jkheid. Het verkleinw.hachje gebrt
liktmen
angels.haeren,vergaderen,alseenevergadcringbi
j van
iem and,die,uitlosheid en baldadigheid,zich
@
vlechting.of lokken. In het fr.heeteen harige
mantelder M onniken haire.
e a axd, (heerd) m.
, mecrv.haarden,anders
àaardsteden. Eene plaats, waarop men het vuur
stookt. ln sommige plaatsen van Nederland,heet
de kamer, waar m en hetvuurstookt,de haard:

ln gevaar stelt.
e aeh t. 111., m eerv. hachten. In eenige oor-

den van Nederland nog gebruikeli
jk,voore6n dik
stuk. geef mi
j eenen hacht brood. Een hachtje
spek.
H aTl.o.,meerv.haften. Eengekorvendiert
je,
zi
jzitten in den haard. W i
jders,beteekenthcthet dat aan den avond van den dag,zjn huidjeafgansche huis,eene eigene bezitting:opdat ik eens stroopt. In den haft-ti
jd aan de zkd
'eeenerrivier
een' eigen haart geniet. Hoogvs. Van hier de wandelende. FIITH. H et is er zoo dik a1s haft,
spreekwi
js:ei
gen haard isgoud waard. In dezen het' is er in groote menigte.
zin zegt men ook haardstedetvoorhaardsteden en O afug. een uitgang van sommige bi
jvoege-

altaren vechten,voor burgerljkeen godsdienstige ljke naamwoorden, om aan te duiden, datiets
voorregten. Haard is ook een pzeren werktuig, waarli
jk deeigenschap eenerzaak heeft; van hawaarin m en vuur stookt: een engelsche haard. wezl,haben,hebben. Zoodanige bjv.naamwoorden
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zjn:ernsthaftig,heldhaftig,kri
jgshaftig,manhaftig, ten,van Jci,haat,ni
jd. Van hier hakker,haknaamhaftiy zeeghaftig. Om de voetmaat gebrui- king,haksel;ook gehakt,voor gehaktvleesch:een
ken de Dlchters den uitgang haft:om uwe held- ba1 gehakt.
hafte daan draagt gi
j een lauwerkroon. Voor e akkenel, v.
, meerv. hakkenei
jen. Ecne
haftl
'
g hebben eenige bi
jv.naamwoorden achtt
j, tel, een telpaard. Hij biedt zijn' leenheer cen
a1s: deelaehtig, waaraehtig,woonachtig?met den sneeuwittehackeneie. Voxo. K ILIAAX heefthaekenadruk op dezcn uitgang. Zie achtig.
netyc,telle,en zet het over door asturco, equus

e aged:s,zie haagdis.
tolutarius, in het fr. haquenek, eng.hackney,ital.
e age',m. Gevrozene regendroppels,die,als hacquinea,sp.haca. M en gist metGlsxslœ s,dat
ronde stukles i
js,uit de wolken vallen. Om de hetwoord den klank van een paard,dat denpasgeli
jke gedaante,heet men,van lood gegotene, gang gaat,nabootst.
korreltjes ook hagel: van hierganzenhagel,mus- 'O al.. o., zonder m eerv. D e hardigheid der
schenhagel, Van hagel is hagelachtig. Zamenst. aarde door de vorst:'tha1gekneedt van de hoefr.
zi
jn: hagelbui;ook overdr.;eene hagelbuivan slagen werd hoe langer hoe m urwer. H oor'
steenen,een aantalgeworpen steenen; hagelgans, H et ha1 zit nog in den grond.
zekere watervogel; hagelslag, hagelsteeny hagel- R a'.v.
,m eerv.hallen. Een zeer oud woord,
taseh,hagelwit,enz.
dat,in hetgemeenjeene overdekte plaats te kene ageAen, onpers.w.,het hagelde,heeftge- nen geeft. Ou1.washab halleeene gemeene behageld. H ethagelt,er valthagel. Overdr.wordt naming van groote en openbare gebouwen, die
hetvan eenen digten drom van geworpene koge- ten gemeenen nutt
egebruiktwerden. Het is bi
j
len,handgranaten,enz.gebruikt:'tgeweldig hage- ons bi
jzondergebruikeli
jk,om daardooreeneplaats
aan te duiden, waar vleeschyoflakens verkocht
1en derpi
jlen. A.BöGASST.
R agen , onpers. w., het haagde, heeft ge- worden. Deszelfs oorsprong is zeer duister. Zahaagd. Gevallen,aanstaan. Dithaegtde Itegge, menstell.: lakenhal, saaihal,vleeschhal. Van het
die haer glazen stroom enz. M ooxsx. M eest angels. heah een paleis,eene zaal,vergaderplaats.
gebruikt men het zam engest. behagen. V an hier R al.
en . b. w., ik haalde, heb gehaald. In
acht men hetwoord hagendeveld afkomstig,in den het algemeen duidtditwerkwoord aan eene overlagensti
jlgebruikeli
jk,vooriets,datin zi
lncsoort brenging van iets op eene bedoelde plaats,di:
uitmuntend is: hagendeveld van nieuwe neuten! naderbj onsis:turfvan denzolderhalen. Door
(noten).- Hetiseen hagendeveld,een overvlie- beweging iets op eene andere plaats brengen:de
ger. TUINM.zegthagen :4 veldbd.i.datin geen handen op den rug halen. Door trekken naar
hagen en velden zoo te vinden is.
boven brengen:adem halen. Afhalen:de brieven
R ak. v., meerv.hakken. H iel. H et achter- van het kantoor halen. Ontbieden:den wondheestult onder den schoen: ik heb nieuwe hakken 1er halen, M et geweld naar zich trekken:iemand
laten maken. Iemand op de hakken zitten, van de oogen uit het hoofd halen. Schrapen: gie-

nabi
j vervolgen. ln den deftigen stjlbezigtmen rigaards zi
jn gaarn,waa'
r wattehalenis. Ver-

oorzaken: zieh eene ziekte op den hals halen.
liefkt hiel.
W ak, v., meerv. hakken. Een houweelm et Ter wereld helpen brcngen:kinderen halen. Optweetanden,om den grond om tehalen Bi
jK1I,. wegen: ik denk niet, dat het honderd ponden

hacke,spae!
)e
'.
halen zal. Van hier overdragt., in vergeli
jking
e ak . rn., meerv. hakken. Een hotlw met komen:hi
j kan niet bi
j hem in grootte halen.
eenebjl,meteenesabel,enz. De tjd,wanneer Zamenstell.:aanhalen enz.
hethoutgeveld,gehakt wordt;zonder meervoud: H et heeft zeer veel overeenkomst met hetgr.
het is thans in den hak van het hout. Overdr., Zxhqg, lat. chalare, waarvan het fr.caler, naar
haat, n!
)W; zonder meerv.: eenen hak op hem beneden halen. M en heeft ook een gr. woord
hebben. Hooya'
n Zamenstell.:hakbank, hakblok Lhxztg,datvan làe(& afkomt.
hakbord, hakhout)hakm es,hakmoes,hakpap,enz. R aïf.halveydateigenli
jkeenzelfstandignaamR ak en, b.en o.w.,ik haakte,heb gehaakt. woord is,beteekenende oul. een deel; ook eene
Bedr., rnet eenen haak halen: ik heb hetnaar zi
jde; waarom aan de anderez(
)'
& bi
jNoTl
tsR.
mj gehaakt,zoo verik kon. Onz.
,vastgehecht heet andevthalb. Deze beteekenis is nog over in

jden. lletisbi
j
zi
2-ll:mi
jneschaatshaakte in de zi
jne. Inverwar- ons woord allenthalve,aan allezi
jk, vooreerst, a1s een voorzutsel,
ring zi
jn:die dingen haken nog. Begeeren,hevig ons gebruikeli
verlangen; met naar: mi
jn ziel, die naar den schoon het achteraan geplaatst wordt, en den
tweeden naamvalvereischt!beteekenende zoo veel
vrede haakt. PSALMBZR. Van hier haking.
jkheldshalve,gewetenshalve.
R akkel.
en.b.en o.w.,zi
jndehetvoortdur. a1som,wegens:duideli

woord van hakken. Ik hakkelde, heb gehakkeld. M en ziet hieruit, dat htlt, met het naam woord
Bedr., in kleine stukken scheuren, waarvan het aaneengehecht geschreven moct worden Zoo
jke
deelw.yehakkeldtgehakkelde kleederen. Onzi
jd. plaatst men dit voorzetsel ook achter bezitteli
overdr., stamelen, metgebrokene woorden en en- voornaamwoorden:mi
jnenhalve,uwenhalve. W elkele Iettergrepen spreken,omdat een hakkelaarde luidendheidshalve vocgt men hier eene ttusschen,

woorden aan stukjeshakt:hi
jhakkelt. Van hier schri
jvende: nwenthalve, mi
jnenthalve, hetwelk
hakkelaar,hakkeling. Zamenstell.:hakkelkees,een doorsommigen wederaf
kekenrd wordt. In allentstamelaar;hakkeltong.
halve sehi
jnt de tgewettigd, De aanwtjzendeen
M ak keu .b.w.,ik hakte,hebgehakt'
.Eenen betrekkeli
jke voornaamwoorden eigenen zich dit
woor
d
ook
toe:derhalve,deshalve,dierhalve,dieshak geven; met hetvoorzetsel?*4tiemand in het
been hakken. ln stukken kloven: llout hakken. hal
ve, weshalve; in welk gevalzi
jden aard van
Tot klcine stukjes verbri
jzelen: vleesch hakken. voegwoorden bekomen. Een der onafscheidbarc
Een leger in de pan hakken,allesover de kling voorzetselsvoegthetinsgeli
jksachter zich, namelaten springen. Ook zegtm en: op iemand hak- li
jk be:behalve;makende,in dienvorm)eenvoorken,metherhaaldehateli
jke uitvallen op hem vit- zetstlen bi
jwoord.
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Ten tweede,komthetvooralseen bi
jvoegeli
jk halstb, obstt
natus,van ster,stardfcrrl
k?d.i.stjf,
naamw.en bi
jw., om een deel van tweegeli
jl
te hard. Hoovl', VOND. en anderen bezigden halsdeelen uitte drukken;en weleigenli
jk,waar het sterk,doch verkeerdelkk. Van hierhalsstarrigheid,
niet alleen van ligchamen,maar ook van den ti
jd) halsstarrigli
jk.
de ruimte,ja, in een woord,van allesgebruikt H al.
ster,ziehafter.
wordt, waarvan m en zich eene helft verbeelden e aite (l
1a1t), v. Een kri
jgswoord, den stilkan. Een half brood. Eenen halvcn dag werken. stand der voortrtzkkende manschap aanduidende:
halte houden. Het komt af van houden, holden,
Eene halve mi
jl, een halve gulden.
vol. Half Amsterclam. M en zegtooit:half
tember, half April, dat is, op de helft van
maanden. 1)e vroaw is ter halver dragt.

halten. Hoor'
r bczigt het werkw. halten, voor

halte houden: doet hi
j de Ruitershalten op den
Weg enz.

lt
alve,onvolmaakt, Haf wordtook a1s een
M aïve.zieltaf.
woord gebruikt,bi
j het tellen van al de halve M aAveeexl, b.w.,meteenenbastaarkluitgang.
llren: half een. Voor halfdrie. M et telwoorden lk halveerde, heb gehalveerd. D e helftverminwordthetwoord halh ltalve,achteraangevoegd,om deren.
de helft van een grondgetaluitte drukken; in e am . v., mecrv. hamm en. Een schink.
welk geval, halve voor mannelt
jke en vrouwel
i
jke, W estfaalschc hammen. Verkleinwoord hammelje.
halfvooronzi
jdige naamwoorden geplaatstwordt, Het stamt van een verouderd woord hammen af,
zonder verder verbogen te kunnen worden:derde- datafsni
jden aanduidde;zoodathanleen afgesnehalve stuiver. Oul.bezigde men hal
.f '
J
c/.
:,voor de den stuk beteekent; in hetbi
jzonderhetbilstuk
J6/'
fvanskf.
q:Istoec dattu halfmi
jn ri
jck hei
jste. van een varken. Van hier eene boterham. Het
BIJBEL, 1417. Oneigenli
jk wordt dit
woord l
tam heeft,oudti
jds,nog anderebeteekenisgenomen, waar men zoo zeer niet op de
sen gehad. KILIAAN telt,onder anderen, die van
eenen beem d; ook van eene woning,of van een
helft ziet: een llalf bewi
js. Half dood.

dronken. Eene halve zuster. Een halve geleerde, geht
lcht,eenen drommel huizen. V an hierdragen
enz. In Gelderland bezigtmen het zamengestelde zeker eenige plaatsen in ons vaderland den naam,
halfscheid,voorde helft;b.v.:de halfscheid der die ofenkel Ham heeteny of meteene zam enstelboete betalen.
ling genoemd worden: Droogenham! Blankenham.
R a:ftee. m.,m eerv.halfters. Een touw,
ln Groningen kent men ltetAàplrk/c,dah zonder

leeren riem,om den hals derpaarden: geljk het twi
jfel, eenen aanleg van een dorp, in eenen
paartnae'ttreckenydenhalfterqui
jtword. Voxo. beemdrè
jken oord,tekennen geeft.
Ook halster, helster, holster. Het stamt af van M a'
m e:, v.,meerv. hamei
jen. Hetbuitenste
houden)âatteninhethoogd. In N eders.is het ook hek van eene stadspoort;in onduitscltde ôcrrkkrc.
H ebbende de hamei doen oploopen. HoorT.zonder% halter,bi
j KIL.ltalter,hal
fter.
'H al,m p m ., meerv. halmen. D e steel van VoxoErzschjnthettenemen voorden sluitboom,
graangewassen. Hetlat.calamus,en hetperz.ca- welken men voorhetbuitenhek doet,als hi
jvan

/z/
3, en het gr.zllkqr
zoç hebben veelovereenkomst het wcâtfzb:n der Jck?ie?k spreekt. En zeker geeft
metditwoord. Zam enst.: halmknoop, halmsteel, KILI
AAN er deze beteekenisaan,a1shi
jhammek'
e,
halmstroo.
Jconell'
tle verklaart,door ltjnum frczllrcravzl,quod
H ais, m ., meerv. halzen. Een bekend deel odfûd opponitur. Hetstamt af van ham, dat in
'
des ligchaams van m enschen en dieren. Om de Oostvriesland nog eene omheinde,omtuinde streek
geli
jkheid wordt aan andere dingen ook een hals aanduidt. Zoo is dan hameieen getralied hek,of
toegeschreven:eene flesch m eteenen langen hals. ietsdergeljks,datter afschutting dient. H'
UYDEHetleven: op den hals gevangen zittcn ;metden corln teekent aan, dat hety even a1s ham,ook
hals betalen. lemand om hals brengen, vermoor- een gehucht beteekend hceft. D itis danhetzelfde
den;ook overdr., voor doorbrengen: bracht om methetfr.hameau. KIL.heefti
nsgeljkshammel
je,
hals een grooten schat. GyzscHlEu. Om hals ra- #heltucht,rfct/îtf..
ken,omkomen. Zi
jnen hals breken,doorvallen 'O a- e', m., meerv. hamels. Een gesneden
omkomen. V ele woorden den hals breken,veel mannet
jevan een schaap. In hethoogd.Hammel;

jden. Zamenstell.: belhamel,
sgreken over eelle zaak. De gansche persoon: van hammen, afsni
zlch iets op den hals halen. Op hals en keel,ten ook overdr. voor iemand, die zich in alles het
sterkste,verbieden. Een laals,een onnoozelebloed. meest laat zicn en hooren - een voorvechten
Hals over kop,m etgroote haast. Ilals beteekent Zie belhamel.
ook cen dik scheepstouw, anderssmbp genoemd. e am er. m.,m eern hamersenham eren. Een
H et mcerv. halzen gebruiken de Dichtcrs in deze werktuig, om te slaan, te kloppen. Hi
j is tus-

spreekwi
js: de burgers moesten op hunne vri
je sehen den halneren hetaanbeeld,hi
jis in groot
halzen hetjuk der sl
averni
jdragen. Ditmeerv. gevaar - li
jdt aan allekant. Overdragt.wordt
halzen duidt ook wier, of ander watergras,aan,
dat onder hetvisschen aan de netten bli
l'ft zitten,
of de beenen der zwemmendcn belemmert. Zamenstell.:halsader,halsband,hnlsdoek,halsgeregt,
halsheer, die over den hals, of het leven van

de sterke doordringende kracht van iets hante''genoemd:metden hamer van Gods woord. VoxD.
Een held,voor wien geene magtbestand is,wordt

weleensgenoemd eenstrbdhamer. Men mag het
van hetzelfdehammen a:eiden,datsni
jden,stooten,

iemand beschikken mag (bi
j HooF'
r); halsi
jzer, slaan, verminken aanduidde: de er isslechts de
halskraag,halsregt,halsregter,llalsstrafihalsvriend, uitgang. D ithammen heeft zeerveelovereenkomst
halszaak,enz. Bi
jna aldeverwante talen hebben met het hebr.Dln M Yn,dathetdenkbeeld
ditwoord,schoon zi
jn oorsprong onzekeris.
van 6reken,verpletteren metzich voert Zamenst-:
H aisslarxig,bi
jv.n.enbi
lw.,halsstarriger, beukhamer,breeuwham er,deurham er,enz.V oorts:
halsstarrigst. Hardnekkig, sti
jfhoofdigt een hals- hamerbi
jl, hamerslag,dat zoowel aanduidt i
jzerstarrig kind. Het is zoo veel alsstq
f
'ltcîz?
k, slag, of datgeen, hetwelk, onder het smeden,
zegt HuvoEcv)tn K1Iu.heeft:halsstarriglt is ster- van htt jztr afspat, als dcn geli
jken slag met
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hamers:hamerslag houden. W i
jders hamcrsteel op de wegen,en een staak bi
jbruggen,wanneer
de m ast eensschipsnaarbeneden moet,insgeli
enz.
jks
e a nd, v., m eerv. handen. D at lid aan llet eenehand. Eindeli
jk wordt,in dcn verheven sti
jl,
menscheli
jke ligchaam, dat aan het uiterste des hand voor den geheelen persoon genomen:ontziet
arms geplaatst is, om te gri
jpen,te houden,enz. de dood bet een geschepterde hant, dan een verW at komt in hetdageli
jk-schelevenmeerte pas, eelte van arbeit. HooFl'
. Verkleinm hanh'
e:
dan dit nuttig lid? Daarom gebruikt m en dit crgenseen handje van hebben,ietsdoorgaansgewoord ook, om verscheidene denkbeelden uit te woon zi
jn. Van hierhet onyers. werkw.handen,
drukken. Gewapenderhand, metden degen in de het handde, heeft gehand; ln den dageli-ikschen
vuist. Van hoogerlaand2 van de regeri
ny. De spreektrant gebruikelijk voorterhand staan:dat
hoogerhand, de regterzilde. D ehandaanlemand handt mi
J niet. Voorts: handig, handigheld.
houden, voor iem and zorgen. De hand metiets Zamenstell.: handarts, rchirurgln) handboei,
ligten,het goedkooper geven;ook in de zaakwat handboekje,handboog,handboom,handbreed,handtoegeven. D e handen ineenslaan, elkander met breedte,handdadig, handdoek, handenloos, handraad en daad bi
jstaan. Iemand dehanden boven euvel,handgaauw,lzandgebaar, handgeklap, handllet hoofd houden, hem beschermen. D e handen gel
d,handgemcen,handgetrouw,bi
jMooxsx,voor
slap laten hangen,moedelooswortlen. De handen verbonden bi
j handtastlng; handgift, handgreep,
te hnis houden, voorzigtig zi
jn,niet geven,zich handhouden,handhouding,handlanger,handmolen,
m et iets nietinlaten,enz. Dehanden volhebben, handopening,handpaard, handsçhoen, handschrift,
metbezigheden overkropt zi
jn. Dehanden rnim handtasting,handvatsel, handverdraai, handwater,
hebben, door niets in zi
jne verrigting verlli
nderd handwerk, handwerksman, handzaag, handzaam,
worden. lemand op de handen zien,hem naauw- enz. H anddwaal was oul.in gebruik voor handkeurig nagaan. De laatste hand aan het werk doek. Zie dwaal.
leggen,hetzelve voleindigen. De handen van iets H etlat.hendo,preàendo, heeft er eenlgc overafwasschen, hetnlet voor zi
jne rekenlng nemen. eenkomstm ede. W ACHTER.en FalsclTgissen,dat
De hand in ietshebben,zich bedekteli
jk metiets het van het werkw. haben, hebben, vasthouden,
inlaten. De handen uit de mouw steken,vli
jtig afkomt.
beginnentewerken. Handen aan hetli
jfhebben, H an de, een onzachtstaartige uitgang ()m de

lzen.
vooreenen zwarcn arbeid berekend zln. Iemand hoeveelheid,alsin soorten verdeeld,aan tewi
de llanden binden, hem belemmeren,verhinderen. Hi
jisonsNederlanderen voornamelpk eigen.even
2datvan dezelfde krachtis. ln de zamenTwee handen op eenen buik,in alles eens. Van a1s letde hand in den tand,zoo gewonnen,zoo geron- lasschlng stelt men voor deze uitgangen doorgaans
nen. W i
jders, door verscheidene voorzetselsaan er, of der, om den tweeden naamval van het
jkomen,aan teduiden.Tsx
te nemen, is ditwoord in de volgende spreekwi
l- woord,waarachterzi
zen gebruikeli
jk. Dezondeaan dehandhouden, KATS meent,uit de verwantschapte talen temogen
dezelvc niet geheel verlaten. Iemand eene gele- opmaken,dat wi
j oudti
jdseen ongeli
jkvl.werkw.
genheid aan de hand geven,bezorgen. Hetpaard hzn#e
' n,hand,ofhond,gehonden,d.i.bcvatten,bc-

lpen,houden,gehad hebben,zoodat ons àande
dat aan, ofbi
jde hand loopt,dataan delinker- gri
jk in
zi
jde is;van hierhetbi
jv.naamwoord:hetaan- desoortverdeeling derdingen niet onvoegeli
jzen. W ACIITSR.maaktdeafdehandsche, of bi
jdehandsche paard, in hetge- grepen zoudeaanwi
meene leven. A an de winnende, aan de betere leiding eenvoudiger, van het angels.cinh pcnzfd,
jlnietsgemeencris,dan dat(1e k
hand zi
jn,beginnen te winnen,te herstellen. Een eng.Hnd;dewi
werk bi
j de hand nemen,aanvangen. Met de in h verandert.
handen overelkanderzîtten,ledig zi
jn.- Iemand H andei,m. In hetalgcmeen allerleibcdrdf,
aan dc@@ hand gaan, believen,zich gedwee betoo- om aan den kost te komen. Bi
l
juitstek beteekent
Tuxo aen
D0l1: Z1J kwam cr wel, m aer om vrou e
de hant te gaen. Voxo. Bi
j ti
jdshaeraan de
hand te gaen. Hoor'r. lemand naar zi
jnehand
W ennen, zetten. Onder 'sltands, l
@n vertrouwen.
neme
n,
hem
t
e
r
e
gt
stellen.
Iem and onder handen

het den koophandel:handel drilven. Elke onderhandeling over eene zaak :in den llandeloverden
vrede te U trecht. Het uitwendige levensgetlrag,
door daden zigtbaar:iemands handcl en wandel.

Zamenst.:handelri
jk.
Geld op hand geven;bi
jdekri
l
-gsdienstgebruike- R andeien, b.o.w.,ik handelde, heb gejv.,ietsbi
jwi
lzevan koop,verrl
zili
jk. Iemand op zi
jne hand,in zi
jn belang,heb- handeld. Bedri
jook ietstehandelcn? Onz., koopbcn. 0p zi
jneeigenehand,opeigengezag. H and len:hebtgi
over ltand,gaandeweg. Uit dehandverkoopen, manschap dri
jven:hi
jhandeltsterk op Lissabon?
jk en opregthandelen. Benietbi
jopenl
i
jkeveiling Uitdehandvallen,niet Zich gedragen: eerli
aan de verwachting voldoen. lk weet het van handelen:slechtm et iem and handelen. Gewagen,
goederhand,van iem and,op wien ik aankan. Ie- zoowelvan iem and,die eene zaak bcspreekt: I'i
j
ftfraaiover dat stuk gehandeld; a1s vnn een
mand van de hand wi
jzen,hem een verzoek wei- hee
boek, geschrift, waarin iets gcsteld is:datboek
geren. Voor de hand zitten,eerst moeten OPSPClen. Iemand dc hand vullen, ook overdr-, VOOr handeltover de inenting van dekinderziekte.V an
tevreden stellen,paai
jen. Figuurli
jk heeft hand hier handelaar, handelbaar, blzigzaam en toegenog verscheidene beteekenisscn,a1s dievan schrift: vend;handeling,koopmanscl
zap,en wi
jsvan iets
eenemeesterli
jkehandschri
jven. Eenonderschrift, te doen,enz.
eene handteekening; ecne valsche hand. Zi
jde, W'axkdgebaar.o. Vanhand en gebaar,van
?,veelbeweging m aken. H andgebaar
kant: de link-erhand omgaan. Hulp: de hand baren,.çcicrdz
leenen. Bczoeking door God:hetis Gods hand. isderhalveeene bezigheid,waarbi
jdehanden wat
M agt,vcrmogen:hetstaatin uwehand. Geweld: te dragen,ofiets anders tc verrigten hebllan.
O andh ave. v., m eerv. llandhaven. Een
onder roovers handen. D at naar eene hand ge- '
sel, bil- hetwelk m en iets vasthoudt. Het
li
jkt:de hand eens saps, eensankers. Eenc handvat
jzeren hand,eene haak. Zoo heetecn wegwi
i
jzer woord begint al te verouden; m en vindthet in

HANDHAVEN-- HANZE.

de overzetting van den Bi
jbel:op de hanthaven
des slots. H et komt van hand en haven,dat is
hebben, houden. Van hier is het bedr. werkw.
handhaven, ik handhaafde, heb gehandhaafd, de
hand aan iets houden, m et lnagtverdedigen :de
regten der menschheid handhaven. V anhierhandhaver,handhaving,enz.
'H andltaven . zie handhave.
'R a ndre:k en. b.w.,ik handreikte)heb ge-
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dige vent;ook zekere tafelm et hangende bladen;
hangschuur) hangslot, enz. Voxo. bezigt llang?z,?k/ce3?,voor t1e wieken laten hangen.
A osrzuxo gist, tlat het van ha, dat is hoog,
afstamt.
'H a ns, een verkorte mansnaam ,voor Ilannes)
van het lat.Johannes, uit het hebr.Jehochanan.

Het verkleinw.is Ilansie,van waar de schertsende

uitdrukking,in hetgem eene leven. om op de ge-

handreikt. Bi
jstaan, llelpen. Van hier handrei- zondheid der nog ongeborene vruchtte drinken:
ker,handreiking. V an ha.nd en reiken.
Hansjein den kelder! Zamenstel.:hansworst,de
'
O andvesé,v.,meerv.handvestell. Eigenli
jk, benam ing van eenen potsenm aker, in de schouweeneschrifteli
jke oorkonde onder eeneverzekering, tooneelen;ook hansop, eene speelpop der kindewelke men m et de hand gaf. V an hier heeten ren,die op de wi
js van zulken tooneelgek opgehandcesten de voorregten van eene stad,of plaats, kleed is. Om de geli
jkheid, heetzeker nachtgedie op eenen brief geschreven,en m eteen aan- waad der kleinen, ook hansop. N a hetinvoeren
van het christendom, was deze doopnaam ,Ilans,
haneend zegelbevestigd zi
jn.
'H ah dvol.. v. Zoo veel men met de hancl in m enigvuldig gebruik: en, even daarom,werd
vatten kan. Eenehandvolcenten. Naarmi
jn in- het vaak een naamwoord van cenen iegeli
jken
zien, m oet dit woord a1s twee woorden geschre- persoon. Falsc!lhaaltdaarvan een voorbeeldaan

ven worden, hand vol; dewi
jlmen in het meerv. uit den keizerli
jl
ten artikelbrief bi
j Fronsberg:
niet zegt twee flcpdpollel?; maar twee ltanden vol. niemant
l, hi
j zi
j wie lli
j zi
j, klein-ofgroothans,
Ook zou het vcrkleinw.van handvol,handvollet
je mag eenen kwaaddoener aanhouden, dat is,niemoeten zi
jn;maar men zegtenschri
jft:eenhandje mand,arm of ri
jk. Dit woord bepaalt dan de
vol.
beteekcnis geenszins; behalve dat hetgebruik er
H anekraa:,m.,meerv.hanekraai
jen. Eene eene soortvan verachting mede verknocht heef't:
kraai
jing des haans. Haltegekraai isonzjdig,en alleen het bi
jgevoegde woord geeftaan hetzelve
li
jdtgeen meervoud.
de bepaling. Zoo noemen wtj,thans nog,iemand
H ang, m ., meerv. hangen. Hout, of touwy eenen grooten icrld,ofgroothans, een'grootheer;
waaraan men iets ophangt. ln het bi
jzonder eenc pochhans,pd/dcns,eenen snoever;smalhans,hem,

schuur, waar men vleesch of visch te rooken die eene schrale keuken houdt,andersschraalhans:
hangt. Van hangen. Zam enst.: bokkinghang schraalhans is daar keukenm eester,daar valtniet
enz. ln Rotterdam hoortm en hethanq
elte eten en te drinken.
*A,vooreene ve
straat,waarschi
jnltjk voorhetFlcnr
/gn, nameli
jk het H answ orsl, m., m eerv. hansworsten. D e
hangenvan tfczldt
jk;even alsmen zegt:hethan- benaming van eenen potsenmaker,in de schouwgen van den berg.
tooneelen. ln sommige streken van Duîtschland
H angel., hangelen,zie hengel,1en,g6&4.
'
geeft men hem den naam van pekelharing; in
H angen, b. en o.w.,ik hing,heb gehan- Frankri
jk wordt hi
j ook Jean potage, in Italië
gen. Be(1r.,ophangen:linnen te droogen hangen. macaront
jin EngelandjackJlt/tftffz
e genoemd;alle

Aan de galg hangen. Overdr.:zi
jn geld aan iets benamingen van zel
terespi
jsontleend. W aarschi
jnhangen,uitgeven, zi
jn hart aan ietshangen, li
jk hebben deze grappenmakers ouds hunne aarovergeven:aldie hun hart aan 't werelds han- digheden, onder hetruw en gulzig eten van deze
gen. H. os Gn. Onzi
jd.: hct uurwcrk hangt ofgenespi
js,aan den dag gelegd.

aan den mtzur. D e diefheeftreeds drie m aan- 'H a nleren , b.w,,l'
net eenen bastaarduitgang;
den gehangen. Tusschen hangen en worgen;eelle ilthanteerde,heb gehanteerd. Behandelen. Van
spreekwi
js,om een gewis, schoon anders in zi
jne hier hantering,ltostwinning.
soort'onzeker,gevaar uit te drukken. Het voor- '
H anze,(henze) v.,meerv.hanzen. Een verkom en van hangen hebben: daar hangen dikke ouderd woord,dat eerti
jds een verbonden gezelwolken aan de lucht. Overdr: Hem hangt een schap beteekende,geli
jk hans een lid van hetzelve
zwaar onheil over het hoofd. Sclleefstaan,leu- uitdrultte. Hetis nog overig in de zamenstelling
nen: wat staat gi
j daar te hangen? Zachtkens van hanzesteden,of.met den klank op dem iddelste
aan eene schlzinte loopen; in dell dichterli
jken lettergreep, llanzeesteden, in het m iddeleeuw. lat.

sti
jl;de grazende kudde lling aan den vruchtbaren urbes ansaticae, anseaticae, ltanseaticae; dat zi
jn
heuvel. Voorts wordtdit werkw.op de volgende steden,die m etelkander eene hanze, een verdrag,
Mszen nog gebruikt. Aan iemant
ls iippen bli
jven aangegaan hebben. Door dezelve verstond men
hangen, hem gretig gehoor verleenen. I-loe zotz die steden,in Duitschland en naburige ri
jken, die,
mi
jn aandaeht aan zi
jn lippen bl
i
jven hangen. omtrelthetjaar 1241,ten behoeve des koophanHoogvc. Dralend belandeldworden:zi
jne zaak dels,een verbont
l maakten, Jvi
j kennen nog, onhangt nog voor hethof. Die zaak hangtnog der dien naam, de steden Bremen, Tuubeck en
aan den spi
jker,zi
j is nog onbeslist. In twi
jfel Hamburg;gel
i
jk (
1e twee laatstgenoemde daartoe
hangen. A'
Iethangendepoot
jeskomen;een dage- den voornaamsten grond legden. M en spelt en
li
jksch spreekwoord, van iemand gebrl
zikt, die spreektnictgoed: hanzeesteden; alhoewelhetgealleronderdanigst iets verzoekt. M et hangende bruil
t dien misslag reeds schî
jnt gcwettigd te hebwieken te huis komen, metbeschaamdheid afdein- ben. l3e doling is zeker ontstaan uiteen denkZen. V an hier llanger, ook vool
-een oorsl-ersel. beeld, a1s beteekende dit w oord steden aan ze6
Zelfstandig; het hangen van den berg, deszelfs gelegen;daar van de 66,of naaranderen,van de
zi
jde.Zamenst.:hangbast,galgenbrok;hangblaker, 85, m aar een gering deel die ligging had. Dit
hangbord, hangdief, voor beul, in Cs.SPIEGEL; woord hanzeisook nog kenneljk in hanzebekerg

hanggat,een talmer;hangi
jzer,hangkamer,hang- Lhansbeker, hensbekert, beteekenende, eigenljk,
korfihangman,beul; hangmat, hangoor,een slor- eenen grooten beker, welken, boordevol geschon29
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ken,iemand:dle in eene hazze a1: 1id werd aan- voor den koning der visschen gehouden, T en hagenomen, ultdrinken moest; eenen berkenlnei
jer. ring varen. Ik zal er haring ofkuitvan hebben;
V an hier noem t m en nog eenen hanzebeker eene gemeen spreekw-,voor:ik zalhet eenswagenyik
groote bokaal,die door eenen nieuweling,in som- kri
jge dan,wat ik kri
jge. Zi
jn haring braadtdaar
mige gezelschappen, of bi
j plegtigheden door het niet,d.i.m en braadt daar voorllem geen haring;
gansche gezelschap,geledigd wordt.
gemeene spreekwi
js, voor: li
j wortlt (
laar niet
Wfar . m.,meerv.happen. Zoo vecl, a1s men vriendeli
jk onthaald. Zamenstell.:hal'
ingbuis,hamet den mond kan begri
jpen, hetzi
j een bcet, ringdrooger,haringkalter,haringpakker,haringpakl', harington, haringvanger, haringvallgst, hahetzi
l eene lepelvol. Van lier het onz. werkw. keri

j,hari
ngwi
jf,enz.
happen,bi
jKlt,.prendere, capere; waarvan mis- ringvisscheri
schien onshapschaar;ook bappa,bi
j de kinderen Naardemaal l en r, twee tongletters,di
kwi
jls
v
er
wi
s
se
l
e
n,
he
e
f
t
men
hetvan hetlat.halec afgegebruikeli
jk: het is happa! Voorts happig, 1
)egeerltjk;happigheid. Hctwoord bootstdenklalk leid,hetwelk,zonder twijfel,van Letgr.4/g,zout,
van den mond na, a1s m en m et denzelven naar afstarnt, omdat m en dien viseh reeds vroeg iniets hapt. Het zamengest. àapschaaz', lcpdclécp', zoutte. TEN KATS brengt het tothet angels.hae-

van hetmanneli
jk geslacht,is,in het gemeen,een rcn, vergadercn, om het vel
'
gaderellbi
j scholen,
zeer begeerig mensch;docllook,in hetbi
jzonder, aan dien visch eigen.
een spotnaam van geregtsdienaren.
H aperen, o.w., ik haperde,heb gellaperd.
'
Stuiten,stùoten :hetwerk hapert. Te kortsehieten:het hapert hem aan geld. 'tGeen aan de
voorgaande manier scheen te llaperen. Hoov'
r.
Een Itaperend schip bezigtV oxD.,voor een sehip,
datvastgeraakt is. Hakkelen m et de tong:eene
1eszonderhaperen opzeggen. Van hier hapering.

R ark. v.,m eerv.harken. Een zcker getand
gereedschap voor den tuin;ook voor hethooien

hetland. Fig.zegtmen:zoo sti
jfa1seene hark,
en van daar: hi
j is eene sti
jve hark,een stroef,
sti
jf mensch. Van hier het bedr.w.harken:den
tuin harken het hooiharken. M isschien vindt
het zi
jnen oorsprong il)hetout
le eeren,ploegen.
H arRekl
a-n, m., meerv. harleki
jns. Grap-

Hetkomtdenkeli
jk van hapen, dat ishqften,FlV: penmaker, op het tooneûl. V an hetCL..arlequt-n,

ten,llechten ;zoo dat heteen voortdur.werkw.is. ital.arreccàino.
'O arpen, happig,zie hap.
R ar- enle. v., het m eerv.is niet in geWfard, bi
jv.n.en bi
jw.,harder,hardst. Dat bruik. Dit onduitsche woord,uit het gr.afkomzich nietlaat indrukken;het tegendeel van week. stig,geefteene verbinding van onderscl
leidenedeeOverdr.geefthet ons een denltbeeld van iets, dat 1en te kennen Het menigvuldige gebruik echter

met eene kracht, voor welke men wi
jken moet, van ditwoord door de hoogd.schri
jversheeftlletwerkt. Harde vorst. Hardewinter. Hardekoorts.
D oor harden hongersnoodt gedreven. Hooovs.
H ard bescheid. Het hard hebben, m et groote
r bezigt het
ralnpen te worstelen hebben. Hoor'
àard van den harden grond. Van hier hardachtig, hardheid, hardigheid. Zam enstell.: hardebol,

zelve ook reedshet burgerregtin onze taal doen

verkri
jgen,zoodatdenieuwste en keurigsteschri
jvers hetzelve dil
twerfbezigen:zi
j geven aanzi
-jnen
geheelell sti
jl die zachte harmonie. FlllTH. Zoo
wordt ook door hen hetbi
jv llaamw.àarmonisch
menigvuldig gebruikt. M en bedient zich vall dit

een sti
jflloofd enz.;hardhoorend,hartihoorig,hard- naam w-,()m daardoor,of uit te drukken de overli
jvig,hardlooper,hardnel
tkig,hardvochtig,enz. eenstemming der beelden en verwen,in de schilIlard heette eerti
jds ook groot,vast,sterk,dap- derkunst, of die der toonen,in de zangkunst,of
per. l'Iet sp.harto,veel,en het fr. llardi, koen, die der woorden en zalten,in den schri
jfsti
jl. Jn
vloei
jen uit deze bron. Het gr.zqgTog,Waarvan hetgemcene leven drukthet ook uit de overeenzqgcegngjdapper,en zqjTq,zeerzhebbenhiermede konlstvan den wil en de genegenheden:in goede
eenige ovcrecnkomst.
harm tlnie m et elkander leven.
H arddraven, o,w., ik harddraafde, heb R arnas, o.,meerv.harnassen. Een oudt
i
jds
gebarddraafd. Zeer hard loopen;van paarden ge- gebruikeli
jk wap
.entuig,mcestvan i
jzer,om daar-

bruil
teli
jk. Vanhierllarddraver,harddraveri
j,hard- mede het ligchaana,tegen pijlen en ligte kogels,
dra'5,1
-n(
&@
P
te bedekken. Overdr.:ik za1daarover het harnas
*'ardeb ol.ll,ex:. o.w., ik hardebolde, heb niet aangespen, ik za1mi
j datzoozeer ni
et aan-

gehardebold. M et llarde bollen, dat is hoofden,
tegen elkander stooten. Overdr., iets hevig llitstaan: met het stthip tegen de dolle zee e)1felle
winden te kunnen hardebollen. BISG-&ERT. Insgel
i
jks,in stri
jdige gcvoelens zich sterk legen elkander verzetten : zi
j waren braafaan het llardebollen,in t1e gemeenzam e verkeering.
M arden, b.en o.w.,ik hardde,heb gchard.
Bedr., hard m aken :staalharden. Uitstaan,verduren: iets niet harden kunnen. Onz.: ik kan
niet langer harden van de koude. Van iem and,

trekken. Voxo, heeft: het httrnas tegen iem and
dragen. Hoor'
.rbezigtharnaslingenvoor lcurassiers.
llit woord luidt in het middeleeuw.lat.harnascba. W ACHTSR.en Fnlscll.leiden hetafvan het

H arfg', bi
jv. n. en bi
jw., hariger, harigst.

H arpf
a-, v., meerv. harpi
jen. Een gedrocht

bi
jv. naamw. iihzn
en, 6/l6rn, eisern, i
jzerel
), in het

angels. iren. M en kan in die gissing berusten,
zoo m en niets beters heeft.
R arp, v., meerv.llarpen. Zekersnaarspeel'
tuig. Harp is ook eene kopcrcn zeef,waarover
m en de granen stort, om die te zuiveren ; van
hier het bedr.w.hltrpen,hetgraal)m et (1e barp
dievan allesvoorzien is,zegtmen:gi
j kuut llet zuiveren. Zalnenst.:harpslager,harpsp.eler,anders
harpenaar. Van harp is ook het werkw. hardaar we1harden.
R arder, zie herder.
pen,op de harp spelen,gevormd.

Van haar. M et haar bezet. Ook zegt m en van uit de fabelleer der Grieken,dat door de Ilichters
eene drooge, vel'
schroei
jende lucht: eene harige voorgesteld werd, voorzien m et een vrouwenaanllzcht. Ilaeren isbil'KIc.urentem spl'
l'are tttfrtz?zl; gezigt,m etooren van eenen beer,en handen met
ook haersch,voor heerscà,heesch.
vreeseljkeklaauwen gewapend;van hetrr.4pauN.
O ar:ng. m.,meerv.haringen. Zekere visch, Roofzuchtigeharpi
'
jen. VoLLsxH. DeDlchtersbe-

HARPLUIS- HAVE.
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dienen zich inzonderheid van dft woord,a1szi
j heetook:iemand een hart onder den Hem stede onheilen van den twist,onder dit beeld,krach- ken,datwel eens verkeerd gezegtlwordt: iemand
tig voorstellen. Een twistharpi
j,die'tstilgemoet eenen riem onder hethartsteken. De spreekwi
js
ontsteektin toorn. Hoogvs.
isduideli
jk,a1smen zich iemand verbeeldt,dietot
M arp iu:s. o.,geteerd werk, van oude tou- den stri
jd aangegord is, en den oorlogsriem om
wen gelziaakt, hetwelk men in de reten van sche- den middel draagt; terwi
jl hi
j van binnen vol
pen lnbreeuwt.
vrees is; zulk eenen: een hart onder den riem
W aP# @en ,m .,meerv.harpoenen, Een Werk- steken,is,hem moed inboezemen. Liefde,teedere

j won aller hal'
ten.
tuig,bi
jde walvischvangstgebruikeli
jk,eenewerp- genegenheid. aandoening:hi
spiets,metweerhaken voorzien,die aan eene li
jn Hierheen behoorendespreekwi
jzen:hartenroeren,
gebontlen,den visschen indehuid geworpen wordt. bewegen,breken,w onden,treflbn, gaande maken.
Van het gr.dpa'rj,eene krommesikkel,eenklaauw, Zi
jn hart voor iemand sluiten. Het gemoed: die
ëen haak. Van hier het bedr.w.harpoenen.m et taal was voedsel voor het hart. Van harte,opden llarpocn trelen,en harpoener,iemand,diedat regteli
jk. Ook:uitgrond desharten. Ter harte
doet.waarvoor ZoRgoR,àarpoentkr heeft. Zam enstell.:hal'poenstok,harpoenwonde,enz.
W a rlu ls. o. Zekere harsachtige stof? waarm ede men de huid van een vaartuig bestril'kt, om
het tegen het gewormte te beveiligen. Van hier
hetbedr.w.harput'zen.
e a rre.zie her,herre.
W arrew arren. o.w., ik harrcwarde,heb
geharreward. Stribbelen,twistzoeken. Van hier

nemen,behartigen. Deze uitdrukking is nog een

spoor van het vr.geslacht,waarin ditwoord bk'
deOudcn voorkomt. HooFT bezi
gt:zt
j'
n hartefez),
voor grooten spi
jt over iets hebben. Verkleinw.
harn
,k, om de genegenheid uitte drukken:mi
jn
hart
je! Ook zegt nlen: in het hartjejvoor,in
hct midden, of in het beste gedeelte: in het

hart
je van de Mei. Moox. Van hier harteltjk,
harteli
jkheid,hartig. Zamenst.:hartader,harteleed,
harrewarl'
eri
j. Tlx KA'
I,
S schri
jfthaerwarrt
'
ngen. larteloos,hartenet,hartvang, doodeli
jke iaauwte;
W a rs, v. Een klevend sap, dat uit eenige hartewee,hartzeer,enz. HoorT heeft hartstekent
boomen vloeit. Sommigen verkiezen het onz.ge- hartsteeken doodt. Thanszegtm en in gem eenzam e
slacht, geli
jk ook in geheelestreken van onsVa- taal,llartstikken.
derland hethars gchoord wordt. HAIZMA,PIETER- Hierlnede heeft veel gelkkheid hetgr.zqF5(l,
soN en anderen stellen het vrolzwel. Van hitr xhF.lat.cor.
'
harsachtig,harsboom,enz.
H aréog. zic hertog.
O arsen, zie hersen.
'
H arlllegt, m ., meerv. hartstogten. Drift,
*farlé,m .,m eerv.harsten. Het rngstuk van genegenheid,aandocning. Ongeregeldehartstogtel).

jne hartstogten bedwingen.
ecnen os enz. Verkleinw.harsliet een varkens- Zi
harst
je.Vanharsten,ltersten,herdsten,bi
jItls.braden, H aspel.. m., m eerv. haspels,haspelell. Een

H ierm ede kom thet lat.ardere overeen. werktuig,waarop m en het garen van de spoel en
'O arés o., m eerv. harten. Dat gedeelte van dekloswindt.Hetspreekw.;op den haspel passen,
het ingewand ii1 het ligchaam van menscll en beduidt naatlw toezien, alles nagaan. - -Dat is
zlk
s8(Y?*e.

jkschen
dier,datdoorzi
jne beurtelingsche cpening enslui- een haspelvan een mensch;in den dageli
ting,het bloed uitde bloedaderen inlaat,en door sti
jl,voor:datis een sukkel,iemand die verward
de slagaderen uitstoot;de bron des levens en der is in zi
jn doen,of ook die zonder verstand altoos

warm te. Hethart slaaty het opent en sluit zich; tegenstreeft en alles in de war spint. W anl
leer
het hartklopt,deze opening en sluiting is sneller men iets ultdrukt,dat metietsandersnietstrookt,
dan gewoon. Tn densierljken sti
jlzegtmen van zegt m en: dat sluit a1s haspelen in eenen zak.

eene zwangere moeder, dat: zi
j hetkind onder Een houtjein deviool,regt ollder di
l bl'
ug, om
haar hart draagt. Nu is mi
jn hartligter,de des klanks wil er ingezet, draagtinsgeli
jksdien
angstige zorg is over; daardoor toch wordthet naaln;geli
jk ook een zeker oorlogstuig zoo gebloed naar het hart gejaagd, en deborstwordt noemd wordt, anders een vriesclle ofspaansche
gedrukt. Men zegt ook: nu isermi
jeen steen ruitergeheeten,zi
jnde eenhoutmeti
jzerenpunteny
van hethart.- Hi
jligtmi
jna aan hethart:ik om den weg af te sluiten. Van hier het bedr.
zorg teeder voor hem . Hethart ligt hem hooger, werkw.haspelen,dateigenli
jk garen opdenhaspel
hi
jishoogmoedig. PAkarsxa, ln denzelfden zin winden aanduidt, en fguurli
jk nloeitehebben en
gebruiktHooyaT de spreekwi
js:het hart genomen niet vorderen,ook verwarren uitdrukt. Allesdoor
voorhet uitwendige deel.waaronder hethartligt; el
kander hasyelen. De Etna haspelt gesmolten
de borst:zink aan dit kloppend hart en voel of
ik het ben. FJSITII. Ook voor den ganschen
persoon,schoon m et opzigt tot eene teedere betrekking op anderen:harten,voor elkaar geschapen,scheidtde God der liefde niet. FSITH. H et
midden van iets; het hart van eenen boom .
Ook:in hethartvan de zee van den wintcr-

steenen cn'.kllppen in de lucht. Voxo. Van hier
haspelaar,haspeling,haspelraam,haspelwerk.
'O asseba ssen, o.w.,ik hassebaste,heb ge-

hassebast. Eigenli
jk,over en wederblaFen;tieren,

razen;ook hoofdbreken m etiemand hebben;lnde
gemeenzame verkeering. Deze lnetzi
jn hassebassen. GEscnlER. En eerloos hassebassen. J. DE
.
van dcn zomer;hieryebruiktmen,in dedageli
jk- D scx. 0un.heefthassebasserù'
sche taal, het verklelnw. hartje. Dat naar een 'H a*en . b. w., ik haatte,heb gehaat. Haat
t
oedr
age
n.
I
emand
ha
t
en.
Ni
et
goedketlren; in
hart geljkt: een gesuikerd hart,een gebak. In
hetm eerv.harten,in het kaartspel, waarvan har- den gemcenzamen sti
jl:ik baathetli
jmi
gspreken.

tenaas enz. Inwendige levenskracht: wi
jn ver- Van hier hater, haatster, hateli
jk, waarvoor oul.
sterkt het hart. D e gedaehten,deinwendigevoor-

hatt
j in yebruik was: en in een hatigh hof.

stellingen van eene zaak: hi
j draagt het hartop V oxo. ZIe verder Jccf.
de tong. Het geweten: uw hart heeft u reeds M ave, v. Bezitting,goederen,middelen;van
veroordeeld. Lusten trek naariets:zi
jnhartaan hebben, oul. haven Neem al den buit,de have,

iets ophalen. M oed: het hart hebben enz. D it en alhetvee. HooGvr. Zoo ook:varende havej
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voor roerende goederen. O()k dieren, die ons wanneer deszelfs tegenwoordige en onvolmaakt

eigendom zi
jn:levendehavc. Van hier haveloos, verledene ti
jd heb, had,geli
jk ook hetdeelwoord
niet. geli
jk men dikwerfmeent,iemand,die niet hebbende, ontleend worden, om met het verled.
gehavend,m aar die zonder have,die arm is; en deelw van andere werkwoorden,derzelvervolm aakt
jden te
daarvan vuil,slordig,dewi
jlarmendoorgaansslor- verled.en meer dan volmaakt verled. ti
dig zi
gn; haveloosheid, angels.heafenleas,heafen- s-orm en. lk heb gedrukt,ik had gedrukt,gedrukt
leaste. Voortshavezaat,oudti
jds avesate,avesathe, hebbende. Alle bedri
jvende werltwoorden nemen
van ltave en zittell. M en noemt in ecnige streken dit hulpwoord bi
j zich? ik heb hem de hand
van Gelderland,metdien naam eene heerenbehui- gedrukt. Al
le wederkeerige werkwoorden: hi
j
zing,waarbi
jmen have en goederen heeft,op het heeft zich geschaam d. Onpers.werkwoorden :het
platte land.
heeft geregend. Sommige onzi
jd.werkwoorden:
R aveleoss zie have.
'
lli
j heeft geslapen. ln het oude alem.van de
'R aven, v,, m eerv. llavens. Eene veilige en achtste ofnegendeeeuw,vinden wi
j doordithulpbeslotene plaats voor schepen. Hi
l
jis inbehouden woord den toekomenden ti
jd ui
tgedrukt. In sommi
ge
gev
al
l
e
n
ver
e
i
s
c
ht
di
t
hu
l
pwoor
d hebben niet
haven, hi
j is bt
liten gevaar. i!ig., voorgesteld
js
doel:in dehaven zi
jner begeerte. In de haven hetverledene deelwoord,maar de onbepaalde wi
zi
jnsheilste sneuvelcn. Hoorr
r. Van hier noe- der werkwoorden achter zich,te weten: wanneer
men de Dichters den hemel,het groote doelonzer die werkwoorden eene onbepaalde wi
js,zonder te,
streving,metdien naam :mi
jne vol
lezielkoosde aannem en,als:ik heb moeten gelooven. Zulke
deugd ter geleidsvrouwe naar deze zalige haven. werkwoorden zi
jn:doen, durvell, kunnen, laten,
FEITH. Van hierbavenci
jns,havengeld,havenloos, m oeten,m ogen,willen;als ook,die eene gewaarwording uitdrukken:hooren, leeren, voelen, zien.
zonder haven;havenmeester,havenregt,enz.
D e afleiding van haben,hebben,door FRlscu. D eze worden dus gebruiltt:ik heb hem doen geevoorgestaan, is niet onwaarschi
jnli
jk, omdat de selen. lk heb heln nietsdurven weigeren. lk heb
hem niet kunnen spreken. Ik heb hem laten vasche
n daarbuiten gevaaren behouden zi
jn.
' pe
R aven en, b.w.,ik havende,heb gehavend. rell. Ik lleb hem moeten beloven. lk heb hem
Iteinigen,de k-inderenhavenen.Vanhierhavening: nietnlogen aantreFen. Ik heb hem willen zeggen.
en wat hem ter havening wierd toegezonden. Bo- lk heb hem hooren vertellen hem leeren kenGAERT. Uw tuin stontwilt,en riep luitkeels om uen
htm voelen kruipen
hem zien opklim-

havening. Moox. In den gemeenzamen sti
jlheet men. Niet: ik heb hem gedaan geeselen enz.
hetook mishandelen.afkossen:hi
Jwerd daardeer- Van ltebben is hebber en hebster, in zamenst.: als
li
jk gehavend.
bevelhebberenz. Zoo oolthebbing,a1s magtheb'
R aver, v. Een bekend graangewas voor bing enz. Van hier hebachtig,happig, hebbeli
jk,

paarden. Zamenst.:llaverbezie,haverbri
j, haver- (lat.habt
s
lih geschikttothetgeellvereischtwordt;
gort,havermeel,haverpap,laverstroo,enz.
ltebbel
i
jl
t ten stri
jde; (hebbeli
jke halldjes bi
j
'O aver#o'
-, v., meerv. haveri
j
jen. Schadever- 1100:>T),hebbeli
jkheid,hebzucht,hebzuehtig.
goeding aan hen, wier goederen in eeneu storm
Ilqbben, hoogd. ltaben, ULPHIL. haban, KElto

overboord geworpen moesten worden;welkever- ltabev,angels.ltaebban,neders.hebbentzw.hafwa,
goeding door hen geschiedt,wier waren op den- eng. to ltave, fr.avoî'r,lat.habere,ital.averetsp.
zelfden bodem ingescheept,behouden in de haven aver, in hetpamfi
jl.,naarde getuigenisvan Fz
tkomen. In hetalgemeen alleschadeenonkosten, voazxus,4jcm,in hetarab.Njn .
die,bi
jeeni
g ongemal
tder schepen of onheil op w eoxeex,m.,meerv.hebreLrs,hebreeu.Een
rei
s,geleden zi
jn. Tn hetfr.avart
k.
akomeling van IIEBER it den Bi
H
'
n
jbel bekend.
avezaaés zie hane.
vau hier hebreeuwsch.,u
D e hebreeuwsche taal.
'
u avxk,m.,meerv.bavikken. Zekereroofvo- jjj leesthethebreeuwsch.
gel. H ooGv.bezigt:havik op den ttlin,voor verSPieder. Zamenstell: havikskruid, haviksneus. '
H efhlg bi
lv. n. en bi
jw.
, hechter, heehtst.
Van habell,/
3t
p?
Jell,houden,vastllouden,gri
jpen. Vastaaneengevoegd. Eenhechtwerk. Figuurli
jk,
.

H azeAaar, m.) meerv. hazelaren. H azeluo- dtlurzaam :men had eellhechte vrede te verwach'
f6nùpom. De vruchtheet hazelnoot. Naar dezen teu.HooF'
r. Y an hier het bedr.en onz.w. hechboom ,of dezelfs vrueht,heet de korhoeneen hazel- fep,ik heclltte,heb gehecht. A an elkander vast-

hoen. En een zeker kruid, mansoor, draagt den maken:ook overdr.:zl
jn hartaanhetgoedhechnaam vanhazelworlel.
ten. Onzi
jd.
, vast zi
jn: dat wil niet hechten.
'
H es ecn tusschenwerpsel, dat gcbrulkt

wanneer m en iem and l'oept: he! hoor

Ovel'
tlr.:waarop geen valschheid hecht.L.BA1tE.

Van hier hechtenis, hechting,hechtsel,hechtheid.

ook, in den vertrouweli
jken omgang,a1smen.zich HechtWordtook voorhe
ftgebezigd. Ziehe
ft.
verwondert:he!zegtgi
j dat?

'
O ede. V. ln Groningen verstaatmen daar-

'O ebben , b.w.,onrcgelm .; ilt had, ik heb door werk, ofde grofste,ruigste draden van den
gehad. H ouden :eenen stok onder den arln heb- llennep.

ben. Vasthouden:hebtgi
jhem ? Bezitten: veel '
H ede, een verouderde uitgang van zelfst.
goed hebben. Voorzien zi
jn nlet iets:sommige naamwoorden, waarvoor wi
j thans hel
'
d bezigen.
diertl-es hebbell acht voeten. Ondcrvinden:honn : morgen zult VJ
i*
ger, dorst hebben. Verkri
*i
Fge
uw geld hebben. Toelaten:ietsniet willen hebben. Zich voor iets te wachten hebben,moeten
wachten. V eel te doen,veelnering hebben, veel
verkoopen. 0111. was ztkh hebbent of liever hem
hebben, voor zicllgedragen,in gebrtlik:ende D A-

Van dit Lede heeft men het meerv. hedett. Zie
lteid.

'
H eden, (oul ook ht
ttdeu),een bjwoord van
ti
jd. De tegenwoordige dag. Van hierhetbi
jw.
hedendaags, en het bi
jv. naamw. hedendaagsch.
Hootp'
r bezigt: het hedensch kri
jgsgebruik. Het
heeftveelovereenk-omstmet het lat.hodz'e; doch

jnli
jk af van het oude
vlo hadhem (t1.i.zich)oee wi
jselick.BlasEIz,1477. het stamt zeer waarschi
H ebben wordtook als een hulpwoord gebruikt, voornaamw.ha,/
t
:,hq hi
z
-, deze, hebr.?n. Ilit
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is duideljker te zien uit het GOTH. hita, OTEIUD. aan zi
jn heenekleed,Godtsoordeel bezuure. Zoo
en NoTI<sn.hèhto,htht1KzR.hiutu.

zoude het dan het laatste kleed beteekenen,waar-

mede men iemand heenzendt De Gelderschen
*feefszie116.
W ee'.bi
jv.n.en bi
jw. Geheel. Meestin de zeggen hennekleed. Zie hunnebed.
dayeli
jkschetaalgebruikeli
jk:den lleelen dag ar- '
O eep, v., meerv. heepen. Eene soort van
belden. ln den schri
jfsti
jlgebruiktmen beter ge- hakmes,waarmede men,in Gelderland, de dunne
heel. Als bi
jwoord heeft het de beteekenisvan takken der boomen afhouwt. Van houwen, ?
*
/
c
zeer: zi
j is heel ziek. fleel en al,ganschelkk. hieuw) door de verwisseling van de lipletters.
H eel heeft ook de beteek-enis van genezen, van Schoon het, in het hoogd. H lppe luidt,spreekt
heekn. D e wonde is weder heel. Niet gebroken: m el)het,in Gelderland,m etde scherp-lange klin-

de schotelis nog heel. Heels lluids. Voxo. Van kers uit. KIL.heet ook lteepe.

hier heelheid. Ziegeheel.
'
H eer, (heir) o.
,meerv. heren. Eene groote
'
O eel.
,bi
jv.n.en bi
jw., heeler,heelst. Aeh- menigte van dingen,die nevenselkanderzi
jn:heterhoudend,niet vriendeli
jk. Van hier heelheid, me1en aerde,ende alhaerhei
jr. BIJBELV. Geonvriendeli
jkheid. Van helen,verbergen.
meenli
jk nemen wj hetwoord vooreene,tot den
R eel.en.b.en o.w.,ik heelde,lleb geheeld. kri
jg uitgeruste,menigte; ecn kri
jgsheer. Velen
Bedr., heellnaken, genezen. Onz., heel, beter schri
jven heir. Ondertusschen is de ?
'enkeleen

worden. Van hier heeling. Zameust.: heelkunst,
heelkruid,heelmeester,heelpleister,heelvlecsch,enz.
*kee'
m , o.,m eerv.heemen en heemsteden. In
Groningen verstaat men door dit woord eene
afgegraveqe werf, waarop eeue boerenbehuizing

staat. Van hier heemstede, heemstedegeld. Bi
j

KIL., die het vertaalt door dotttus, pc/r?-c,locusb

natalt
'
s, is het heqv
m. Het is hetzel
fdû a1s het

bulpklinker, die geenszitls tothetwezendeswoords
behoort; hetwelk daarom in het meerv.,waar die
hulp onnoodig is, regelmatig heven maakt. M en
bediene zich derhalve ook, overeenkomstig met
alle audere woorden,in het meerv.veel lievervan
eene e,en schri
jvein hetenkelv.heer. KIL.heeft
ook her. M .S'roxs spelt heer of here. Aanverwante talen bevestigen die spelling. OTFRID.heeft
Itert',angels.here,âer/.g,herg,i
jsl.her. Zelfs ons

hoogd.Ileim,angels.hamtneders.lteinte,zw.ltelbït,
eng.home. M en kentditnog in ons inlteemsch en lterberg,Aerït
w, van heer afstammende,bewi
jzen,
uitheemsch,vooritllandsch en uitlandsch,heimelbk, dat de i hier een vreemd fguur maakt. Zap/ tg?'?;l,dat binnenshuis,of in het verborgene, ge- menst.:heerbaan,heerbi
jl,heerhal
uer,heerkracht,
schiedt. Van heem stamt het woord heekltraad, heerleger,heerschaar,heerschouw,heerspits, heerheemraadschap af. Doorheemradenverstaatm en ge- togt,heervaart,heerweg,enz.

woonli
jk zulkeaanzienli
jkeambtenaren,diehettoe- '
O eeesm.,mcerv.heeren. Zooweleeu ieder
zigtop de di
jkwerken hebben:(
1eheemraden van die over anderen iets te bevelen heeft,a1sook
hethondsbosch enz. M en kan de verklaring,door iedere bezitter vau eenigen eigendom . ln beiderlei
KIL. opgegeven, aannemell, als zi
jnde lieden,die opzigten wordt het Opperwezell, in de BJJBELhet vaderlandsche heem, den algemeenen grond, vERT.,Heer genoemd. W t
jders,dragen alleOverm etzorg gadeslaan. D e oudheid van het woord heden, van den hoogsten stand af,totden minsten

heemraad bli
jktdaaruit,dathetreedsin een pri- trap toe,dezen naam :de keizer - koning,enz.
vilegie van Graaf Fzzoxls den V,van hetjaar onzeHeer. De GrooteHeer,deturkscheKeizer.
1270,voorkomt: nisiheemraderen ita vera decla- De Heeren zi
jn op het stadhuis vergaderd. De
ratione etc. Palvlra.v.Dortox.
knecht zal zi
jnen Heer roepen. Tn opzigt tot
'
H een,(oudti
jdsht
h,hen,Jen6)?,)eenbi
jw.van eenige bezitttng:wie isheervan dit huis? Een
plaats, de rigting naar eene plaatsaanduidende. titel,welke men aan iemant
lgeeft,hetzi
jmenhem
Hetwordtgevoegd,dooraanhechting,achter an- eert,hetzi
jmen hem,dien men nietkent,uit bedere bi
jwoorden) als: daarheen, gindsheen, hier- seheidenheid dusnoemt:mi
jnHeer! Grooteopenheen,waarhecn. M en bedientzich ook vanditbi
j- bare wegen heeten:'sheeren wegen. Oudt-,werd
woord voorwerkwoorden,die eene beweging be- denaam l
teer,bi
j uitstek-,aan de RegtersenScheteekenen;in welk gevalheteene begonnene
'ver- penen gegeven. Van daaronze spreekwi
js: voor
wi
jdering vau eene plaatsaantoont,als:heûngaan, de Heeren gaan. Te Dordrecht is het,van de
heenkomen,hetwelk ook zelkt. gebezigt
l worc
lt, vroegstetdden,in gebruik geweestjzulken,welker
aIs: een goed heenltomen zoeken; zoo ook : vaders in den schepenstoelgezetenhebben,H eerenheenreizen,heenvaren,hcenvliegen. Schoon hetin zonen te noem en. De verbuiging is: des heeren,
de vervoeging afscheidbaar is: ik ging heen, ben ofvan den heer,den heer, ofaan den heer. V an

heengegaan --- heen te gaan,stthri
jftluen hetbest hier heerli
jky heerljkheid. Zamenst.: ambachts-

aan elkander. Voor heen, zegt men ook henent
als: henengaan. enz. #. z)z Haws bczigt,hene,
henenaan. V oxo.henevekken,voor suelen vlugtig wegloopen,anders ook henen..en als een bak-

heer, betaalsheer, geneesheer, ltraamheer, enz.
Voorts: heerendienst, heerenhuis, heerenknecht.
heerenloon, heerenwoning, enz. Hoor'
.r bez
igt
heergoederen voor het ond. domeinen. V oxo. be-

steen losin 'twaterhenenzonk. Bi
j anderewerk- zigt lteerth in het vrouwel.geslacht. Dit oude
woorden geplaatst geeft het eene voortdurende woord luidtreedsbj lslooa.herr,WILLER.hervo,
len.enz. Somti
jdsstaathetalleen, met uitlating i
jsl.zw.en deen.herre.Hetiszeerwaarschi
jnli
jk,
van het werkwoord; bdzondergeschiedt zulks,a1s dat hettot hetgeslacht der woorden ar,eer,eere
de werkwoorden lcunllen,m(
):/6z
l, willen, zt
jn,en behoort. llatistemeerwaarschi
jnljk,omdatdit
het hulpwoord zulleu gebruiktworden;echteris woord bj OT,alo. herero, bj TATIAAN heristo
dit alleen in den vertrouweli
jken spreektrant te luidt,zi
jndeheteerstedevergeli
jkende,hetlaatste
dulden:ik kan er nietheen. Ik m oetheen. Van de overtreFende trap van lter,dat is 66,-,eerder.
ditheenismisschienhetwoordhenekleed,(laeeukleed) H eersehap
', o.
, meerv.heerschappen. Dit
eendoodkleed,afkomstig. M.L.Tlgow.Ledienter woord beteekenteigenljk een afgetrokken denkzich van: watvolk,van '
saardri
jksI
ui'ren aftot beeld,de maginameli
jk van andtren ietstqbe.
werk-zaam heid te kennen : heenpraten, heenbabbe- opperzw.heer,â:?'r,neders.beer,herr,angels.hearra,
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velen. In dien zin echter is hetbuiten gebruik, deecht du en suls niet oFeren op heefdeech. Bzg-

behalve in de zamengest-: hetvri
jheerschap enz. Bsxz, 1477.

, ill hief, heb geheven. OpVoxp. en de STATSNBJJB.bezigellhetbuiten za- H eeen, b. w.
menstell. Thans verstaat men er eenellheerdoor : benren; een kind heFen,bi
jHooFT,voortendoop
is hetheerschap te huis? Op hetplatteland hoort heFen. M et gezag eischen: geld heFen. Ook
i
j zou hefmen die uitdrul
tking dageli
jks, en dan heeft het schreefA LBA,datdc schattingen,die ll
woord een meerv.: de landliên maakten van hunne fen. HoorT. Van hier heflbr, heffng, hefster,
heerschappen tirannen. V oxo. Van lleerschap is Zam enst.: hefboom, hefdeeg, hefoFer. M en be-

lrd ook geli
jkvl.te maken :ik hefte,
heerschappel'
,voor heerschappi
jvoerder,in de over- gint dit wot
tre/,
zetti
ng van den Bi
jbel. Voortsheerschappb'
. Oul. heb gelleft. Voorts stalnt hetmethoKd,Fle?
was hethiervan gevormde ollz.w.àeerschappen in enz.van het oude ha,hoog,af,
, meerv.heften. W aarbi
j men
gebruik,voorheerschappi
jvoeren omdathiheer- R efé (hecht).o.
ften. Het heftvan een mes.
schappensoudeboven(over)allecreaturen.BIJBEL, iets aanvet; van he
1477. Lang,lang moetKAaEs leven, lang heer- Fbg.
lethecl
atderheerschappi
je. lloorT.
' :l
efllgs zie hevig.
schappen op zi
jner Vadel'
en troon. J.os DEcK. O
'
H
eg.
v.
,
mee
r
v.
he
ggen.
Eene
haag
: achter
*Weerselten, o. w., ik heerschte, heb geheerscht. Heerschappi
j voeren, met over: God de heg.

'O el, een tusschenwerpsel, om stil te houden.
heerscht over alles. Fig-, in zwang gaan : eeu
heerschende sm aak. D aar heerschell vele voor- H ei!loop zoo ras niet!
oordeelen. W anneer OP eene aanhoudendewi
jze R ef,v. Een werktuig,om palenindengrond
iets zich aan de zillnen vertoont, gebruikt men te slaan. Zic hen-sen.
el,zie heide.
heerschen,i)1den verlevenenschri
jfsti
jl:indiesom- H
'
berevalleiheerschte eene aandoenli
jkestilte. Van R e#d, een woord buiten zamenstelling nietiu
hier heerschaehtig, heerschachtigheid, heerschert gebruik- Oudtjds drukte het eenen pevsoon uit,
heersching. D e zamengest.: heersehhonger, biJ zoowel vau hetvrouweli
jkea1smannel.geslacht-

jKEno: het
teo cn/
fankt
du,d@tis
Hoor'
.
r(zoo alsmennogzegtambtshongertheersch- Zoolcestmen bi
lnen. Zoo zegt Isloon.overzetlust,heerschzucht, heerschzuchtig, heerschzuchtig- aanzien van persl
heid. Ileerschen komt van het oude heeî'sch,bi
j ter:dhero zî/:kb heido,der twee personen. Tàans
V oND.eene ltrert
s'c/kc J5't??/?/7. H oov'
.r gebrtliktnog wordt dit woord, in zam enstelling, a1s een onheerschheid.
zachtstaartige uitgang, achter naamwoorden, bi
joegel
i
jke en zelfstandige, en achter deelwoorden
M eeseh. bi
jv.n.en bi
jw-, heescher,meest, v
gebruikt,om hethoedanige tot ecne hoedanigheid

zeer heesch. Die geen gelnid kan geven,schor.
M en gcbruikthet zoo welvan eenen persoon, als ovcr te krengen,a1s:godheid,m enschhcid! broosvan eene zaak. Tk ben heescll. Een heesch ge- heid, gierigheid, belezenheid, bedrevenheld, enz.

aet ook achter ecnige bi
jwoorden,
luid. Van hier heeschachti
g, heeschheid. Bi
j Men gebruikt l
N oTzt.luidthetheis, hoogd.heiser,neders.lteestrig, al
s:t'acllterheid,k
'bi
jHooyal'
lnabi
jheid?tegcnheid.
in sommige oorden van ons V aderland heesterig, A lle, dt
ls gevormde, naamwoorden zpn,
. zonder
i
jkegeslacht, en hebangels.has, eng.hoarse,zw.hees,i
jsl.ltaes,deen. onderscheid,van hetvronwel
hös.
ben het meerv. getalheden: bedenkeltjkheid,beR eester, m.,meerv.heesters. ls
qctllkort01)- denkeli
jkheden;afsehuweli
jkheid,afschuweli
jkheden,
naaldeze woorden oudti
jds op hede
schietend gcwas: ook jong, afgekapt, plantsoen enz.;naardel
van beuken e; eiken,waarvatllnen bossehen aan- eindigden: bedenl
teli
jkhede, waarvan, regelmatig,
legt. Zamer1st.;heesterboych,heestergewas,euz. het meerv.bedenkeli
jkheden ontstaat;schoon men
den bezigde:dat si
jns vadersschamelR eet, bi
jv.n-en bi
jw.
,heeter,heetst. Dat oul.ook heleene groote maat vau warmte heeft: lleet water.
llatsterkewarmteveroorzaakt:eelle heete koorts.
Datsterk de zenuwën priltkelt:lleetepeper. Zeer
gezetop iets:heetop het spel. Ridsig:eel)bok

heiden ontdect warel). Bzgslravan 1477. Ondertusschell beteekent deze uitgang de eigensehap,de
hoedauigheid,en somwi
jlen ook den staat Van
eenen persoonjofeene zaalt:degodheid,hetgod-

jke wezen;denaellschheid,demenscheii
jke nais een heetdier. Spreekw.zi
jn:hetging erheet deli
van den rooster,m en vochter sterk. H et is een tuur; ltindschheid, de kindsche toestand;blindheet hangi
jzer, cene gevaarli
jke onderlleming. heid, de staat eens blinden;goedheid,de eigenSmeed het i
jzer, wanneer hetnog heetis,neem sehap, wellte iem alld, die goed is,bczit. Zulke

-ene denkbeelden worden wedcr fguurli
jk
de gelegenheid waar. Hi
j werd op heeter daad afgetrokk
betrapt,juisttoen hi
j hût feitbeging. Zamenst.; genom en,voor de personen ofzaken zelve. Van
heethoofd,heethoofdig,enz. Het is een zeer oud hier godheid,god zelfi dwaasleid, eene dwaze
woord, behoorende tot het verouderde eit,vuur. daad, enz. ln dien zIn alleen nemen zi
j een
Ons woord eest, lat. aestus, gr. qtf
log, behooren m eerv.getalaan. Hetwoord ehristenheid beduidt
hiertoe.
hetgeheele ligchaam der christenen,geli
jk menschR eeéen, bedr. w., ik heette, heb geheet. heid,somti
jdshetmenschdom te kennen geeft.
Heetmaken: den oven iieeten. V an hier heeter.
Daar het oudti
jds eenen persoon beduidde,is
jnli
jk,dathetoudevoornaamw.
O eelen, b.en o.w., ik heette, heb geh.ee- hetnietonwaarschi
'
ten. N oemen: bedr., iemantl Jan heeten. Onz-, ha,J6,hi
j,heb.y?n,dewortelvan ditwoordis.
Aei
ljv. Heidestrui
k;eenplantgewas:
genoemd worden:hi
j heetJan. Ileeten is ook e e:de (1
gebieden,gelaeten:waarvan bi
jHoorr
r,heetelldoen, een bezetn van heide gemaakt. Eeue dorre landook hietendoen, voor iem and, die alles doet,wat streek, waar m eest heide groeit. V an hier
hem geheeten,ofgeboden wordt.
het onverbuigb. bi
jv. naamw. heiden:een heiden
R ef,hefre,v. Van hqfen. Droesem :hetvat bezem, anders ook helhezem. Zamenst.: heide'
looptopdehef.Oneigellli
jk,geringheitl,slechtheid: bloem,heidcstruik,heideveld,heikrekel,enz.

dehefdesvolks. Oul.schreefmen ook hee
f:een e efdex:, m .,m eerv. heidenen. lemand, die
weinig heefs. H.DE Gm Van hier(ou1.)hee
f- buiten de kennis van den waren God leeft. Na
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Dat voor beleedigingenj beschadigingen of m isbruiken beveiligd, van het gemeene gebruik afgezonderd,en toteen heilig gebruik bestem d ïs:eene
heilige plaats. Het heilig regt. Alisscllien heet
Toen zlch,vöt
'
;r eene reeksvanjarcn,in ons daarom dat becn,dat onder de schaamdeelen ligt,
Vaderland,eenige onbeschaafdebenden vanvreenl- het Jc#?
pôe:?. In den verhevenen sti
'
jlbeteekent
de landloopers hier en eldcrsophielden,clie tevens hetiets, darons diepen eerbied inboezemt: eene
zich seroemden,gelugzeggers te wezen, heeft llet I
leilige stilte. Verkleinw. heiligje, een'afbeeldsel
woord heiden ook de beteek-enis van landlooper, van eellen lleilige;oolt eene prent,waarop beeldhanc
lki
jker aangenomen. llet vrouwel. woord is tenissen der heiligen geteekend staan; voorts, in
àeidin,verkleinw.heidinnetk. Van llierheidendomj hetgemeen,eene printvan wat beeldtenissenook.
heitlensch.
Van hier heil
igdom, heiliglleid, heiligli
jk. ZaIlet is zeer aannelneli-jk dat het afstam tvan menst:heiligavond,vieravond;ookeentjd,waari
n
m
e
n
ni
e
t
we
r
kt
;
he
i
l
i
gbee
n,
he
i
l
i
gbi
t
t
er
, heiligheidel welk Avo01-(
jk ons veld,land,
1 eerti
jds,geli
tcgen de steden werd overgesteltl. Hetzoude dttn maker,heiligm aking,enz.
uitdrukk-en iemand, die op het land woont, en '
H e:llgex:. b. w.,ik heiligde, heb geheiligd.
dttar, vol
gens het denkbeeld,hetwelk wi
j thalls Heilig lnaken:de m ensch wordtdoor dewaarlleid
aan het woord hechten,den afgoden,in verzaking geheiligd. V oor heilig erkennen: uw naam, o
ligd! onder hetgetalder Heilivan den waren God, dient. Deze m eening wOrdt God!worde gehei
gen plaatsen:iemant
l om ztjne deugd heiligen.
versterkt daardoor dat,na KIINSTANTIJNS ti
jd,de Eenen
eerbied voor iets betoonen ;die dag worde
heidenen,die den waren God miskenden,pagani,
dorp-of landbewoners,doorde westersche Chris- alti
jd door mi
j geheil
igd! Toteen heilig gebruik
tenen,genoemd werdenjnadat dieafgodendienaars afzonderen:zi
jheiligdezich totdieplegtigedienst.
uit de steden verdreven waren. ln navolging van Van hierheiliging.
dien lati
H e:l.
loos. bi
jv.n. en bi
jw.,heilloozer,heiljcschen naam zouden dan de noordsche '
*.S loost Zonder heil. Zcer snood:het heilloosheir
Christenen zulkc,naar de hel-det heidenen, dat I
landbewoners,genoemd hebben. Falscs.en ande- van AMMON. V oxo. W anneer iemand hier,om
welluidendheid, eene l wilde weglaten,en heiloos
ren leiden hetafvan het gr.zbg'
tj
,ebvtzog.

de bevestlging van den Joodschen staat drocgen
alle volken,buîten de Joden, dien naam. En nu
heetmen heidenen, die niet tot het Christendom ,
Jodendom!en Turkendom behooren

j zi
jnemeening nietuitdrukW ellen.b.w.,ik heide, heb geheid. Door bezigen,dan zou hi
middel van eene hei indrjven. Palen in den ken,dewijlhetloon niet andersdan zonder heiis.
grond hei
jen. Onz-, is het een zeewoord : dat '
H e:l.
ever. m., meerv. heilovers. Bi
J KIL.
schip heit geweldig,datis, hetgaat te diep door VOOr O0#8PJJr. In Geld.heilever;misschien hetlof
l
i
ev
er
h
e
t
'
l
e
t
he
r.
Eiber wordthjin Gron.
het water. Van hier hejer, hei
jing. Zarnenst.: 6Pdr,
heibaas,heiblok,heimast,heipaal,heiwerk,enz. genocmd; bi
l lflL.etiber,eber. Uitbi
jgeloofkan
'O e:l, o. Allerleiwelvaart, van welken aard de vogeldien naam dragen,a1sbragtehi
j,door
ook. ln den godgcleerden zin beteekent hetal zi
jnnestelen,heilaan.
de M'eldaden van God door Christus:de orde des 'H eim , hetzelfde a1s hetoude heent.voorhuis,
' Van hier hel-mzoeken, bezoeken, en
heils. Van heilen,heelen. Zamenst.:heilbegeerig, vaderland-

pk: aedes; wjders, het
(VoND.bezigth:?7ger?
#)heilbron,heilfontein, heil- overdr. r?' irrumpere clfct/
ri
jk, heilweg, heilwensch, hei
lzaam, enz. Ileil is verouderde heimstier, voor huweli
jksgoed, zi
jnde
datgeen, hetwelk door den vader van de bruid,
in het moesog.hails,angels.hal,alem.hell.
'H ell.an d, m .,m eer.heilanden. H eilaanbren- na het voltrekken van hethuweljk, tot eenen
ger,verlosser:Jszusis de heiland der wereld.
bruidsehat,aan hethuisLheim)vandenbruidegom
Ende daer sul
len hei
jlanden opkomen. BlasErav. #estierd wcrd. H oovT bezigthet-m,in dezen zin:
TsN KATE merktte regt aan, dat dit woord een de schipper dan te heim gekeert. Eene afgegradeelw.is van heilen, heelen, genezen. Het is be- vene werf,in welke beteekenis de Vriezen nog

m,komthetbi
j
kend,datditeen oud overbli
jfsel der Franl
ten en van hun hientspreken. VoorgehelAlemannen isy die het deelw.tluslaten eindigen, SIx vANCIIAND.voor:insi
jnheimenraad.HooF'
r
hee
f
t
ook
h
et
'
mwaar
t
.
Hi
er
t
oe
behoo
re
n
Bent
he
i
m,
a1
s: see
yant,scheppende. Ons vn
-'
and van vl
jen,
haten, is van dienzelfden vorm. M en vergistzich Diepenheim ,Nieuwenheim, Sassenheim,enz. Van
derhalve, wanneer men heillandtals eene zam en- hicr ook heimwee,heimziekte,eene kwi
jni
ng,die
stelling van heilen land,bezigt.
iemand gevoelt,wanneerhi
j van zi
jn huisen vaO el.l.bok. v., meerv.heilbotten.Zekeregroote derland verwi
'
jderd is,cn die nietwi
jkt,voor dat
platvisell.
hi
jterugkeert;inzonderheid bi
j deIluitschers.
H e:i:g, bi
'
jv.naamw.,heiliger,heiligst. Eigen- '
H el'
m el.
:
lk, bi
jv.n. en bi
jm, heimeli
jker,
li
jk,dat heil,welvaartaanbrengt;van heilen,hee- heimel
i
jkst. Verborgen. Van hier heimel
i
jkheid.
len. Jn deze beteekenis is het verouderd. Het Ondt.bezigde men ook hemel?
jk,van hemelen,/
le?
wordt thans gebruiktin eenen zedeli
jken zin,be- melen,bedeklten,verbergen.
trekking hebbende op zedeli
jke en geesteli
jke vol- '
H e:'
m l:.le,theempjel,bi
jKIL.heo
-ntken,/1
é'
4
)komenheden. Zoo is het Opperwezen in nadrnk melken,heempken,verkl.z.n.,o.,meerv.heimpjes.
Zoo
noemt
men,
i
n
Gron.
,
Vr
i
es
l
.
,
en
e
l
de
r
s
,
ee
ne
heilig. Zoo noemen wi
j alle redeli
jke schepselen,
die de deugflbem innen,en dat metdaden betoo- soort van krekels,die zich op warme plaatsen,a1s
j baltk-ersovens enz, sehuilhouden. Van het
'
m,
nen,heili
g. In den kerkeljken zinwordt het,als bi
een naanlw. gebruikt voor eenen Christen, die J:2'0n6JF
./
/r.
voor uitnemend deugdzaam geachtis: de aanroe- '
O el.'m raat'l.. m .?zie heent.
jw.van plaats. Nabi
j. Toenzi
j
ping van de Heiligen: Hier verheFen wi
j eenen *fe:xtde, bi
heilig - om zoo groot een hcilig alzins te dienen. Volzssxpz. llat op die heiligheid gegrond
is, en op de bevordering van dezelve uitloopt: de
Heilige Schrift. Een heilig voornemen hebben.

van heinde en veer gesclaenken brogten, VoNo.

Bi
j KIL. hende. Voxo.zegt:wathierom hei
nd
was of omtrent; waarvoor wi
j nog, schoon gebrekkeli
jk,hooren zeggen; gi
jzi
jterhen ofom-

232

HEINEN--HELLEBAARD.

trentnietbi
J
*. Ot
11.zeide men ook hel
hde54
)1voor bouwen. Het woord helheeft,volgens de oosterdigtbi
j. Hoor'
rgebruiktdenvergeli
jkendentrap: sche fabelkunde,in de overzetting van den Bjbel,
zommighe heinder, zommighe veerder. Ook den ook de beteekenis van het schimmenrt
jk;geli
jk
overtreFenden:'theinste aan M aastricht.
het daar somti
jds ook dievan grafheeft. HierWfel.nen, b.w.,ik heinde,hebgeheind. Om- mede komtdespreekwi
js:zoo donkcra1s dehel,
tuinen, omringen:ic sa1 dien wech hei
jnen mit overeen; oolt heldonlter, helduister. V an hier
eenen stenen want. BIJBsLv., 1477. D e zamen- helsch, dat tot de helbehoort,daaraan geli
jk is.
gest.:ombeinen, afheinen, zi
jn meest in gebruik. Zamenst.: helhond, helleveeg, hellewacht, helleVan hier heining,eeneheg. H einsloot,eenesloot wi
cht,helsteen,ookhelschesteenr(lat.lapisinfer7?c&X enz.
tusschen twee landeri
jen.
O elr, zie heer.
'
*'eè
l.
,bi
jv.n.en bi
jw.,heller,helst. lloordrin'
R elsa, tusschenwerpsel,om onze bli
jdschap gend,snelen zuivervan geluid:eene helle stem .
V
OND.
Eene
groo
t
e
maat van licht hebbende:
uittedrukken. Hcisa!mi
jn vriend!
'H ek , o., m eerv. hekken. Een getralied af- 'slantarenshelle vlam ver:ouwt. Slx.v.CH. Het
schutsel. De hekken zi
jn verhangen,flg.,deza- gcbeurde op den hellen m iddag. ln den eersten
ken zi
jn veranderd. Bi
j de uitvaartvan een li
jk zin behoort het tot Ièab ltallen, klinken;in den
zegt men van het achterste paar:zi
jsluiten het laatsten komt het nabi
jhethebr. 3
1 blinken,
hek;waarvan heksluiters.- H ethelc is van den
dam , ;g., er is geen toezigt. Hetallerachterste
van een schip is deszelfs hek. V an hierhekbalk,
hekboot, hekgeld. H et woord lcomt, met heg en
haag,uit eene bron.
'O ek el..m .,m eerv.hekels. Een zeker werktuig,door welks scherpe tanden m en 'hennep,vlas,
enz.trekt. Iem and over den hekelhalen,fg.,ie-

en het gr.ij
ktct,waarvan het lat.sol,de zon.

'
H el.
aas. een tussehenwerysel,waarmedewi
J
klagen. Hetgr.ekeEt
v,mlserarè,co?zl?
zlgercz'
s komt

hier in aanmerk-ing.
R eid, m., meerv. helden. Eigenli
jk iemAnd,
die voor den stri
jd eene groote maat van ligchaamskrachten bezit. Thans l*n het algemeen,

jg, moed en dapperheid
mand sterk doornemen, beri
spen. Om de geli
jlt- iemand, die, in den kri
heid der hekeltanden. die naauw aan elkander betoont. In den dageli
jkscllen sti
jl,iemand,die
n eenige zaak uitsteekt: hi
j is een held in het
staany zegt Hoosa'
r:zi
j vonden eenen hekelvan i
drinken. llet vrotzwel.is heldlh. Zam enst.:heldspietsen voor de borst. - Afethet hoofd tegen
den hekel loopen, dat is, zich teleurgesteld zien dadig, heldenbloed. heldendaad,heldendicht, helin zjn plan, bot vangen. Bedr.w.
,geli
jkvl.,is denmoed,heldenstuk,lleldhaftip enz.

hekelen,doorden hekelhalen:oneigenli
jk,iemands

gebreken sterk doorhalen. Van hier hekelaar,hekeling, hekelster. Zam enstell.: hekeldicht, hekeldiehter,hekelschrift,hekelteef,enz. Zie ekel.
lWek el.en, zie hekel.
R ek s, v., m @eerv. heksen. Ecne benaming,
waarmede m en, 1n 14et gemeene leven,eene tooVere% bedoelt. Ook een scheldnaam, waarm ede

Inhethebr.heetsterkte$5:. Ilet

woord
Celten, waarmede de volken, in hetnoorden en
westen van Europa, genoemd werden,komt misschien hiermede in oorsprong overeen; daarhet
bekend is, dat zi
j, wegcns ligchameli
jkc sterkte,
beroemd waren.

l'eè
l.
tl.
el
r,bi
jv.n.en bi
jw.,helderder!helderst.
tin zich eeneaanmerkeli
jkemaatvanllchtheeft:
men de listigheid van een wi
jf,ofeenig huisdier, Da
uitdrukt. Hoe dikwi
jls draagt de snoepsche kat eene heldere vlam. D at de lichtstralen gem akkedezen naam niet! Dit woord luidtin het angels. li
jk doorlaat:een helderglas. Glanyri
jk,schoon,

haegesse,eng.hagjhoogd.Ilexe,zw.hexa,sp.he- net: een helder huis; eene hcldere m eid. W elchissera. ffc.gisln lleti
jsl.kloek,ervaren;enin ltlinkcnd, die klok slaat helder. Oneig.;iemand
het zw.een snood bedrieger,een schalk. MTaar- helder, tluehtig, afrossen, V an hier hclderheid.
6chi
jnli
l-k is hetdan eeltwoord,meteenen vrou- H etkom t overeen m et hethoogd.lteitez.;van het
wel. uitgang, beteekenende eene bedrienster. Van oude et-t vuur,eiten,branden.
dit woord is een onz. werkw. heksen, het werlt 'O el.deren, b.en o.w.,ik heldcrde,heb en
Van eene heltsbedri
jven,gevormd;van hicrhek- ben gehelderd. Bedr., helder maken;het oog te
heldcren. HooF'r. M aarheldertuw gezigt. Voxo,
seri
j.
H e', zie hethal.
'
Onzi
jd., helder worden: de Iucht heldert, is gee-el.
,v. Eigenli
jk eencverholene,verborgene helderd. Zamenst.:ophelderen.
plaats,overeenkomstig methetotlde saksische hil, '
H ell.en , b. w., ik heelde,heb geheeld;oqdwaarvan ons hol, verltolen, en het hoogd.ltûllen, ti
jds ik hal, heb gebolen. Verzwjgen:zjnemisverhiillen afstammen. ln dien eigenli
jltellzin heet daad helen. Verbergen:gestolene goederen helen.
nOg een verborgen onderrtzim,voor in een schip, De scbaduw,die de kuilen lleelt,waarin gi
j uw
waar blokken en touwen liggen,dehel. l7e kleer- genoep-ens teelt. H oo>aT. V an hier âelert de
he
l
e
r
i
s
z
oo
goed
a
1
s
de
s
t
el
c
r.
Hel
i
ng.
makers kennen dit hateli
jk woord,wanneer men
van hunne hel spreeltt, waar men zegt, dat de H elfk, v.,meerv.helften. Het halve gedeelte
overgeschotene nieuwe lappen van laken enz.ver- van iets. V an half.
stopt of geborgen worden. Zoo noemt men ook 'O el
l:k on ,m . Een beroemde berg in Phoeis,
een pakhuis, waar geslokene goederen bewaard aanAlaolzraoende Zanggodinnen toegewi
jd. Overworden, alsmede de plaats, waar men schepen dragt.wordt de plaats,waar dichters hunne veraan den ketting legt,met den naam van hel. D e gadering houden,terbeoefening van de dichtkunst,
gewone beteekenis ondertusschen welke m en aan helt
kon genoemd. Oolt dragen de gezamenljke
dit woord heeht,is die van deverbli
jfplaatsder dichters dezen naam. Van hier zegt Voxo.:inverdoemden. Die daar verbl
i
jf houden:tevens dien gi
j eenige bloemen op den nederlandschen
met het denkbeeld van gezagvoerders:over die helikon plukken wilt.
daad juichte de hel. Onrust en verdriet:zi
J is H eAiebaard, m .,m cerv.hellebaarden. Eene
etne he1in huis. Groote twist en krakeel:dehel spiets meteene barde,datis,met etne soort van
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'cnnl,ver- een ambt helpen. 0ok ln eenen kwaden zin :
bi
jl, bi
l KIIz. door dolabra, cdck'c, b'p
taald. M et dit oorlogstuig konde nlen steken en iemand in den grond helpen, vorsten om land
houwen. Het woord komt van barde eene bi
jl, en luitlen helpen. HoovT. Zoo waarli
jk helpe
ook bardaks genoemd,en hellen,dat eerttjds stri
j- mi
j God! manier van ecdzwering. Tk kan llet
den beduidde. Fltlscfl.Jeidt het af van helm en niethelpcn;eenewi
jsvan zich te verontschuldibavde, omdat men in den stri
jd daarmet
le den gen. Van hicrhelper,helpster. Helpzeel,(kulphelm van den vi
jand zochtdoorte houwen. On- zeel)waarvoorook hennepzeel.
dertusschen zotzde men helm, in dien zin, voor
cenen langen steelhouden. Zie heltn. Klc. kent
ook helmbarde alleen, Voxo.is,om den uitgang
barde,voor hetvrouwel.geslacht. Yan hier hellebardien
O el.lpen , o.w.,ik helde,heb geheld. Voor'

IHRE leidt het van hel'laf,heilpen,helpen. In

hetgr.llcetdlkjslheil. '
WACI
ITIR.achtdebena-

ming van al
p,a% genl
hsJtlcftfcpp/on,velôozlt/.
svel
o3
?c/?
z.
ç,angels. aetik 6/
.6 hiertoe betrekkeli
jk,

eene benaming, welke de oude D aitschers,voor
de invoering van het christendom,aan de bescher-

overhangen. Dathuisheltwat. Overhellen,ge- mersgaven,die,naarllunnemecning,overbi
jzonlleigd zt
jn: dat gi
j nog eenigzins naar de oude dere plaatsen waaktell.
liefde helde. A .H XRTS. V an hier helliug,over-

'O el.seh ,zie hel,v.

hanging. Oneigetlli
jk: Staten en ri
jcken hebben '
H el.
sler.zieLaf
lter.
hunnelzellingen enoverhangen. DsBl
zuxl. Eene '
O e'
m , een tusschenwerpsel,een roepwoordje,
sehccpswerf: het vaartuig staat op de helling. om iemand te doen stil staan: hem !hoor hier.
Wi
jf
jeshennepwordt,om dezwaarte dcstops,ool
t Tsx KATS vond bi
j deoudheid deu wortelhent,
àellinq genoemd, daar demannetjesplantzadeliny /lc?à, of haant,i
jsl.ltem conttheo. Dezin van inheet.
of tegenhoudcn vertoont zicl)in hethoogd.hemH el.l.er, m .,meerv.hellcrs. D e kleinste 1<0- men: cfzl: Sache/à6?pzzl6?).
'
percn munt,een halve penning. De vorst zal na 'H e'm , (1e verbogene naamvalvanhetpersoon-

den slaep nieteenen hellergeven. D.
E 1)EcKEa. li
jke voornaamwoord ho
'. l'
rtz/l ll
eîa, tzc)? 1c?
n,
Misschien van havkJe//l
hem. Ziehè
j'
.
O el.
'
l.
:g, bi
jv. n. en bi
jm , helliger, helligst. '
H e'
m tl.
,o.
,meerv.hemdcn. Een linnen dekIlitwoord.11 Groningen zcergebruikeli
jk,in den kleed,datop.
hetblooteli
jfgedragen wordt.Een
dagelt
jkschen sti
jl, beduidt boosz Misschien zoo wollen hemd. Hethemd overden rok halen,dat
veel,alsdoorde helaangezet,schoon men dien hetlaatstemoestzi
jn,heteerst doen. Het hemd
nadruk ernietin zi
jne gcdachten aar
lhecht. lflL. is nader dan de rok, de liefde begi
ntvau zich
heeft dit woord ook, doch geeftereeneandere zelve. Hi
j heeft geen hemd aan hetli
jâ hi
J is
bcteekenis tan, die nameljk van afgemat, ver. zeerarm.Hetisallerwaarschi
jnli
jkst,dathetvan
moeè
d;hoogd.helhs
g. Hi
Jschi
jnthetechtermede hemen,â6?
?le??,dekken,bevatten,afstamt.Zamenst.:
te bedoelen,omdathi
j erant'
tattts achtervoegt. hemdendock,hcmdenlinnen,hemdennaaister,hemd' el.l.:ng, zie hellen.
H
rok,hemdslip,hemdsm ouw,enz.
H el.m . m .,m eerv.helm en. Een lange steel. 'H em e'. m ,meerv.hemelen. Een oud woord,
'

Het woord is, buiten zamenstelling,niet in ge- dateerti
jdseen dak,in hetbjzondereen gewelfd
bruik. Van hierhelmstok,destok,waarmedehet dak,beduidda. ln die beteekeniskennen wi
j nog
roergedraaidwordt;helmbaard,waarvoorllooI?'
r, eenen hemel van kostcli
.
jkestof,welken menboVoxo.en anderen hellebaard bezigen,eene barde ven hethoofd van vorsteli
jke personen stelt. Onmet eenen helm of steel. H ct komt van helden, der zulken hemeldraagtm en nog den gezegenden

datis houden.

ouwel bi
j de Roomschen. Eene koets,eene lede-

H elm , m. Eene grassoort, waarmede men kant hebben elke haren hemel. lfls. heeft ook
'
de duincn beplant,om het wegsttliven te beletten. hemel,voor gehcm elte,hetverwulfsel des m onds.
Door verbasterde uitspraalt uit ltalm.oorspronke- M ecstechter verstaatmen daardoor het,voor het

li
jk. Door'tplanten van den helm. HooFr
r. Za- gezigt ronde en blaauwe gewelf, dat boven de

menst.:helmplant,helmstruik.
oppervlak-te der aarde verheven is,en dezelve als
H ell.m , m., m eerv. helmen. E en halfrond bcdekt; zonder m eerv. Onder den blaauwen he'
dekselvan hetbovenste deel eens ligchaalns. In m el. 1)e lucht,dc wolken: een betrokken helnel.

het bi
jzonder een i
jzeren stormhoed,dieoudtjds Hemelstreel
t,cen land,cen oord,meteen meerv.,
eene noodzakeljke behoeftein dcn stri
jdwas,en in denverhevenensti
jlgebrtlikeli
jk:ondervrecmde
thans tot sieraad boven een wapen geplaatst en verschillende llem elen. FEITH. Het geheele,
wordt. Een vlies, waarmede sommi
ge kinderen onafmeteli
jke wereldruiln: de stcrren aan den
ter wereld komen: hi
j is met eenen helm gebo- hemcl. 1)e zigtbare ligchamen in dieruimte:den
ren. Het deksel van eenen ketel, waaril) m en loop des hem elswaarnclnen. D e plaats,waarhet

sterke wateren stookt,wordtinsgel
i
jks ltellîlge- Opperwezen,in eenen godgeleerdellzin,zi
jneheernoemd. Zamenst:helmgat, helml
tam, helmspits, li
jkheid aan de zaligen vertoont: in den hemel,
helmteek-en,helmtop,enz.
daar geen donkerheit wort gevonden. Volussxlx.
Hetkomt,volgenssommigen,vallhelell,bedek- Het Opperwezen zelf: o goede Hemel!sta mi
jn
ken, af; docl
) waarsehi
jnli
jk behoort hettothet bi
jbelpoLzi
j,in dezebarning,metuw geesteni
jver
oudehelt
nell,voorbesehermen.
bi
j! lloogvra. Eengezegcndegelukstaat:.hi
jge-

O el.- eé, o.,m ecrv.helmetten. D ichtcrs be- nieteenen hem elop aarde. De hemellingen:'tis
'
zigen hetvoor holnl. Op 'thelm et,zegt V ONDEL. nectar, 'tis am broos, waarvan de Hem el leeft.
Eng.helntet,ital.elmetto.
W SSTERB. Van hier het onz. werkw. hemelen,

*fel.
rens b.w.,ik hielp, (oudt.hal
p)heb naarden hemel vliegen: ei1ethoe blje1k seragcholpen. Iemands toestand volkomener maken; fjntjehemelt,en waeltenwoeltenwemelt.SMITS.
uit eenen nood, eene verlegenheid redden: m et Stervcn : in haar'arm gehemcld. FElTH. H eme-

geene artseni
j te helpen. Voxo. Zi
jnen invloed len heet ook, in Geld., zoo veelalsreinigen,
totvoordeelvan anderen aanwenden;iemandaan schoan maken;in Gron,hentmelen, bi
jKIL.heme30
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len, componere, conclnvare, ornare. KIIa.heefthemelen,l
tejjmelen,abscondere,celare. HooF'r bezigt:
iem and uit den weeghe heemelen, voor uit den
weg ruimen. Van hier hemelsch. Zamenstell.:
he
lboog, hemeldauw, hemelheer, (hemelheir
hemme
)
elhof, hcmelhoog, hemelkloot, hemellicht, he-

als het, leunende op den wind, heen en weder
zeilt. Hengelende om de gaaten,daar de Zuiderzee uitloopt. Hoov'r. Naar iets hengelen! trachten. Om iemands deur hengelen, om lemands
deur zwieren, a1s of m en er aan vastware;zOo
hengelt de mug ()m de vlam . Van hier hengemelling,hemelloop, hemel
ri
jk,hemelsblaauw,he- laar,hengelroede.SPIEGH.heeft:vriendschapshenmelsgezind,hemelvaart,hemelvreugd, hemelwaart, gelaas.
enz. Voxo.bezigt hemelsdom;wat heeftdeGodt- H en gen , veroud.w.,nog ovcrig in gehennen.
heithier een hemelsdom geplant
'
H engsel
l, o.
, meerv. henrsels. lets, dat
T EN Kx'rs brengt het tot hetoudt hemen, over- boogswjsgekromd is,om een dlng daardoor te
dekken, bevatten; hemel is derhalve zoo veela1s kunnen ophangen. Het hengsel van eenen emmer
den aartlkloot omvattende,overdekkende. Uithet enz. Ook voor eene heng. Zamenstell.:hengselhol en verwtllftig overdekken komt ons vevhemelte, ltorf,hengselmand,hengselstoof,enz.
en uitde schoonheid en reinheid van den starrtn- e engsl, m.,meerv.hengsten. Een ongesnehemel onsophemelen.
den paard. Van hier hengstig:eene hengstige
'O exnel.val. m . Een woord door D ichters merrie, eene die bronstig 1s. Hengstebron,eene
gebruikt, in navolging van het gr. ltoaecrjt, fabelbron op den zangberg, door den hoefvan
(
Tupr
zNt
lccTrj
g, dat uit den hemel gevallen is. Zi
j BssxzxRorous hengstgeslagen :geenhelikon, noch
willen er mede uitdrukken, ofeene leer,die on- hengstebron ontsiere mi
jn' gedichten! - Uit de

middelli
jk van God komt:watJszcs spreekt,is hengstebron drinken, een dichter zjn. In het
hemelval;ofeene wet,door den H em elzelven ge- deen.heethesteen paard. IHRS leidt hetaf van
gevent a1s hem elval, en staetorakels vastgezet. haast,geli
jk equus van œzug,snel.
AxToN.;of een gezang,naar de rollende engelen- H en ker, m., meerv. henkers. Een rakker,
een
di
ef
henke
r. V an henken,dat is hangen. D e
wi
jzen aangeheven: om,meteen'klank A'an hemelval,eeuwig in mi
jn Gopls roem teri
jzen.L. henker!een gemeen woord,om te zweren.
TR1e. Hetkomtreedsbi
jSPIEGu.voor. Hoor'
r 'R enn ep, m. Eene plant,van wier draden
bezigthetin den eigenli
jken zin,voor het vallen m en zeildoek enz.maakt. H ennep plukken, bravan den hem el:'twelk voor geen'hemclval ge- ken, te broei
jen leggen. De draden dierplant:

zorghtwaar.
W em m en . b.w., ik hem de, heb gehemd.
lemand,doorhetuitroepen vam hem, terug doen
keeren;ook hummen. PooT bezigthetvoorterugroepen: en hem t, op dwalende omm ewegen,de
vromen. Dithemmen,Jttzzl?nerl,ig ook emutt're,.q?'?nPltkem edere vocem,eenen zachten hemkucht maken.
R en, zie lteinde.
'
H en, de verbogene naamvaldesm eerv.getals

hennep spinnen. Van hier het onverb.hennepenz

door een hennepen venster ki
jken, opgehangen
worden aan eene hennepen koord. HALMA eigent
aan ditwoordhetmanneldl
tegeslachttoe,schoon

V oxo. in het voorbeeltl door HoogsTnArpsx aangehaald, het onz. bezigt. H et mannel. geslacht
wordt ook meest in de uitspraak gehoord. Zam enst.: hennepaltker, henneplinnen, hennepzaad,
enz. Hennepzeelis een zeelvallhennep gemaakt,
anderskruizeel; doch sommigen verkiezen helpzeel.

van hetpersoonl.voorn.hb'
. Jrca hen, aan icAl, Ziehelpen. Voorlt
ennep,zegtmen ook,ge1i
l'kbi
j

hen.
KJL., kennep; in het lat.cannabis. M isschien is
R eu, v.,meerv.hennen. Hetwi
jfjevaneenen deze naam,gelijk de plant, van oostersche herhaan,en van andere vogelen,die onder die soort komst. Althans de Perzen noemen de plantnog
geteld worder. Eene broeische hen. Ei
genli
jk cannab.
beduidtditwoordje eene van het wi
jsesgeslacht R ensbeker. henzebeker.zie hanze.

in hetdieren-ofplantenri
jk,van hetoude i
jsl.en

'
H ex, (herre,/?crr8,lv.
, meerv. herren. Duim
zweed.mannel.voornaamw.han,J?zn, dat ht)
'' be- van
.
een vensterhengsel,waarop hetvensterdraait.

teekent,wallis.hwn, hon, jk,perz.ekn,an,hebr. Sierlijk zegteen onbekend dichter van het oog:
d1n. Zamenst.:hennenei,hennegat,opening bo- op zijn'herren zich draei
jende enz. Hetaardrond
ven in hetroer,waarin de roerpen vastgemaaktis; te ligten uitzi
jn harren. Tottenharredeshemels.
hennentaster, een albedil, enz. KIL. heefthenne, Bl,yslru, 1477.
homo2*
?nù6#@
@
s,mult@
.
ebricn?
g
?zlo,bi
j onsthansl:
anhen. H er, een bjw. van plaats,beduidende,even
O enen,een bi
'
jw.van plaats,oudt.ook hen, als heer, eene toenadering uit de verte naar ons
hth,zie heen. In zamenstelling met werkwoorden. toe: van oude ti
jden her. Van alle outheither.
bezigt Hoov'r, henenbranden, enz. V oxo. henen- HoovT. Het isin zamenstelling ook gebruikeljkj
drjben,henenslapen,enz. PooT henendeizen,enz. als: herom, waarvan heromloopen, ook omher,
H eng. v., meerv.hengen. Bi
j KlL.henghe, om herwandelen ; - heruit, waarvan de werkw.
henghene. Hengsel, waaraan een venster enz. heruitdri
jven,hertlitjagen; herwaarts. HoovT
hangt:'sweerelts hengen.VoNo. V an het verou- heef
t herdraf voor terugtogt van ruiteri
j. Het
derde hengensnu hangen.
dient insgeli
jks als een onafscheidbaar voorzetsel
lfextge',m .,meerv.hengels. Eene angelroede. Zie angel.
H engel.en , o.w.,ik hengeldc, heb gehengeld. M et den hengelvisschen. H engelen is ook
een voortdur.werkw.van hangenben beteekental

voor som mige werkwoorden,hebbende de beteekenis van wederom ,of eene plaatsing in denvorigen
stand, of eene herdoening van de vorige daad
a1s:herkaauwen,herdoopen,enz. In hetmoesog.,

frankd.en angels.ishetniettevinden,en schi
jnt
hangende op zi
jde zich heen en weder bewegen. dusvanjongegeboorte.
Zoowordt het van vliegende diertjes gebezigd: H eradem en. o.w.,ik herademde,hebherzou eene vlieg haartedere vlugt,waarop zi
jhen- ademd. Adem halen,in het lat.respirare.*du en

gelt in bedompterlucht langs gras en heester,ver- sulste nemmermere herademen. BIJBEL, l477.
lochenen? M .L.Tllow. ZQo hengelteen vaartuig, R eraul,m.)meerv.herauten. Eerti
jds ver-
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stond men door dit woord eenen gezantin den slagh herdaaght waaren. Hooen Het kan ook

kri
jg,eenen plegtigen uitroeper,eenenopzienerbj onzjd.gebezigdworden,metzùhtvan dagen,dag
openbare wedstri
jdenjdie de adelli
jke wapensen worden,herdagen,derhalve wederom dag worden.
het voorvaderlkke stamhuis moest onderzoeken. W erdenken. b.w.,onregelm,;ik herdacht,
Zulken kent men nog aan de hoven!alseerti
jds heb herdacht. W eder in de gedachten brengen.
in Frankri
jk. Thans bedientmen zlch van dit V an hierherdenking.
woord, om er eenen plegtigen aankondiger van
W erder, m., meerv.herders. Eggenli
jk,en
eene gewigtige zaak door te verstaan, als vau in den ruimsten om vang,iem and,wien iets in bevrede,vrtjheid!aankomsteens vorsten,enz, Ende warillg tocbetrouwd wordt,sclloon hetwoord,bi
j
een heraut rlep met kracht. BIJBELV. IHRB ons,in dien zin nietin gebruik is. D e Ilslanders
leidt het af van het wallis.herodteen bode,een noemen eenen schatnleester Jel
lirdi# de Angels.
gezant. Door eene ingeschovene lheeft m en het eenen opziener van ki
nderen cblda-àl
jrde. Wi
j
hoogd. H erold, middeleeuw. lat. heraldus, ital. verstaan doorditwoord,in hetbi
jzonder,iemand,
araldo,1
1
-.herault, heraut. Hierom scllri
jven som- diehetopzigtovereene veekuddeheeft,hetzi
jhi
J
m igen in hetmeervoud,ten einde de oorspronke- deeigenaarderzelve?hetzi
jvoorIoon een oppasldked tebewaren,heraudten.
ser zi
l. In den sti
zl des Bi
jbelsheeftditwoord
H erbaren , b. w., ik herbaarde, heb her- nog eene andere iguurli
jke beteekenis,waarvan
baard. W ederbaren. Van hier het veroud.verled. de christenen,heden nog,hunneopzienersmetden
deelw.lterboren. W oorden,in den zedeli
jken zin naam van herders betitelen. Het vrouwel. is hern. Oul. bezigde men ook herde: En ABIL
meestalleen gebruikeli
jk,voorvernieuwen,verbe- derk'
teren, vernieuwd, verbeterd; waarvan herboorte, was ecn herde. BIJBEL,1477. Van hier herderjk. Zamenst.: herderloos, herdersvoor wedergeboorte, bi
J VOLLENH. en VoND., dom, herderli
welke laatste herboren ook voor door kunstvoort- dicht, herdersdnit, hertlershuisje,herdershut,hergebragt gebruikt,wanneer hJ
i van t
1e beeldtenis derskout,herderslied,herderspi
jp,herdersspel,hereensOverledetlen zegtydatzi
juitden schi
lderher- dersstaf,herderstaseh,herdtrszang,enz.
boren is. Hetis 001
< gebruikeli
jk voor ontstaan: Het komt zeker van het oude hevten, lfrfepz,
zoo wordt de waare rustherboren. PSALMBER. hoeden,bewaren? angel
s.hyrdan, zw.Vor#c, fr.
R erberg, v., meerv.herbergen. Eigenli
'
jk, garder. ffk'rfea is ondertugschen het voortdurend
eene plaats,waar zich een heer, dat is eene m e- W. Van hiren# angels. hè-ran llyrl-an hoeden,benigte,bergttegen het gure weder. Van hicr heet W aren.
eene haven bi
jde Engels.harbour. In hetbi
jzon- R erdoen. b.w.,onregelm.;ik herdeed,heb
dereen oord,waarzich eenkrbjsheer,ouderden herdaan. Hervatten?weder doen: dc zaak is niet
blooten hemel,tcgen onweder verbergt Ditisbi
j te herdoen. Van hler herdoening.
NoTK.herebirga,herebergo,bj WILLER.hereberga, R erdoopen.b.w.,ik herdoopte, heb herhet oud fr. hereberge. Sommigen meenen, dat doopt. W eder doopen. Fig.,eenen anderen naam

jhebben hem herdoopt. Van hier herhet oorspronkeli
jk heerberg is; dewi
jl van ouds geven:wi
een landheer,op zi
jnereis,ofin den oorlog,voor dooper,herdooping.
H
erdru
k. m ., meerv. herdrultken. Eene
zich eenen vri
jenintrek ofhuisvesting bedong, in
het kasteelvan zi
jnen leenman,dat dus zooveel herdrakking,een tweede druk; ook een boek,dat
a1s eene bergplaats voor eenen H eer kondeheeten. herdruktis.
Dan, deze schi
jnt de oorspronkeli
jke beteekenis e erdtu kk en, b. w., ik herdrukte, heb
niette zi
jn,omdat de zachte.maarniet de harde herdrukt. V an nieuws drukken. Hiervan her-

e. die in heer klinkt, in het woord gevonden drukking.
wordt. Tevens is het de llaam van eene huisves- R ereenen . b. w., ik hereende, heb herting voor reizigers, die daar, voor eenen korten eend. W eder vereenigen. W aarom hereent hi
j
tkd,intrekken;ook eene plaats,waar men zich den band van zielen ligchaam niet? FaztxTzsx.
metgezelschap verlustigt;zelfs gebruikt men het Ook hereenigen,waarvan hereeniging.
voor kroeg. V an hier het bedr.en onz.werkw. R ereeH l.jken, b. w. W ederom eerli
jk
herbergenvoorherberg verleenen,en,geli
jkHooy'T verklaren. D e heughenis van EGMONDT te her-

jken. Hoor'
r.
heeft,voor dikwi
jls de herberg bezoeken. Voorts eerli
herbergier,herbergierster,herberging,herbergzaam,
herbergzaamheid.
R erb :zxden , b.w,,ik herbond,heb herbon'
den,op nieuw binden.
'H erblfxâk ex:. o. w., ik herblonk,heb herblonken. Op nieuw blinken. D e Vader der welsprekentheit herblonk. V oxo,

R ere:seh en, b.w.,ik hereisehte,heb hereischt.. W'ederom eischen. Penningen hereischen.
HooF'r. Van hier hereischer,hereisching.

H erfsé. m. De gewone ti
jd derinoogsting
Hoogvrz
. Fig.:hi
Jisin den llerfst zi
jns levens.
van vruehten. D'onweêrbuien van den herfst.
Zamenst.:herfstachtig,herfstaster,herfstboter.herfst-

' erbioel
R
len, o. w.
, ik herbloeide, heb dag,herfstdraad,herfsthoen,herfsthooi,herfstkaas,
herbloeid. W ederom bloei
jen.
herfstmaand, herfstnarcis, herfstroos, herfstti
jd,
e erb oren . zie herbaren.
H erb ouw en, b.w.,ik herbouwde,hebherbouwd. lets, dat vervallen is, weder opbouwen.
V an hier herbouwing.
H erbrengen. b.w.,onregelm.;ik herbragt,
heb herbragt. W eder brengcn. M en vindt het
ook methetvoorz.scheidbaar gebezigd,voornaar

herfstvrucht,herfstweder,enz.
De aoeiding is onzeker. D e inoogsting hectin

ons toe brengen:dewi
jl ergeene hergebragte ge-

nemen,schuilt. Hetaannemeli
jkstekomtmi
j

hct eng. harvest, angels. heaz
.est. Er is in het
f
angels.een woord aezfwa,verwerven. Dit ziet
ADSLUXG voor den wortel aan,om datmen in den
herfst zich van alles voorziet. W acl<TyzR.m eent
de bron in hetgoth.ar,koren,en hetangels.

woonte enz. BRuxs.
voor,dat hetvan het angels. haeran,vergaderen,
R erdageu, b. w.,ik herdaagde: heb her- verzamelen, afstamt, zi
jnde de âdz
/bf de ti
jd der

daagd. Andermaaldagvaarden. AIszt bktrom- inzameling van de vruchten,

van den oogst;
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H ergleten. b,w.,ik hergûot,heb hergoten. W erkoop , m. H erhaalde koop. D at hais
W eder gieten. H ergoten koperwerk. Oneigenl-: kostte mi
Jveelminderbi
j den herkoop.
zie daar Nederland dan hergooten. FEITH.
H erkeepen, b.w.onregelm .; ik herkocht,
H ergrupen. b. w.,ik hergreep,heb her- heb herkocht. W eder koopen. Van hier herkoogrepen. Op nieuw gri
jpen. Oneigenl.
,weder op- pcr,herkoopillg.

vatten,weder beginnen: hi
jhergreep deaanspraak.

H erkr:lgen. b.w.,ik herkreeg,heb her-

Hoovl'.
kregen. MTederom kri
jgen. V.anhierherkri
jging.
'H eegroe:.jen. o. w., ik hergroeide, ben H erW ru lsen. b.w.,ik herkruiste, heb herhergroeid. Op nieuw groei
jen: een ander tack kruist. Op nieuw kruisen: herkruistdoor olerhoon. Voxo. V an hier herkruisillg.
zalhergl'
oei
jen in zijn plaats. Voyo.
H er:xaAen. b. w., ik herhaalde, heb her- H eek ussen , b. w., ik herkuste, heb herhaald. Herdoen: de aderlating m oet herhaald kust. Op nieuw kussen: kust en herkt
lst den
worden. Herzeggen:iemands woorden herhalen. mond. Voxo.
Van hier llerhaler,herhaling.
H erl.
aden.b.w.
,ik herlaadde.(oul.hevloed)
R erh ee eu ,b.w.,ik herhief,heb herheven. heb herladen. V an nieuws laden. Van hier herW eder hehkn:zi
jne stem verheFen. Voxo. Van lading:doch vindende nochtverschiet van herladinge. Hoor'
r.
hierlt
erhbfWn.
g,bi
jIloov'
rtevindcn.
.
'H erh eu dens b.w.,ik herhield,heb herhou. H erl.
eeren, b.w., ik herleerde. heb herden. W ederhouden. V an veele inzichten krafte- leerd. W ederom leeren. En de verwende nlaaghen allengskens haaren plicht moghten herleeren.
li
jk herhouden. Hoo>a'r.
R erh u w en, b. w., ik herhuwde,heb her- Hoolp'
l'.
huwd. W ederom huwen. ()ok herlluwehken: de 'O eel.e'veu . o.w.,ilt herleefde.ben herleefd.
rouw der mannen bestaet alleen daarin,datzi
J Avederom hetleven ontvangen :de dooden zullen

zieh nietmogen herhuwl
i
jken. BöGASRT.

*'er:ng. zie haring.
H er:nneren, b.w.,ik herinnerde,hebherinncl'd. W ederom in het geheugen brengen, Zich
iets herinneren. Iemand iets herinneren. Ver-

herleven. Nieuwen wasdom en tierverkri
jgen:in

de lente herleeft de gansche natuur N ieuwen
lust en nieuwe kracht ontvangen :die man begint

in zi
jnen ouderdom te herleven. Metden vrede
herleeftde koophandel. Van hier herleving.

H eel.everen, b.w.,ik herleverde, heb herketrdeli
jk zegten schri
jftmen:zich aan ietsher- '
inneren,iemand aaniets herinneren; zi
jnde t
'
nne- leverd. W eder leveren. Belangendc 'therleeve-

ren.hetvoortd.w.van innen,d.i.inbrengen.
ren van sterltten. Hoor'
r.
Wferk , zie hark.
'O erl.ezen, b. w., ik herlas! heb herlezen.
H erk aau 'w en, b.w., ik herkaauwde,heb Andermaallezen. Van hier herlezlng.
'
herkaauwd. Andermaal kaauwen. Zieke koei
jen H er'm ak en, b.w., ik herm aakte,heb llel-herkaauwen haar voeder nict. Overdrv, herden- maakt. Van nieuws maken. Hiervan herm aking.
ken, een liefhebber, die m eer de gedachten her- '
R erxnal.en. b. w., ilt hermaald: (olzl.her-

el)heb hermalen. W ederom malen. Van hier
k
Vaan
auwj
dan de letters boekstaaft. M.L.Tlaow. mo
hler herkaauwer,herkaauwing.
herm aling.
.

'
H erkam m en. (herkemmen)b.w.,i1ther-

kamde,heb herkam d. W ederom kalnmen.
'R erk eeken s b.en o.w,,ik herkecrde,hcb
en ben herkeerd. Bedr., nog eens keeren :het
linnen herkeeren. Onz-, terug gaan : op tlat ze
tot haar eigene plaats m ochten herkeeren. BoGASRT.

R erm anen ,b.w., ik hermaande,heb hermaand. W ederom m anen. Hiervan hermaning.
h'R erxnel.:ojn,Larmelq
-h,Jcrplgfjklo.jmeerv

ermeli
jnen. Eenesoortvan wezeltle,geheelwit,

behalve aan het uiterste van den staart) waarhet
eenigzins zwart is; levende in de noorllerdeelen

van Europa en Azip. Zi
jn bontdraagtdenzelfden

H erken uen. b.w-,ik llerkende, heb her- naam ; zonder meerv. Ool
t geli
jksoortig nagekend. W eder kennen. Zoodra hi
J zi
jnen naam maakt pelswerk, met witte en zwarte vlekken.
E
er
men
den
re
gel
r
e
gt
en
naar
het noorden
noemde,herkende ik hem . Van hierherkenning.
weg
W erk n eden s b.w.,ik herkneetlde,hebher- wist,bezorgdeonsArmeniL zi
jnebonten en pelskneed. Andermaalkneden.
werken;van llier draagt dit dicr, naar datlande erk noopen. b. w., ik herltnoopte, heb schap,zi
jnen naam- Voorts is van hierheton-

herknoopt. Eigenli
jk!weder knoopen. Meestech- rel.
buigl
).bi
jv.n.hernèelqhen,(czw?eJ!
)k:4):hetarterin eenen oneigenll
jken zin gebruikcli
jk:dege- meli
jnevoêr. VOND.

scheidene s'riendschap herknoopell. V an hier her- u ero elen , b.w.,ik llcrmat,hebhermeten.
knooping.
e&ndermaalmeten. Vall hier hermeting.
R er- u nlen.b.w.,ik hermuntte,heb herR erkek en , b. w., ik herkookte,heb her- '
kookt. Andermaal koken: spi
js llerkoken. Fig., nlunt. W ederom mtmten. V an hier hernlunting.
zorgvuldig wederom overwegeu:dat voorstel za1 '
O ernaal.jen.b.w.
,ik hernaaide,heb herik nog eens wel herkoken. Van hierherkoking. naaid. W ederom naai
jen.
R ernem en. b. w., ik hernam,heb hernoe erk e- en, o.w.,onregelm. Van het on- '
scheidb.en scheidb.voorz.her en konlent ik her- m en. Hervatten:het woord hernemen. H erovekwam , ben herkom en; ik kwam her,ben herge- ren:dc vesting hernemen. Van hier herneming.
R elrxt:eu '
w en , b. :4,., ik herllieuwde,heb
komen. Hi
jherkwam van zi
jnedwaling,vaneene '
ziekte, enz, hi
j herstelde, kwam terug. llan,'t hernieuwd. W ederom nieuw m aken, herbouwen.
quam hun heruithaaten ni
jdt, het ontstond bi
j Van hier hernicuwing.
hen enz. H ooeT. W eder kom en : de Afaaght R een oem en . b. w., ik hernoemde, heb
hcrkom t11u van den hem el neer. K.v.(M AND:IIR. hernoemd. Andermaalnoelue3l: den llcrnocmdcll
Van hier herkomst, herkomsti
g. H.DE G..
n.be- vlietltennen. V OND. Van hier hcrnoeming.
zigtherkomen als cen zelfst.naamw.in hetmeerv.: '
O el
ropke'm ex:,b.w.,onrcgelm.; ik kwanl
herop, ik ben heropgekom tn. Van uicuws opkode ongeschreven wetten zi
jn oude herkomen.
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men. Een braakdrank van heropkomendewalghe. nen. Het brein. Iemand de hersenen inslaan.
Hoo>qT.
Zi
jnehersensloopen doory hi
J kan niet gereçeld
IJ is
R eeopleelsjex:,b.w.,ik tooideherop,heb denken. H et scheelt hem in de hersenen,h-

heropgetooid. W ederom optooi
jen. De vi
jandt nietwelbi
jhethoofd. Fip, een schranderman,
een diep denker:zaaken, van arbeidzaame llersevindende'theroptooi
jen tegevaarlkk. HooET.
M eroverezx,b.w., ik heroverde, heb her- nen gem eldt. HoolT. Hetwoord isin hetmeerv.
overd. Hernemen. Van hier heroveraar, her- alleengebruikeljk,schoonhetsomti
jdsbi
jdeOuden

in het enkelvoudige getal voorkomt, en HoogSTRATEN van oordeel is, dat het voorbeeld, uit
Hoor'
r, hierheen ook behoort: de knechtloopt
met de harssen op den hoedt. Zam enstell.:hersenbeeld, hersenbekken, hersenklier, hersenloos,
voordegelederen wederinsluiten:terwi
jldeVrie- hersenpan,hersenschim , hersenverdichtsel, hersensche vaanen zich herpakk-en,om op nieuw te tref- woede, enz.
H ersm eden , b. w., ik hersmeedde, heb
fen. Van hierherpakker,herpakking.
'O erparen, b. w., ik herpaarde, heb her- hersmeed. Van nieuws sm eden. Dan zalmen de
paard. W ederom paren:ook hertrouwen.
de zwaarden totploegi
jzers,de spiessen totsikkeH erpassen. b.w.,ik herpaste, hcb herpast. 1en hersmeeden. HxMsrasvlro.
W eder passen.
R ersm eH eu, b.w., ik hersmolt, heb herH errauk , zie pauk.
smolten. Van nieuwssmelten. Van hier hersmelR erpekk en, b. w., ik herpekte,heb her- ting.
H ersn:.jdex:. b. w.
pekt. W edermetpek bestri
jken.
, ik hersneed,heb herR erpersen, b. w., ik herperste, heb her- sneden. W ederom sni
jden.
perst. Andermaalpersen.
lo ersraden .b.w.,ik herspaadde,heb her*ferpia z:kex:, b.w.yik herplantte,heb her- spaad. M etde spadc weder om werlten. Vanhier
plallt. W ederom planten. V an hier herplanter, herspading.
'H ers#el.den, b.w.,ik herspeldde,heb herherplanting.
R erpoéeu, b.w.,ik herpootte,heb herpoot. speld. M etspelden versteken.
'O ersp el.en , b. w.,ik herspeeldezheb herW eder poten.
R erpreeven .b.m ,ik hcrproefde,heb her- speeld. Hetspelhervatten.
proefd. V an nietlwsproeven. V an hier herproe- H erspel.l.en, b. 35'.) ik herspeldejheb herving.
speld. Van nieuws spellen. V an hier herspelling.
H errek enen. b. 5V.
, ik herrekende, heb H erspetex:. b. w., ik herspeette,heb herspeet. W eder aan hetspitdoen.
herrekend. Andermaalrekenen.
'O ersplélen, b.w., ik herspittede, lleb her'O erreepen , b.w.,ilt herriep, heb
pen. W eder intrcltken door afkondiging:een be- spit. W ederom spitten. Van hier herspitting.
vel herroepen. In hetgemeen,intrekken,afschaf- e erslek en. b. w., ik herstak,heb herstofen,vernietigen:een gedane overgiftteherroepen. ken. W eder steken. Van hier hersteking.
IlooliT. Van hier herroeping, herroepeljkyher- 'H eestel.iens b.w.,iltherstelde,hebhersteld.
Op de vorige plaats stellen. V an hier het bevelroepeli
jkl
peid.
.
'H errol.len, b.w., ik herrolde, heb herrold. woord in de wapenoefening :hersteltu! Lappen:
Op nieuw rollen: in haar oude gedaante herrolt kleederen herstellen. Tot den ouden stand terugV oyo. V an laierherrolling.
brengen: De vri
jheid enz. herstellen. W ederom
e erseh apen, verled.deelw.van herscheppen. gezond maken : ik ben nog nietvolkom en her'O erseh epen. b.w.,ik herscheepte,heb her- steld. V an hier herstelbaar,hersteller,herstelling,
scheegt. Van nietlws inschepen. Van hier her- herstelster.
'H ersl:eh lez:, b.w.,ik herstichtte,heb herscheplng.
'O e:esellteprezx. b. w., ik herschepte,heb sticht. H erbouwen. Kerken, beelden,altaaren te
her
schept. W ederom scheppen,opschcppen.
herstichten. Hooy''
r. Tan hier herstichting.
'
O erseh eppen , b. w., ik herschiep, heb '
O eré, o., meerv. llerten. Een bekend wild.
overing.
H erpaeh éen , b.w.,ik herpachtte,heb herpacht. A ndermaalpachten. Van hierherpachting.
H erpakk en , b.w., ik herpakte, heb herpakt. Van nieuws inpak-ken. Hoor'T bezigthet,

herschapen. Van gedaante doen veranderen, De Zamenstell.:hertenjagt,hertenpastei,hertenvleesch,
oude DI'chters droom den,hoe de menschen in die- hertshoorn, hertstong, m ildkruid, steenvaren,enz.
ren herschapen werdcn. Vernieuwen: herschep- Oul.was hetvrouwel.hertin in gebruik.
ende zi
jnen moedt. HoovT. Zedeli
jke verande- 'O eeleek euen. b. w., ik herteekende,heb
rlng toebrengen: een kerkeli
jk woord:herschep- herteekend. Op nieuw teekenen. Van hier herpende genade. V an hier herschepping.
teekening.
W erseltllnen,o.w.,ik herscheen,benher- 'H er4el.en, b,w.,ik herteelde,heb herteeld.

schenen. W ederverschi
jnen. O! die de wereld Andermaaltelen:doorzi
jllekt
znstherteelt. VOND
zjtherschenen,als een zon. Voxo.Van hier her- V an hier herteling.
'O eréel.l.en. b.w.,ik hertelde,heb herteld.
schi
jning.
'

O erseh :k k en, l). w., ik herschikte, heb
herschikt. Vfederom schikken. Van hier
king.
H exseh ou w en. b.w.,ik hcrschouwde,heb
herschouwd. Van nieuws schouwen. V an hier
herschouwing.
W erseh r:.jven. b. w.
, ik hcrschreefj hcb
herschrevcn. Op nieuw schri
jven. Van hier her-

schri
jving.

Op nieuw overtellen. Van hier hertelling.
'H erélm 'm eren ,b.54:.9ik hertimnlerde:heb
hertim merd. W eder optimmeren. Van hier llertim meritlg.
'H erlog, m ,, m ecrv. hertogen. Een woord,

dat, in oude ti
jden, eellen aanvoerder van een
kri
jgsheer, die aan deszelfsspitsvooruittrok)te
kennen gaf';vau heer (&l
'
k.
) eI1tiegen,trekken.ln
hetangel
s.heretoga,i
jsl.hertol,zw.haertl
g,hoogd.
-

R eesen s (l
larsen),v.,meerv.hersens,herse- Herzog, middeleeum âeretochtus. Naderhand ver-
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tegenwoordigden zulke legerhoofden gansche lan- gen. Andermaal wegen; ook OP nieuw overweden, wier manschag zi
jten kri
jgaanvoerden,en gen.
hadden, in vredesti
ld, aldaar het hoogste gezag, R erw enlel.en . b.en o.w.,ik herwentelde.
zelfs boven de Graven. Hcden ten dage iseen heb herwenteld. Bedr., wederom wentelen : een
hertog een beheerseher van een hertogdom, of van vatherwentelen. Onzi
jd.,gedurig om en om gezulk een land,waarover oudtjds een heeraanvoer- wenteld worden:hetradt,datom uwe asse herder, een hertog, de m agthad;ofvan een land, wentelt. V oxo.
dat naderhand den titel van hertogdom ontving: R erw erven, b. w.
, ik herwierf,heb herook noemt m en hertogen zulke personen,die van worven. W eder verwerven. Het herwerven der

eenen Vorst tot die waardigheid verheven zi
jn. ouwde vrijdoomen. 1-100:,T.
W erw l.jden. (herwi
jen)b.w.,ik herwi
jdde,
heb herwi
jd. Op nieuw inwi
jden. De groote kerk
werd herwi
jdt. HoorT. Van hierherwi
jt
ling.

H etvrouwel.is hertogin. Van hierhet hertogdom.
Zam enstell.:aartshertog,groothertog.
R ertegl. m. Svedertogty terugtogt. Yan
her en togtvan tiegen.
W erlrell.. m . Terugtretl, aftogt. V an & ?'
en tred,
R erlrou w en , b. en o. w., ik hertrouwdc,heb hertrouwd. Bedr.,wederom trouwen: ik
heb eene schoone vronw hertrouwd. Onz,,ik hertrouwde, ben hertrouwd. In dezen zin is het

W erw fn nen.b.w.,ik herwon,heb herwûnnen. W eder winnen, overwinnen. Om de plaats
te herwinnen. HoorT. Van hier herwinning.
H erw :sse', m . Nieuwe wisseltrekking, in

den k
-oophandelgebruikeli
jk. W isselen herwissel.
Wlerw flten . b. w., ik herwittede,heb herwit. Overwitten.

meestgebruikeldk.
W erwrllven.(hervri
jven)b.w.
,ikherwreef,
e erval.Aen, o.w.,ik llerviel,ben hervallen. lleb herwreven. Anderlnaalwri
jven.
W eder vallen:hi
j hervalt steeds in het zelfde W erzaallen, b.w.)ik herzaaide,heb herkwaad. W eder afvallen: uitgezeit de Leeraars, zaaid. Mrederzaai
jen.
hervallenen en oproerighen. Hooy'T.
e ervallen. b. w., ik hervattede,heb hervat. W eder vatten, flg., op nieuw ondernem en:
M AXIMILIAAX hervat den handel der bemiddeling.
Hooe'r. V an hit)r hervatting.
H erverw en, b.w.,ik herverwde,heb herverwd. Op nieuw verwen.
H erv#nden, b.w.,ik hervond,heb hervon-

H erzadeien .b.w,,ik herzadelde,heb herzadeld. Andermaalzadelen,
O erzaixkel.eu , b. w., ik herzamelde, heb
(

llerzameld. W ederom vcrzamelen. Bi
jHoor'
rook

herzanlen.
H erzegel.en ,b.w.,ik herzegelde,heb herzegeld. Andermaalzegelen.
H erzegeuen. b. w., ik herzegende, heb
den. Een woord,bi
jDichtersgebezigd,voor we- herzegend. W ederzegenen.
derom vinden. Zoo zult gi
j eens uw' gadc il1 R erzeggen, b. w., ik herzeide, heb herbeter oord hervinden. .ï.G.DooRxllt.
zegd. Nog eens zeggen. Van hier herzegging.
e ervoegen, b. w.,ik hervoegde,lleb ller- R erz:ex:. b. w., onregelm.; ik herzag,heb
voegd. W eder zamenvoegen. Bi
j Hoo>nT vindt herzien. W eder zien,overzien. Van hier herziemen hetbi
jv.naalklw.hervoegbaar:hervoeghbaare ning.
ladders.
*ferz:x:gens b.w.,ik herzong,heb herzone ervoerex:. b. w., ik hervoerde,heb her- gen. Op nieuw zingen.
voerd. Terug voeren. W at wint hervoert het R eezoek en. b.w., onregelm.;ik herzocht,
Delfsche wetorakel? Voxo. V an hier hervoe- heb herzocht. Andermaalzoeken. Van hier herring.
zoeking.
'O erverm ensb.w.yik hervormde,heb her- W esr, hespe, v., m eerv. hespen. Eigenli
jk,
vormd. Eenen nieuwen vorm aan iets geven: de het hielt
je, achterste van eene ham. Bi
j Kls.
Oaden beuzelden,datD Ay'xs in eenen boom her- hespe,ic/??,mc.

vormd was. Zedeli
jk verbeteren: de zec
len hervormen. Herstellen:degodsdiensthervorm en.V an
daar de hervormden, aanklevers van de herstelde
godsdienst. Hier van hervtlrmer,hervorming.
W erveu w en, b.w.,'ik hervouwde,heb hervouwen. Op nieuw vouwen. Van hier hervouwing.

'
O erveagen.b.w.
,ikhervraagde,thervroeg)
H erw aarls, bi
jw.van plaats. Naardezen

heb hervraagd. W ederom vragen.

oord toe: kom herwaarts.
W erw ann en. b.w.,ik herwande,lleb her.
wand. Anderwerf'wannen.
e erw apenen . b. w., ik herwapende,heb

herwapend. Op nieuw wapenen. V an hier herwapening:de D uitschen gelieten zich graatig naa
herwaapening. Hooy'T.
M erw a rm en . b. w., ik herwarmde, heb

*'el.eenwoorc
lje,dat,in onzetaal,inondervoor onzi
jdige naamwoorden in hetenkelvoudige
scheidene gevallen gebruiktwordt.A1en plaatsthet

getal,dienende voor een bepalend lidTvoord,om dat
het de zaak,van welke gesproken wordt,bepaalt

en duideli
jk aanwlst:het paard,hetsieraad,het
blanketsel. Zoo ook voorde onbepaalde wi
jsder
werkwoordel
),wanneerzi
jalszel
fst.naamw.voorkomen: het eten, het slapen, onder het loopen.
Men bedient zich van hetzelve bi
j werkwoorden,
die onpersoonli
jk genoemd wordeny waar hetde
plaats van den verzwegenen derden persoon vervangt: het dondert! hetberouwtmi
j. Het wordt
gevoegd voorsommlgeaanwi
jzendeenbetrekkeli
jke
voornaamwoorden,zonder dathet afgescheidengeschrevenwordt:hetgeen,hetzelve,hetzelfde,hetwelk.

Menbedientzichvanditwoordjebi
jhetwerkwoord
zjk,waarhet,a1seenvoornaamwoord,plaatsgri
jpt,

herwarmd. Andermaal warmen: wiens bloet zi
jn betrekking hebbende op alle geslaehten,in hetenkoets herwarmt. Voxo. V an hierherwarming. kelv., zoowtsl a1s in het m eerv., als: het is een
R erw a sseh en , b. w., ilc herwiesch, heb braafman,hetzi
ju dappere soldaten,hetiseene
herwasschell. Overwassehen. V an hier herwas- goede vrouw, het is een stoutkind. Somwi
jlen
sching.
wordthetachteraangeplaatst:ik ben het.Gi
jzjt
e erw egen. b.w.,ik herwoog,heb herwo- het, die mi
j weldoet. Bi
j ander: werkwoordtn
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vervangthet deplaatsvan een betrekkeli
jk voor- naam. Zeer waarschi
jnl
i
jk, geli
jk heuveb huppen,
naamwoord,op hetvorigenaamwoordterugslaande: huppel
en, Aç#*
:n, van ha, hab, hoog. Van hier
ik werd verzochtditwerkjetewillen overzien;ik heupbeen,heupjicht,heupwee
1as het enz. Oudti
jds besloeg hetook de plaats '
O euseh, bi
jv. n.en bi
lw.,heuscher,meest,
van daar ofer..hetliep een m an,voor,daarliep zeer lleusch. Beleefd: gi
j zi
jtte heusch,om dat
een man. N og zegtm en: het waseene kerk vol verzoek af te slaan. V an hier heuschheid,heuvolk,voor,daar was. ln Hoov'r vindtmen daar- scheli
jk. Het woord is verbasterd uit hKsch,
van nog sporen: hethangteen heuvelover deze âov/kc/t
,àovisch,Jctfpf.
sc/?,heusch,oul.Loesch,
stadt. Het viel, datpas,een dikke sneeuw. Bi
j lfeu vell.m ,meerv.heuvels,heuvelen. Eene
verkorting,schri
jftmen 'tt'tpaard,enz.;dochdit kleine hoogte. De vliet, die van eenen heuvel
kan alleen in dichtmaatgeduld worden.
schiet. Hoogvtz. Van heven, ltqfen. Zamenst.:
'O elte. zie ltitte.
heuvelachtig, heuveltop. Oul. is ook hil, voor
'O elzl.j. voegwoord. Of:hctzi
j man ofwi
lf. heuvel, in gebrtlik geweest: den bcrghen en den
Hetzi
jik raze,ofscheldez hi
j hoortevenwelniet. hillen. BIJBSL, 1477.

Dit voegwoord vereischt,uitzi
jnen aard,deaan- H eve,v.Hetzelfdealsh@ Lightyemandtop
voegende wi
js. W anneermen daterachtervoegt, zi
jn heve. Bnuxs.
schri
jftmen hetafgescheiden:hetzj datikkome. H evel., m.,meerv.hevels.Eene houten handBlassLvsRT.
spaak,waarmede scheepstim mel-liedenietsophefen.
'
H eu,heudeLhodebi
jKIL.
),v.,meerv.heuen, Ook eene pi
jp, waarmede wi
jnverlatersde stukheuden. Eene soort van koopvaardi
jschip, met vaten door het bomgat aftappen. Oudt. betee-

eenen vlakken bodem, die eenen galelm astmet kende het ook deeseul,waarvan hetwerkw.hevelen,
een mars- en .stagzeil voert: etli
jke gewaaperlde welks deelw. nog in gebruik is:geheveld brood.
heuden.HoorT.
Allesvan àqfen.
H eug, eigenli
jk een zelfst.naamw..bi
jKIIz. '
H ev:g, bi
jv,n. en bi
jm, heviger, hevigst.
hettgbe.hoghe, die hetdoor mens,sensusàzhtellectus; Snel:hevige stroom. Driftig;van de hartstogten
consolatth;spes;A î:cfcfkb,voluptastfces/kcverklaart. gesproken; hevige toorn. Geweldig: een hevige
Het isbj ons,in debeteekenisvan zt
h,genoegen, orkaan, eene hevige koorts Dat m et drift en
gramschap vergezeld gaat: een hevig gevecht.
nog gebruikeli
jk:tegen heug en meug.
O euge', m ., meerv. heugels. Hetzelfde a1s Hevigewoorden kri
'
jgen. Van hierhevigheid,hehaal.
vigljk.
O
'
l
ae:né,
m.
,
m eerv.hiacinten. E en edelgeO eugeRlk. bi
'
jv. n. en bi
jw.heugeli
jker,
heugeli
jkst. Datons verhcugt. O heugeli
jke dag! steente:metblaauwen hyacint. HooGvt.. Ook is

Hoor'
r bezigthet voorblùd,rro/ù
'k.
*vind ik mi
j heteene bloem. Van hetgr.ûaztvûtg,lat.hyadnheughli
jken somti
jdstreurigh. Van hierheugeli
jk- thkts.
heid.
M lel, m., mcerv. hielen. Hak,achterste van
e eu gen. onpers. w., het heugde,heeft ge- den voet. De koudedeed zi
jnehielen bevriezen.
heugd. Geheugen.H elpt heugen aan veel ram pen. lcmand op de hielen zitten,kort volgen. Zi
jne
Volassxm Hetheugtmi
j.Van hierheugenis,voor hielen toonen,ook deht
'
elJ?#/6n!voorwi
jken.onthet geheugen;ook heugteeken,voor teeken derge- vlugten. bi
j Hooy'
T, die ook hî
el
prangen gebruikt
dachtenis,beide bi
j Hoor'
r.
van kri
jgsvolk,datmetvasten tred aanrukt.Naar
de hielen om zien,zegtm en van eene dochter,die
H eu genlg, zie heugen.
M euk er. m.,m eerv.heukers.Een krtlidenier aan de vri
jers begintte denken.Verkleinw.hè
ellie:
in het klein. Tn Gron. is ditwoord gebruikel
i
jky hethieltje van dekam kluiven,fig.
,zi
jnenIaatsten
Bi
jKlL.hoecker,Jzlcier,eng.houckster,huckster. stuiver verteren. Zam enst,:kakhiel,hielstuk.Van
-elis hetzeem answoord hèklen, achterover hellen;
e eu l.. m.M ankop slaapbol,slaapkruid. V an hî
hier heet het uittreksel uit alle soort van witte en eene âzk/?'p,g is het achterste van de kiel.
mankoppen heulsap. Van hier ook heulbloem, '
O ler,ecn bi
jw.Vandieplaats,waardespreheulzaad.
kende persoon zich bevindt)wordende zoo welin
de
n
s
t
and
v
an
be
weging,a1s in dien van rust geW eul.
,o.,hulp.bi
jstand:heulaanhenzoekende.
H ooE'r. Die 't heul was van ons leven. J'. DE bezigdq Kom hier. Ik ben hier. Hj ligt hier.
Dscxb:a.Zi
jn zielvindtnergensheul.J.DsA'
1AR1tS. D aar ondertusschen de plaats ofoord,waar men
KIL.verklaarthetdoor lot,kavelt'
ng. Van hier het is,zeer onbepaald kan zi
jn,bevathet bi
jw.hiev
onz.werkw.heulen, datdezelve doorloten,kavelen, ook eenen I
ll
in ofmeer ruimen omvang. Hier(in

omschrjft,en bj onsden zinheeftvanaanspannen, dit pakhuis) krielt het van rotten. llier(in dit
zamenspannento Spi
lt!l
1i
Jheultmethem. Voxo. land) vriesthetnooit. Men sprcekterhieren
En biJ' Hooy''z',in eenen goeden zin,voorzamen- daar van. In dien zin neelnthetook voorzetsels
stemmentschoon de regeerders te zam en henlden. aan:van hier. M ecst echter worden zi
jachteraan
e eu l, v. meerv, heulen. Een houten brug- gezet: hierdoor, hierlangs, hierboven, hieronder.
getje, dat 1os over eene wetering gelegd wordt. Men bedient zich wi
jdersvan di
t bi
jw.,om ecne

M en moet de heule legghen, en mennen, als de tegenwoordige zaak,de zaak,waarvan menspreekt.
zonneschjnt,en hoei
jmaand is. BaUxl. Verder, ofwaarvan het naastgesproken is,te beteekenen.

allerlei houten brugget
jes, waarover men ri
jdt. Hier (in dezeoverheersching) vond demuitzucht
Van hier het onz.werkw.heukn.wi
jheulden bi
j stof tot opschudding. In dien zin heefthetook
allebruggen,datis,bi
j iedere heul,bj elkebrng, voorzetselst van hier ontstaat al die kwelling.
Zoo ook:hieraan? hierdoor,hierin,hierm ede,hierkusten wj elkander.
W eu p. v.,m eerv.heupen. H et buitenste ver- nevens,hierom,hlerop,hierover,hiertegen,hiertoe,
hevenedeel,beneden delenden,en aan bcidezi
j- hieruit,hiervan,hiervoor. Eindeli
jk beteekenthet
den des ligchaams,datdoorhetheupbeengevormd den tegenwoordi
gen ti
jd. Hier(toen hj ditzeicle,
)
wordt. Een kussentje,datgedragenwordt,om de kon ik mi
jnetranennietlangerbedwingen.Hierna
vrouwerokken op te houden, draagt 0ok dien beter.
Als voegwoord li
jdtheteenigezamen-
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stelllngen: hierenboven, hierentusschen,hierenbin- rî
hm,foenile. Bi
jdeVriezen is hî-lde ditio,terrinen. DeStaten hierenbinnen (middelerwi
jl)ziende. torium,grondgebied.

HoopT.Ditwoord wordtookmethetbi
jv.naamw. A luelle, o.,meerv.hilletjes. Hetklepje in

landscb gebruikt: hierlandsche boter. D e hier- eene pom p.
lantsche schepen. N .5VJTs. M en hoortdit veel 'H :l.é, v., meerv. hilten. Zoo noemt nlen, in
in Gelderland. Dit woord is zonder twi
jfel uit Noordholland, de krtlk boven aan eenen kloet,
het oude voornaam woord â(r,112-,he,deze,en mis- waaraan men hem vasthoudt. V an houden.
schien uit cr, dat in hetgemeen eene plaats be- '
R :l.
ll.
k. (hieltik), m-, meerv. hiltikkel). Hetzelfde a1s bikkel. V an hier hl'ltikken, met bikkels
duidde,afte leiden.
jkege- spelen.
*KI
J,pers.voornaamw-,van hetmanneli

slacllt;meerv.zq
j'. Zie de buiging,in lni
jne Ne- '
R l.
xkde,v.,meerv.hinden. lletwi
jf
jevaneen
derd.Spraakk, D.I j 214. .
Hn''
ttegen zg
'-over- hert,oul. ltertinne. .f:fl'??#eùck'is hieruit zamengegesteld,bcteekentzoo veela1shetmannet
jeonder steld. Afen vindt het bj Mooxlx. Anderen
jven, met KIIz., ltinnenbei. Aoxrauxo pleit
dedieren:isheteen hi
j, of
'eene zi
j? een man- sehri
netje,ofeen wi
jf
je? Nu heeftsi
jgeworpengei
g
-t- voor himbei. IIALMA schri
jft hennebeq of hennelammers,juisteen echtpaar! cen lli
j en zi
j. K. i:zCk.
R
lnder.
een verouderd voorzetsel en bi
jv.
%'.MAXD. Hi
jofEJ
'. Ziefz
)'
. Hetheeft te veel
mw.,beteekende aehter,waarvan nog de overovereenkomst met het hebr.d1n,dan datmen naa
treFende trap, naamwoordeli
jk gcbruikt, het ht
hhetzelve daarmede nietzoude vergeli
jken.
derste, de billen: het hinderste van een paard.
'
R llgen, (oul.ook gbjen),o.w.
,ik hi
jgde, Anders is het nog overig in de zam enstelling :
heb gehjgd. Ook:ikheeg,heb gehegen. Hetis hinderhoede. Hetbelei
jdtder hinderhoede,voor
een klanknabootsend woord,dat hetzwoerende achtel'hoede, vindt men btl
-11OO1>T. Zoo ook hingeluid van iemand,diebezwaarli
jk deluchtln de derlaag, eene verborgene plaats,waardevi
jand
longen inhaalt,uitdrukt, Hi
jgtnaerd'aemtochtop schuilt. Hindertogtt voor achtertogt, biJ Hoo
y'l',
het lest. V oxo. Een trotsclle President,dien ik, is weinig m eer in gebruik. Hinder wordt ook
t0t hi
jgens toe, loop zoeken enz. A. H AuTs. a1: een zelfst.naamw.gebruiktzonderm eerv-?beGeen toegeneepen long kan sterker naar den teekende beletsel, nadeel: iemand hindcr doen.
aassem htjgen. M. L. Tllow. Fig., naar eene D en rechte hinder doen heeft J.M oERM.,voor
zaak sterk jagen:ofhi
jgden 'safgronds kaecken het regt krenken. Van hier hct bedr. werkw.
meernaermi
jnkinderen,dan naer zi
l-n broeders hinderen:stremmen,beletten: dat llindert mi
j in
bloed? V oxo. Van hier htjger,hi
jging.
den gang. Schadetoebrengen: dat zal uwe ge'
R IJ':k, o., meerv. hi
jli
ken. Een huweljk. zondheid hinderen. M aken,dat?ietsnietuigevoerd
Hetwoord isin de dageljksche taalalleengebrui- wortle: om dat ik het oflkren hinderde. Voxo.

keli
jk. Van hier hi
jlikmaken, koppelen; hi
jlik- n hier hindering, hindernis, hinderlijk. Zamaakster,hi
jlikmaker. Ook wordt zekere koek, Va
nst.: hinderbeer, bi
j Voxozlz voorkomende;
welke men bj die gelegenheid ten beste gaf, hq
-- me
l
hinderpaal,beletsel,verhindering. Oul. is hinderbkmaker geheetèn. W aarschi
jnli
jk behoort het tot ztlttyrfin gebruik geweest,voor achterwaarts.
het i
js.hiuu, moesog.hel
wa,angels.hlwe,.
/'
tz??
/?'
&tz H :ntleren, zie hinder.
huisgezin,alszi
jnde cen verbond van zamenleving R :xvderAaag. zie hindez'.
en huishouding.
R lnken ,o.1v.,ik hinkte, heb gehinkt. Op
+A
R :.jm ex:,o.w.
,il
<hi
jmde,hebgehi
jmd.Het- ee
n been voorthuppelende, a1s kinderen doen.
woor
d
I
n
Gr
oni
nge
n
wort
l
t
di
t
zelfdealsht
j'
gen.
M ank gaan,zich,in het gaan,meer op de eene,

veelgehoord. Bi
jKIL.himmen,himen.
dan op de andere zjde bewegen: htjwashinWW;JS, (hi
jze), vn, meerv.hi
jzen. Een stuk ckende aen sijne heupe. BIJBELVSRT. Op beide
rookvleesch,K1L.kenthi
ise,prae
fecta por//
b,ccr- zijden hilllten. Fig.beduidt deze laatste sprcekz??.#portl.o ez/t
çwG
. en ,(7
.yen,a#v:ckp
.dere parsw.
jsonzekerzi
jn,wat men kiezen zal. 0.p twee
*'l.jse'ten,b.w.
,ilt hecsch, heb gchescllen. wi
gedachten hinken is eene bi
jbelsche uitdrukking
Ook ik lli
jschte,heb gehi
jscht. Door middel van van denzelfden zin. Niemand hinkt aan een: aneene katroloptreltken. '
W aren uithetschip hi
j- ders er e1k De
wordhi
tnke
doo
r zi
jbode,
neeige
nera
mphi
he
nde
ook
het
n-t
schen. H et is in het hoogd. hissea, deen.hisse, best Ze
geltneld.
issa middelceuw. hJ?,
tCire; eng. to hOl
*S% fr. kendepaardrkomtachteraan,deslil
ZW. lt
nsteti
jdilg hoort
hausser en hissev. Het za1 het geslachtvan hoog mcn hetlaatste, (1e zaak wordt eindeli
jk erbellooren. Zamenst.:hi
jschblok,lli
jschtouw.enz. ger. Overdragt-,zwak ztjn:hoe lzinkend ookmi
jn
'O :.jsop,m. Een pl
antgewas. (lntsondig mi
j betrouwen zij. AT. L. TIJDw. Dezelfde bezigt
metrechten hi
jsop. MAnxlx. Van hetlathbsso- hetook,voornietnaarden regelzi
jn:ik zalnie-

7?/'ygl
-.ûcotuasç,hebr.71)R. VOND,bezigthet mand O5'er het hinken Van eene letter uitlagvrouwel
i
jk,doch hetmanneljk geslachtschi
jnthier chen.- Die woorden hinken achteraan- Onvolheteigenaardigste te zi
jn.

'O ik. m .,meerv.hikken. E en onwillekeurige,
stootende zucht,in ecnige plaatsen van het Vaderland snok geheeten. D en hik hcbben.
'O l.
k ken , o. w,. ik hikte, heb gehikt. Den
hik hebben. H et woord is naar den klank gevormd.
'H :lld. vr-, m 00r1r. hilden. 'Caar den geld.
tongvalis het hilde, waardoor men, in dat oord,

doende zi
jn,waarop mcn nietafl
tan:ditgetuighenis van CoxxssTAgGlo lainkt. Hoo>a'r. ln eenige

zondevalen;(
loch alleen in den sti
jldesBi
jbels:
alsick hinckte,waren si
j verbli
jdt. Van hierhin-

king. Zamenst.: hinkepink, een spotnaam van
iem and, die hinkt. Voorts hinkperk, hinkspel.
GEsclllln bezigt hinkepinken: en de kreupelen
hinckepincken.

H lx:xtekex:,zielt
'
hniken.
O lppeien,ziehè
pp
.en,
eeneplaatsbovendekoei
jen,op denstal,verstaat, '
geschikt om hooi, stroo, of schoven te bergen. H lppen. o.w.,lk Lipte,heb gehipt. Het
voo
r
t
d.
ht
p
s
pe
l
e
n
i
s
mee
st
in gebruik. M et kleine
KIL. heeft hilde, schef
l. Pabulatorium,pror/efvc-
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qpt
-ongen zich bewegen: den Spanjaarden hip- oorzaak,reden,gesteldlzeid,wijs,ofuitkomst.Woe
pelde 'thart in den boezem. H oor'r. Zie hup- kuntgi
j dat Ilitstaan! Hoezoo? l'
Ioedat? Van
Pelen
bevestiging,metverwondering vergezelschapt.H oe

e frpoeras, (lippol
tras) v. Op kaneelen troostri
jk isdit! Van hoegrootheid:hoe za1 dat
st
likcr getrol
tkcll en gefiltreerde wi
jn, anders ka- u nanlaals berouwen! Een vOegwoord van redenneehlqh, naar l'
lllarocftwr
l-Es, deszelfs uitvinder, geving. Hctismi
j glad ontschoten,loe hi
j zich
dus genoemd.
hieroveruitgelaten llebbc. V an tocgeving :hoeik
R lséorfe, v.,m cerv.historiLn. Eene geschie- llet ook aanvange,ik zie er geene uitkolnst aan.
dellis. Iltzaldie llistorie hooger ophalen. V oxo. In dien zin wortltllet ook m et wel en zeer, a1s

Van het lat. ltistoria, gr. Egogtq, bi
j lflfz.niette ceu woord, geschreven. Ou1. was hoeneer, voor
vinden. Tn den deftigen sti
jl bet
lierlt nien zich wanneer,ook in gebruik,geli
jk ditindengemeenliever val) geschl
edellis. l'
n (1e dageli
jkscle taal zamen spreektrantnog gebezigdwordt. Il'
oewordt
gcbruiktnzcn lletvoor eenellctelige zaak:dat is ook bi
jverdubbeling metden vergeli
jkenden trap
eene heele hlstorie. Vgn hier historisch,historie- gebruiltt:hoe lallger hoe mecr. H ()e eer lloe be-

scllilder,historieschilderknnst.historieschri
jver.
H l:,m.,meerv.hittel). Eigcnli
jl
t cen llitlander. Voorts een paard uit Hitland; en eindeli
jk
een inlandscllpaard,datllaardatrasgeli
jkt. Een
zwarte,dubl
lele hit.
R lés, zie hitsig.

ter. Sommigen scllri
jven hicr: zoo langer zoo
meer, ook: hoc eer zoo bcter;datnietmetden
aard onzer taalstrookt- Onc
lertusschellplaatst
men ltoeook acl3tcrzoo,lli
J-voorb :zi
jncrgedachtenis komt zoo veel lntlcr lofs toc,hoe hi
jzich
m in ontzien heeft. 11001?T. Hoe of wat,hetecne

R l*sen.b.w.,ik hitste,heb gëllitst. Eigen- ofandere. Eigcnli
jk wordtltoeook,a1seenzelfst.
li
jk. door zeker geluid aansporen,geli
jk men de naamw.gebruikt,van hetonz.geslacht, om eene
llonden doet:de honden op hetboschzwi
jnhitsen. retien,oorzaak,enz.uitte drukken- Hi
j vorscht
Fig.,aandri
'
jven,oprui
jen, aanstokel): hetgt
lit
jen, hetlioederdingellna.
datlandttegenlandtovereindekan hitsen 1-IOOI.T. A oed, n)., meerv. hoeden. Een hoofddcksel
H léslg, bi
jv.1
4., hitsiger, hitsigst. Dat, door van mallnen en vrouwen : hi
j zond hem eenen
eene groote matc van warmte,snel in bcweging lloedt el1 zwaardt. Hoor''l'. lemand den rooden
is. Hitsig bloed. Verkoelde voor een ti
jd si
jn hoed opzetten,hem aartsbisschopmaken. Dehoed
hitsig ingewand. F.v.Dour. Ridsig: ccne hit- was van ouds ook het teeken der vrtjheid. Rosige teef. Dic door hevigen trek gedreven wordt: nleinschen slaven werden cle haren afgesclloren en

hi
'
jishitsig naargeld. D.
E
x.bezigthiervoor
- Dlc
hlts: dus llits met al zi
ln hartnaar macht van
muntte stacn, Van hicr hitsigheid.
R féée. (hette) v. l)e toestand van een lig-

een- hoed
opgczet,a1szi
j uitde dienst traden en
vri
l we1-den. Van hier teekent men de vri
jheid
meteenen hocd op de speer. lloed is ook eene
zelteregroote maatvan smidskolen,ofkalk,enz-:

chaam,waarin hctheet maaltt, dat is,eenen zeer een hoed kolen, Een half hoed gerstes. BIJBICL.

hoogen graad van warlnte vcroorzaakt. De llitte l477. Zamenstell.:jagthoed,i
jzerhoed)regenhoed,
van gloei
jend koper, des vt
llrs,enz. De damp- reishoed,stormhoed,vingerhoed,cnz.; hoedenkring,(
1001
- de heete zonnestralen gl
'ooteli
jksver- l
tramer,hoedenmaker,hûedenmakeri
j,hoedenwinverwarmd:onder den evenaar heerscht lliet alti
jd kcl,enz.
eenc ollverdrageli
jke hitte. llet smarteli
jk gevocl Zonder twtjfelbehoort llettothetverotld.ltedan,
van hitte:de ltoorts veroorzaakt eene brandende lttdan, eng. to âgtfc, bedekken. Dit zien wi
j in
ltitte. Eene groote maat van drift,begcerte,werlt- ons ltoeden. lletzelfde denkbeeld ligt in het aanzaamheid,enz.:in de hitte van den stri-jd. llit grcnzende zcuf
lztv. ln vele woorden heerscht die

braght eenige hlzivering in de hitte dergel
necn- beteekenis,a1sin huid,â?fk
% ltoos,(kous)hut,enz.
zaalnheit. Hoor'r Toorn: ExsAs vervolgt in 'H oedan:gs lloedanige, vragend voornaamw-,
zi
jne llitte den verbaesden. Voxosla. (
Hevigcvcr- hetzclfde als wat roor een. Hoedanige man is 1
volging:tcgens dcspaanschellitte. 1-100'
FT. 'Van verschenen? H oedanige vrouw sprak m etu? H oehicrhittig,hittigheid,hittigli
jk. A/
VACIITER.brcngt (Iani
g kind is het? Mcn voegt erook hetlidhettothet gr.Ytflng.
woord een, eelle, achtcr; in welke zamenvoeging
R o, een ttlsschenwerpsel, om stil te houden. hoedanlt'
q
bo's
) bli
l
t:hoedani-g
en man is
'
' onver
-'Kel
'
*
''f
'''
- e

110,paard!is het voermanswoord.

R obbe'. m.,m eerv.hobbels. Eene
lloogte,een ltuobbel. In Overi-jsselzegt nlen:
boter is in den lll)bbel,wanneer door onwedcr

lai
j? 11ocdanig eelle vrouw hebt gi
J.? M en ge-

bruikt llet ()f)k bi
l-eeneverwonderendebevestiging:

hoedanig een is deze.dat llem de winden en de
andere oorzaken,geen boteruitde melk kan ge- halcnt
len zin geplaatst:hi
j berigtte hoedanig het
troklten worden. Van hier in den get
l)eellzamen land was. Somti
jtls lleef'
t llet de beteekenis van
spreek
-trant: het is alles in dcl
èhobbel,verkeerd, zoodanig a1s: gi
j treftcr gebouwcn aan,locdani
ge
zee gehoorzaam zi-jn! Ook staat hetineenenver-

verwal-d. Van hier hobbelig,onefren:een hobbe- in alldere landcn niet ligt gezien worden. Van
lige weg; hobbeligheid. Ook het onz. werltw- hier hottdanigheid.
hobbelen,lleellen wedcr bewogell worden:m eteen '
H oede, v. Beschel-nping:iemand onderzil-ne

schllitje hobbclen. tlneigenli
jk,traag voortgaan: lloedencmen. Voorzorg:op zi
jnelloedezi
jn.
om hierin tot een besluit te kom en, hobbelde 'H oeden , b.45,.,ik hoedde,heb gehoed. Tejaar cn dacl). A1.Tu. TIJDw. Zamenst,: 1)obbel- gen kwaad dekken. Hetwoord wordtookopzicll
paal-d.
zelf gebl.uikt,voor Tveiden, llet herdersambt waarM obb en,o.w.,ik llolàtle,11el)gehobd. Op en nemen : lsrael hocdde om eene vrouwe. BIJBEL-

nederbewogellwordel). Na lang hobben en tobben, vslt'
r. Zidl
,hoeden, tegen eenig onheilop zi
jne
raaltten wi
j de llaven binncl). '
îvi
J
-hebben wat hoede zi
jl. Iloeden beteekende oul.ook tervrouw
methem gchobd en getobd,wi
jhebben lang met ncmen. Van llier hoedcr,hocdenis,(bi
j HOo#T)
hem gesukkeld.
hoederin, hoedster. Zie, over de aiciding, bi
j
M ee.een bi
jwoord van ondemrraging naar de l
toed.
31
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R eef, m.,meerv. hoeven. H et hoornachtige den twist der Hoekschcn en Kabeljaauwschen
gedeelte van den voet eens paards, ezels, enz. Van àoek,vischllaak.
p#let dcn vluggen hoef. VoxpsL. Zamenstell.: R oen, o.,meerv.hoenders,hoenderen. KILIhoefblad,hoefi
jzer,hoefhamer,hoefkrt
litl,hoefmes, AAx heeftnog hoeneî'eîl. In hetgemeen, zoo wel
hoefnagel,hoefsmid,he fstal,enz.
een haan, a1s eene llen: (
1e hoenderszi
jn alop

'foef, (hoeve) v., meerv.hoeven. Een 01(
1 hethok. Alen neem thet, in het bijzollfler, voor
woord,datoorspronkeli
jk een ontrlimd stuk ak- hetjong van eene hen; ook vooreenehell. Zaltergronds beteekent
le,en welbepaaldeli
jk zooveel menstell.: hoenderbout, lloenderllief, hocnderei,
land,nls men tot onderhoutl voor zi
jn huisgezin, hoenderhok, hoenderkooper, hoenderm aag, lloengcnoeg had. Thans is het ccne hofstede ()p llet dermarkt,hoel)dcrmelkcr,(een liefhcbbervan hoenplatte land,waarontler llet bouwlallt:mcde begre- del'
s te llouden,) hoendernest,hoenderpastei,hoenpen wordt. Het komt mct hct woord ào
f nit derpoot, hoendersoep, enz.
cene bron. V an hier lloevenaar, hoehvacllter,
t's14%.

WWoeEl*sllag, m.,m eerv.hoefslagen, Een sltlg
van dcn hoef eens paards ecz. 'tH algekneedt
van de hoefslagen. lloor'r. Onlanx waarna een
hoefslag van zij-n eigen paardt henl het leven
kostte. l-loor'r. Van hier hoefslagllron.

'H oep, m ., meerv. lloepen. Een ring zonder
ingelegtle steenen ; ook een bancl om vaatwerk.
Zalnenstell: hoephout, horpkooperj hoeplnaker,
hoepring,hoepstok.
H oepe', m ., lneerv-hoepels. Een hocp om
een vat. Van llier hoepelrok;cn hetonz.werkw.
hoepelen,mct den hoepelspelen.

W oefsiag. is ook zamengesteld van hoe
f '
H eer, v., meerv. hoeren. Eigenli
jk, ieder
gcdeelte van den di
jl
t ofweg,hetwell
tiederehoeve loon of winst, pri
js geeft. AV
'i
jders, eene ongehoeve, hoeve lands, en slag,en beteekent dan het vrouwm ensch,datzich aan elken m anspersoon,onA
moet maken, of herstcllen, en waarop dezelve is huwde maagtl,die zieh,uitzwakheid,laatbezwan-

aangeslngen. Onze landlieden weten ook, als er geren. Eindelt
ik cll
te, die door verbodenen bi
jeene katle ofeen weg staatgcschouwd te worden, slaap,(1e wetten der ktlischheid scllendt. M en bewelke hun lloe
fslag. en waar elk llunnergeltoe
f- dicnt zieh dau van ditwoord,lneteenebeleedislaagd zi
j. Van hierbeteekenthoe
fslag,bi
jover- gende verachting. Van hier: hoerachtig, hoerdragt, de plaats, wellte voor het verbli
jf van dom,hoereri
j, hoersch:hoersche en overspelige
iemand, van kri
jgslieden, of voor den stand bi
jslapillgen. OUDAAN. Zamenstell.: hoereki
nd,
van iets geschikt is: ook werd iedergelastniet hoerendop,hocrengewaad,hoerenjager, hoerenkot,
van zi
jn' hoefslagh te scheiden. ITOOFT. svant, hoerenlied, hoerenloon, hoerenpol, hoerenpraat,
terwi
jlik van mi
jneLALAGEzing,enonbekommert hoerentaal, hoercnvoogd, hoerenwaard, hoerenomzwerve, buiten mi
jnen hoefslag. Voxo. Van waardin,hoerenwel'
k,hoerhuis,anders ool
thoerenhicr het bedr. w. hoe
fslagen, in hoefslagen ver- winl
tel: ende hi
jgingh dcn Israelitischen mft
n na
deelen.
H oegrool'leia.,v. Bele
.iaaltle grootte van
eenige zaak.
WR'oe'k, m., m eerv.hoekcn. Een spitse kant:
eene tafelmetvier hoekcn. Het uitcrste van iets:
op den hoek derstraat. Eene kaap, of ecn uitstekende hoek lands: (1e hoek van Holland. 13e-

in den hoerenwinltel. BIJBELVSRT. Het scheldwoord hoerezoon, dat men in het stadr.rtzozD ev.
nog vindt:so wie den anderen.....scheldetvoor

schelm ...,.hoercnsoon, enz., is bi
j ons mcest in
onbruik geraaltt. Bi
j de Engelschen isnietsgemeener,danson o
f a whore;en bi
jonshoortmen
Ilog ltoerekitld.

wi
jlzul1<ekapen,ofhoekcn,zeer1)i1)tlel
-li
l'
lckunnen NVACIJTSR. leidt hct afvan hetneders.heuel-n,
zi
jn aan de zeelieden,zoo isvan hier de sprcck- hnren; en zoo zoufle eene lloer ecn vrouwm ensch
wtis: den hoek te boven,het gevaar ontkomen zi
jn, door eenen wellusteling, voor Iool),gebruikt.
zi
jn. Eeneafgelcgeneplaats: hier 1ag de vloot Anderon geven andere gissingen op.
om dezen hoek. '
Voxo. Icts uit den hock halcn, '
H eereren , o, w., m et eenen bastaal-duitin eencn hock versteken. G ewcst,streek:de zui- gang;ikhoereerdc,heb gehoereerd. Hoereri
jbedenwintdl
,eight uitzi
jnen lloek tc blazen, Voxo. dri
jven. Ei
genli
jk zoude men hoerellmoeten zegEen denkbeeltlige hoek,in de wiskunde :cleze rig- hcn;geli
jk bi
j H. I'
)IC Gn.:tuischen,loeren en
t'ing maaltt cenen lloek van drie en twintig en herbergen;doch hoereretlis meestin gebrlzik.
'
H
eest,
l
nEe
n
woord, om den klank na te
een'halven graat
l. Den lzoelc om zi
jn, in (le
volkstaal, voor dcn dag komen,zich openbaren. bootsen) wanneer de lucht, m et geweld, uit de
Een weerhaak, waarmede men viscllt: den lloek longen gestooten vrordt. 17e zetlgen kt
1chen Vftn
uitwerpen. Hi
j heeftden hoek alin de keel, de ecnen aemborstigen hoest. V OND. W ACHTSR.
man is alin hetnet. Tn sommige plaatsen wordt brengt dit w001-(1, geli
jl
t hctvolgende hoesten,tot
hoelc genomcn voor hoekbank,andel's toonbank, in het gr. t
ljgcf
a), impello. In let i
jsl.is hetltoosta.

eenen winkel: zi
j zat in den hoek,

ik stond Gemeenli
jk beantwoordtde i
jslandhche oo onze oe.

voor den hoek. l-an hier lloeltachtig,hoekig. Za- H oesken, o w.,ik hoestte,heb gchoest. De
menst.: hoekbank,hoeltboot,hoclthnis,lloekkeper, ltlchtdoor den hoestuitstooten. In den gemeen-

(cenbalk die den hoek verbindten houdt) hoe,
k- zamen stijlzegt rnen van iemand,die hctvcrzoek
rnan,(een beeld dataan de hoeken van de spie- van anderen afslaat:lli
j hoestllun wat.
gels der schepen totsicraad gesteld wordt)hoelt- 'H oeéel.ex:, o.w.,ik hoetelde,hebgchoeteld.
mcting,hoekmeetkunde,lloeksteen,hoekswi
js,hoek- Broddelen,het werk tcn halvedoen. Tcrwi
jlPI
IItantl.hoekwant,enz.

Izllos hier te hoetclen lt'tgh. llooy''
r. Van hier:

H oeker,m.,meerv.loekers. Een buisje,of hoeselaar,tbi
j ltlrz. hoeteler, /
8,
4
)33
?0 03?
1?
J/
- inanis)
ander vaartuig, datuitgaat, om methoeltwant te hoetclaarster, hoetelari
j, (hoeteleri
j) hoetelwerk.
visschen. Avi
jdel'
s, andere daarnaar geli
jkende Dit woord begintreedsbuiten gebruilc te geraken.
schepen. Zamenstell.: driem asthoeker enz,
'H oeveu, b.en o.w.,ik hoefde,hebgehoefd.
jr
R oekseh, bi
jv.n.en bi
l
-w. Een naam,uit Bcdr-,noodig hebben:een ligchaam,datnoch mi
de vaderlandsche geschiedboelten bekend, wegens noch balssem hoeft. Voxo. Onz.
, noodig zi
jn,
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gedwongen zi
jn:hoevende,neerings en koophan- wordtnagcbootst:m et holle golven. Hoogvrz.
dels halven,voor geen'plaats te wi
jken. Hooy'r. l1ol over bol wegloopen, zich met overhaasting
Toegelaten worden: het zwaard dergel'egtigheid wegmaken. H ol over bo1 liggen, zich oneenig
hoeft slechts in de vuistvan snoodaards te zi
jll; onder elkanderzi
jn. Van hier holachtig,h()11igdra valt het op den nelt der brave burgeren. hcid,holt
e- Zamenst.:holblok,lloldsblok,(klomp)
Ouoalx bczigt ons /?(?p
/,voor Lvn
''hoeven,ofbe- holbuik, (vraat) llolbuikt, Volbuiktehongervindt
./'
hoeven. In al deze gevallen is het zalnengest. men bi
jlloorrjook holgehonyel'
tvolk,van debebeboeven ook gebruikeli
jk.
legerden te Leiden) holjzer, holoogig, holrond,
M efs m.,mecrv.hoven. Een tuin:gi
jbevilldt holwortel. H et werkw.is holen,zamenges*ld ut-tdie bloern gestolen uit den hof. llooGvra. Zoo /
?t)/:0?,angels.holthll.
moet de pi
jllboom in den hof voor u wi
jcken. 'H ol., o.,m eerv.holen. Eene spelonk: de hoVoxl). Zalnenst.: hofbed, hofbloem, hofgewas, leu der bergen. H et nestvan roofdieren:deleeuw

hofhuisje,lofl
truid, enz.

ligt in zi
jll hol. De buik van een vaartuig:het

H of, o., meerv. hoven. Eens vorsten woon- ho1 van het schip. De ingebogene vlakte der
plaats: aan llût Egiptisclle hof. HooGvru. Ten hand, en onder den voet:hethoJ van dehand hove verschi
jnen. De vorst met de lloveliugen: van den voet. .Hol wordt ook nog in eenen
hethofis op dejagt. Zi
jl hof bi
j iemalld ma- geheel anderen zin gebruiltt. D e paarden raken
ken, zicll il1 ietnands gunstdringell. Afen hielcl op l'lol, op den loop. Op hol raken,losbandig

daar open hof,vri
je tafel. Vcl'
der ishetdeplaats, worden. Zi
jne zinnen zi
jn op hol. Iemand op
waar men pleit: de zaak halgtnog bi
j heth(
)f. den llolhelpen.
l)e regters,die dattr vergaderen :ielnand votlrllet '
R ol.
bo'
ll.
:g,zie oîtbollt
j.

O ol.l.a, ex tusschenwerpsel,om ,door eenen
'
llof dttgvaarden. 001: wordt deze naam gegeven
aan kloosters,godsdienstige en weldatlige gestieh- toeroep,iemancl stilte doen staan.
ten,geli
jk bli
+
i
@
ktui
.tde benamingen van:bagi
jn- 'O ol.l.ant'l., o. Een beltend gewest in ons

j de buitenlanhof,vrouwenhof, hethof,of hofjevan deko- Vaderland' Ook vordtHolland,bi
ker,enz. Alisschiellishetvoorkoe
f,lt
l6rt
?dewi
jl ders,somwi
jlen,voor hetgeheeleland genomen:
àofstetl
e, d.i.hoofdstad,waar de vorgtzl
jn ver- sedert den oorlog tussehen Engeland en H olland.
bli
jfhoudt,oul.hoe
fstedewas:die l
toefstuden sul- V an hier Hollanderjvoor iemand,die in dat ge1en worden vervult m et tarwe. 13IJBEL, 1477. west geboren is,en voor eenen Nederlander. Zoo
Van hier hoFeli
jk,hoFeli
jkheid. Zamenstell.:hof- ook hollandsch.
barbier (bi
.
J Voxo-), hofbediende, hofdienst,hof- 'K'fel.len . o. w., ik holde, heb gehold. Op
geregt, hofgezin, hofhond, hoflouding,hofjufer, den loop zi
jn:de paarden waren aan het hollen
i'
lofjonker, hoffneester, hofllar, hofpotlrt, hofpop, geraal
tt. Ook van menschen: a1s jolge lieden
hofprediker, hofraad, hofkegt, hofbleep, hofstad, eensaan hethollen zi
jn,dan enz. Fig.:de drifhofstoet,hofwacht,enz. Hooy''
rbezigtho
.
fweermc-'
s, ten zijn aan het hollen. Hollende verbeeldingsvoor bekcnd m ethetgeen tellhove omgaat.
kracht, Fz':ITH. Van hier llolster, in Groningen
le ek: o.,nleeerv.holtken. Eene afgeschotelle een wi
jf,datlomp en plomp a1,wat haar in den
plaats,om er vee ellz.in op te sltliten,of te ber- mond komt,uitqapt.
r, m-, m eerv holsters. Dit woord
geu. Bi
j iemalld hethok inkri
jgen,t1.i.iemands *'oll.séel
vertrouwun en genegenheid winnen :om dat llok drukt uit (
.ln den knapzak valleenen soldaat Jn
weder it
1te kri
jgen. Hoov'
l'. ZanAenst.: duiven- den koker eener pistool. Zam enstell.: holsterkapj
hok,gallzenllok,hondeuhok,schapenhok, turfhtv
'lk, holstermaker. Hetkomt afvan hol.
enz. Ook eene wi
jl
t voor onttakelde schepen. ln 'R om , v., meerv.homm en. Geltvan den mansommige oortlen van hetVatlerland is hok insge- net
jesvisch. Van hierhommerd. Zamenst.:homlt
jks een laoop gebondene schoven, die, oln te baars,hombokking,homvisch,enz.
'R om 'berg aé,o.,m eerv.hom bergaten. Tuigdroogen, op den graanak-ker gesteld worden. In
de twee eerste beteek-enissen heeft het lnet hek gat,datboven in de toppen der xnaststengen gemaalttwordt.
eenen OOrSPrO11g.
(R ok k el.:xxg, m .en v., m eerv. holtkelingen. W om m e'. v., m eerv.hom mels. Eene soort

Een jarig kalf. J.Ds DEcs. neemt àokkehhgen, van groote, ruigc, zwarte en dikke bi
jen,die in
voorjonge en oncrvarenelieden, in het huweli
jk den grond ylestelen,en,naar hare gonzende, eenverbonclen.
H ok ken , o.w.,ik hokte,heb gehokt. Hetzelfde als hukken, waarvoor thans alleen httrken,
nederhurken. Ilokken is nog in hetkaartspelge-

toonige dommeling,dennaam dragen. V tligehom mels, V oxo. Van hier het onz.werkw., datderzelver gegons uitdrukt,hommeleîl,datook van an-

dere bi
jen gebruiktwordt:een zwerm van hombruikeli
jk, om te kennen te geven, dat iemand melende bi
jen. Voxo- Voorts,van iemand,die
geenevolgendekaarten meerkan spelen :hethokt; binnen 'smondsmompelt,zegtmen:hi
j hommelt.
bi
jwien llokthet?
Van hierhotnmeling.
*lol.
, bi
jv. n. en bi
jw-,holler,1
701st. Datill- *fo*nl
p. v., meerv.hompen. Een ongeschikt,
wendig eene ledige ruim te heeft:een holle boom. dilt stuk: eene hom p brood. K lL.hecfthompen,
In het midden ingcbogen : hol geslepene glazen. partes ez/3-ek/ktz.
: abscindere.
Ho1 of bol raden, of de hoed methetholle,of 'H oxnpeien, o.w.,ik hompelde,heb en ben

methet bolle bovel
) za1vallen. lngezouken :holle gehompeld. Strompelvoeten, methebben:hi
j heeft
oogen. Diep, a1s tlit een bol opkomend:eene zoo lang gehompeld, tot dat hi
j vooroverviel.
hollestem. Onstuil
nig;van hetwatergesprol
ten, (
MetzB''
3l.
-bi
j isnaar dekamergehompeld. Van
wallneer, onder de oppervlakte, eene holligheid hier:hom pelaar,hom pelig,hompeling,hompelvoet.

sclli
jnt te ztjn: eene llolle zee. Huvosc. merkt '
R ont'
l,m.
,meerv.honden. Een bekend huisaan,datditholzeereigellaardig bi
jgof
lgeplaatst dier'
. Van hierde ontleende spreekwi
jzen:hi
j is
wortlt,uithoofkle van deovereenkomstderletter- bekend,a1sdebontehond,hi
jis,om zi
jnedaden,
grepen lt
oler1gob waardoorhetholgaan der zee bi
jallen in eenen kwaden reuk. Kome ik over
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den hond,zoo kom ik ook over den staart, over- het dier tot zi
jnen hondschen aard. Zeeronbe-

winne ik het grootere, zoo overwin ik ook het
mindere. Slapende honden wakkcr n3aken, eene
moei
jeli
jkheid, welke men uli-jden kan,veroorzaken. D en hond in den pot villden,konaen,a1s
de tafel afgedekt is, en de hond t'Ic vaten uitlikt. lli
j bi
jt a1s de hond naardel)steen,hi
j

leefd:iemand llondsch behandelen. Vuil, onrehl:
Natutzr, door 'thondsche Sodoms Volk verltragt.

Van al, wat reed'
li
jk heet, door londsehen trek
verbi
jsterd. A'
1.L.Tzaow.

*loxtdsvot;, m., m eerv. hondsvotten. Een
selleldnaam,welke gebezigd wordt, om iem antlde
bli
jftaan detweede oorzal
tel)hallgen. Alsmen grootste beschimping aan te doen. M en is het
eenen hond wilslaan,kan mcn weleencn ltnup- ovcr den aard vall ditwoord nog niet ecns. In
pel, of stok,vinden,als men iets zoekcn wil,om het deen. is het l
tunds
fot, zw. ltunqfott, hoogd.
onregt te plegen, kan mell altoos iets vinden. Ilunds
fotq volgensHkwsHundéutt. IIIRE gelooft,
M et onwillige hcnden is hetkwaad hazen vangen, dat het ult hundhuswud,hondslloofd, zttmengetrokmet onwilligen kan men niets doen. De hond is ken is. Aoy:s. oordeelt,dat llet voor Ilktndsvogt,
ook de naam eener ster. l)e groote en kleine d. i. oppasser van de honden, gebezigd wordt.

s;enmisschien
i
hond,tweegesternten.Verkleinwoordhondje.Hi
j lflTu.heeft het woord fotte,czl/nzf,

svan hethondjegebeten,hi
jistrotsch; ln den is onshondsvotuitltondenfot,fotte,zamengesteld;

gem eenen spreektrant. V an hier hetollz.w.llonden. het za1 er honden, daar zl1llell stoltslagen
vallen. Zam enstell.:hondenbrood,hondenhok,hondenkot,hondenleven, armoedig lcven; hondennest,
hondenslager, hoùdenvel, hondsdagen, hondsdistel,

althansJ.G.I'lwws zegt:Fut istso viel a1s weibliche Sellaam. Dazu gehört Hundsfutt. En J.
V os zegt:

Ik bcn ecn hondsvot, zoo gi
j zeght;maar'tis
gezoclzt.
hondsdraf'
, hondsgras, hondshonger, hondskersp Ik zou een londsvotzi
jn,zoo'k u had voordgehondskruid,hondsluis,hondsnetcl,hondsroos,hondsbrocht.
ster, hondstaud,hondstong,hondsvot,hondsworm , 'H onen, b. w.y ilt hoonde, heb gehoond.
hondswortel, enz. D ashond, hazewindhond, her- Oudt.bedriegen,doch thans metveracllting behan-

dershond,jagthond, krulhond,patri
jshond,wacht- delen,beleedigen. Lasteren: om den levenden

hond,waterhond,zeehond,enz.
Godt te hoonell. BIJBELVERT. V an hittr honer.
PLATO zegt, dat dit woord van de barbaren, Zamenst.:hoonspraak,lastering.

datisSci
jthen afstamt. ADEIZIJNG meent,dat dit '
H ongaar, m.
, meerv. Hongaren. Iemand
dier van zi
jne gezwindheid zoo genoemd zi
j. Al- uit Hongari
je. Van hier hongaarsch.
thanstoJ,
?z0?/is,bi
jde Engelschen,jagen,vervol- '
R onge.
r, m. Het gevoel van mallgelaan
gen,angels.huntthn.
voedsel. llonger hebbcn, li
jden. Dell honger

'O on del
rt'l., een grondgetalvan tienmaal tien stillen, boeten. Nadat de honger geboet was.

eenheden. Het wordt als een onverbuigb. bi
jv. Voxo. Van honger sterven. Ilongersnood ;tlotth
naamw. gebruikt: hondertl dl
lkaten, llet zelfst. alleen in deoverzettingvan denBi
jbel:endedaer

naamw. laat men ook we1 uit:ik zalu de hon- was honger in datlant,behalven den eersten hon-

derd betalen,nameli
jlt dukaten. Ditrondegetal ger. Sterke begeertenaariets:hongernaargeld
drukt ook eene onbepaalde menigte uit:ik heb is onverzadcli
jk. Honger maakt raauwe boonen
hctu we1 honderd reizen gezcgd. Somti
jdswordt zoet, doet alles met graagte eten, Hiervan zi
jn
hetverbogen:erzi
jn bi
j honderden voordiebrug hongerig, hongerigheid. Zamenstell.: ambtshongebleven, dat is, bi
j menigten. A1s zelfstandig ger,geeuwhouger,hondshonger,veehonger. Honnaam w.gebruiktm en hetvan hetvr.geslacht,om gerlap,hongersnood, ellz.
hetstofreli
jkeci
jfergetaluitte drukkell: de hon- IuRs leidt hetaf van het goth.hunjan,
derd. Onzi
jdig isheteen verzamelend geta!: ik langen.
geefvoor hethonderd tien gulden. Hi
j slaat in '
H ougeren, o.w,ik hongerde, heb gehonhethonderd om,in hetruwe. Hooy,'.
r heeft hon- gerd. H onger hebben. lndien degene,dieu haet,
devdy,ccràfvrïc. V an hier honderdste. Zam enst.: hongert,geeft hem brood te eten. BIJBELV. In

honderdhandig, honderdjarig, honderdmaal, hon- dien zin wordthetook onpers.gebruikt:mi
jhonderdman,bi
jHoorT,van het lat. centurio; hon- gcrt. Meest echter,gebruikt men de omsclrtjderdoogig,hondertlvoud, honderdvoudig, honderd- ving :ik heb honger. In de overzetting van den

werf,enz.
Bi
jbel heet het ook hongersnood li
jden: toen
hunHo
n
d
e
v
h
h
o
o
g
d
.
h
u
n
d
e
r
t
,
d
e
e
n
.
h
u
î
t
d
r
e
h
z
w.
g
a
n
s
c
h
E
g
y
p
t
e
h
o
n
g
e
r
d
e
.
Ee
n
e
s
t
e
r
k
e begeerte
drade, l
jsl. lt
undrud, eng. hundved. In oudere naar iets hebben;vooralin den godgeleerden zin:
talen ontbreekt deze lzitgang, zi
jnde bi
j'
rATIAN. naar de gerechtigheid hongeren. In dell oneigehund,goth.hund,hunda,angels.hund,walis.cant, li
jken zin wordthetniet onpers. gcbezigd. Ook
alban.kinnt# waarmede het lat.centum overeen- wordthetbedri
jv.gebruikt,a1s:zich dood hongekomt. Deultgang erd,ertis,doorverzctting,uit renjzich,door zich spi
jsteonthouden,den dood
red, rcf, rcf/
?,ontstaan,geli
jk uitde vergelekene veroorzaken.
talen bli
jltt. l3eze uitgang beteekent,naarIultE, '
R oxl.
lg,m. Hetzoetesay,datdoordebi
jen
zoo veela1sstreep,omdatmen oudti
jds,doormid- bereld wordt, Zoeterdan honlg. Ongepi
jnde hodelvan streepjes,teldeen rekende. Van hier is, nig,dienog nictuitgesneden,ofuit de raten gein hetzm,attraed tachtig,niraed negentig. llund perstis:ool
tdie,na hetuitsni
jden,uit de bi
jenwas, in de oudste talen,slechts tien. Ti
en maal celletjes van zelf vloeit. lemaud honig om den
tien is bi
j ULrHIL.tachund tachund;in hetangels. montlsmeren,hem vlctjen. Fig.:honig van vleehund teonti
g;zcvcnmaaltien aldaarhund .
:8t
?
/b7?/?'
y; sclleli
jk vermaak. VOLLEXH. En aen dien ri
jken
hetwelk m et den gr.uitgang x%%êT,en hetlat,gtnt gront gaf hem de zanggodin den honig in den
overeenkomt. Tsx KATS brengt llet tothetoude mont. Axr
roxlo. Hetwoord schi
jnt oorspronkehinden,icnf
;,lt
ond,bevatten,hot
ltlen.
li
jk een bi
jvoegeli
jk naalnw.tezi
jn,van hoon of
O ondseh,bi
'
jv.n.en bi
jw-, hondscher, zeer hon,luctden uitgang ig,even alsvan geest,geeshondsch. Van hond. Op de wi
js der honden: tt
g, ôpt
l?4, bbotti
g komt. Dit àoon ofhon betce-
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kende m isschien eene soortvan zoetigheid, en is M et het hoofd tegen den m uur loopen,eene on-

nog overig in hetgr.nt
vog,lat. vl
num,wi
jn: im- doenli
jke zaak willen uitvoeren. Zi
jn hoofd met
nlers zal men den zoeten most eerder dan den iets breken, zich ermede bemoei
jen. Zi
jnhoofd
gegesten wi
jn gekend,en dien (
ltNoçgcnoemd heb- laten rustcn,zich gerust houden. Eindeli
jk wordt
ben. Van hier honigachtig; het Itonigdont, bj hoo
fd nog van veledingen gebruikt;als,om den
Voxo.hetri
jk der bi
jen. Zamenstell.: maagden- voornaamsten gezagvoerder uit tedrukken:Cnrtlshol
lig, rozenhonig. Holligbi
j, honigbloem,ho- Tus is hct hoofd der gemeente. De spits:aan
nigdauw, llonigdrank, honfgkoek, llonigkruid,ho- het hoofd des legers. De voorsteven eens vaar-

lligsap, honigverw, honigwater, honigwi
jn,llonig- tuigs:wi
j lagen,in dien ti
jd,metdrieanltersvoor
ztJet.
hoofd;wanneer m en hetlidw.m eestweglaat.Eelz
'H onlgraal, v., m eerv. honiggraten. Van gevaarte,om in zeehavenshet geweld des waters

ll
ont
g en raat, van het oude ratentd.i.mttken, te breken:met zi
'
jn schi
p voorhethoofd liggen.
zamcnstcllen. 1)e wassen celletjes,waarilldebi
-jen Uitstekende voetvan lletgebergtein zee,ofvan
haarwerk leggell:ofde huisjesvoorhetuitbroei- hethoogeland:hethoofd van St.Vincent. Het
jen. Mcestwordthetgebrt
liktvoordemethonig beginselvan iets;zoo lezenwi
jindeBIJBELVERT.
gevuldeeellet
jes. Hi
jdopteden stafin eene ho- van de rivier,uitEden voortgaande:datzi
jwerd
nigratc. BIJBELVSRT. Zamenstell.:honigl
'aatmot, tot vier hoofden,d, i.hoofdstroomen. Hoéden
cen insekt, doorde bi
jcnl
tweekerswol
f genoernd. zi
jn hierde beginsclsderrivieren. Hetbeginvan
*fonigzee'
m , o. De honig,zoo a1s hi
J uit eenen brief heet deszelfs hoqfd. Zoo ook het
de raat drtlipt; ongepi
jnde lonig. Eeneversade hoofd van een boek. Dcplaats,waarmen met
ziele vcrtreedt het honichseem. BIJBELV. Van hethoofd ligt,hetzi
jop een bed,hetzi
jinhetgraf,
honèqcn zeem. Zie zeem.
noemtmen hethoofd,andershethoo
/det
hde.Voorts
'
O onk. o. Eigenli
jk, eenc plaats, waarvan alles,datnaareen hoofd geli
jkt:het hoofd van
men uit- of waarop men aangaat,in derenspe- eenen spi
jker enz. Oorzaak, reden: uit dien
len:oftte verre van lonk. l'
IooFT. Verder is hoofde. Men gebruikt wi
jders dit woord in de
hetin eelligekinderspelengebruikeli
jk,bedtlidende zamenstell
ing vanvele woorden, waar het oneizoo wel de plaats, van waar men loopendebe- genljk genomen wordt,om devoornaamheideener
gint, als het uiterste einde, naar hetwelk men zaak uitte drukken, a1s: hoofdbegrip, hoofddeel,
heenstreeft. Van lier de spreel
twi
js: bi
j honk hoofdgeregt, hoofdgeld, hoofdgeschil, hoofdingebli
jvell, niet uitgaan. Van den ingang tot het land,hoofdinhoud,hoofdkerk, hoofdketter,hoofdhonk voortloopende. OUDAAX. Overdr.: al ging kwartier,hoofdleerg hoofdletter,hoofdman, hoofdde vreê van honk enz, Voxo. In het gem een manschap, lloofdmlsdaad, hoofdoffcier, hooftlpunt,
gebruiltt men het voor een einde: dit was llet hoofdregter, hoofdschout, hoofdschuld, llooftlsom ,

honck van delangdurigereize. Voxo.
hoofdspanscl, (diadema) bi
j S1
>zEG.
H., hoofdspil,
e-onk erex:, zie ltttllkeren.
hoofdstad, hoofdstof, hoofdstuk, hoofdtak, hoofd'
Kfeoft'
l, o.
, meerv. hoofden. Het bovenste touw,hoofdtreFen,hoofdvonnis,hoofdvjand,hoofddeel des mellscheli
jken ligebaams,in Ilet gemeene wacht, hoofdwerk, hoofdwet, hoofdzaak, hoofdzaleven en den min besclaaafden spreelttrant,kop ge- keli
jlt, hoofdzetel,hoofdzonde, enz. In andere zanaamd;zi
jnde hoqfd eelle waardigere uitdrukking. menstellingcn druktlletdeu persoon uit,metcene
ln deu deftigen schri
jfsti
jlwordthetook van den soort van verachting, als: ligthoofd, ltlshoofd,
kop der dieren gebruikt. lemand laethoofd aF snaakshoofd, slechthoofd, zwaarhoofd. Ook m et
slaan. Dedeelen vau hethoofd, a1s de kruill: eene soort van eerbied: mi
jn manshoofd; eene
een kaal lloofd. De slapen: lli
j heeft pleistel
's spreekwi
js, door getrouwde vrouwen van hare
aan hetlloofkl. H etinwendige gedeelte des voor- mannen gebruiktwordende. Voorts hoofdig,hoofhoofds:pi
jn in hethooftlhellben. Dehersenpan: diglleid. Zamenstell.:hoofdader,hoofdband,Loofdiemand hethoofd kloven. Het brein: de drank deksel, hoofddoek, hoofddraai
jing,hoofdduizeling,
is hem naar het hoofd gevlogen. Verstandige hooft
leloos, onberaden, onvsrstandt
g, bi
j HOOET;
vermogens:hi
jis uietwe1 in het hoofd. Yorst hooftleinde,hoofdgat,hoofdgeld,hoofdhaar,hoofdExszts liep het hoofd van zorgen om. Voxo. kleed,hoofdkussen,hoofdluis,hooftlpetzluw,hoofdHetgeheugen :hetis mi
j door het hoofd gegaan. pi
jn,hoofdscheel,hoofdslui
jer,hoofdvleesch,hoofdEigenzinl
ligheid:zi
jn hoofd vol
gen. Itoppigheit
l: vloed, hoofdwindsel, hoofdworl
n, hoofdwrong,
zi
jn hoofd toollen. Hetjonget
,
je heeft een hoofd. hoofdzeer,lloofdzweer,in den eigenli
jken zin, en
Verbeelding: hi
j heefthet hoofd volzottel
mi
jen. oneigenli
jk,voormoeite,bi
jHooy-r,enz.
letsin hethooftlllebbcn. Hetlcven: dat zal u Het komt gewis uit die bron, waaruit hefen
hethoofd kosten. I)eganschepersoontgekroonde ontspringt,nameli
jk hetangels.hea/an;zoodathet,
hoofdell. Zoo veel hoofden zoo vcel zinnen, in hetgemeen,iets,datverheven is,aanduidt,en
Hoofd voor hoofd. Voorts wordt hctin de vol- dus het verhevenste deel des ligchaams,datzich

gendespreekwjzen gebruikt;handen op hethoofd opheft, om, a1s bestuurder van hetgansche ligkri
jgen,over iets in moeite komell. Zi
jn lloofd chaam,alwat ui
twendig voorkomt,waartenemen.
stooten,in zi
jn voornemen niet slagen. lk- stond Hetlat.capt
tt,enhetgr.zsvqk'
fjsclli
jnenhiermede
voor het lloofd geslagen, bedremmeld. l'emand veel overeenkom stte hebben.K lL.heeft ook àoodt

voorhethoofdstootell,onbeschoftbjegcnen. Het hetwelk vroeger te Dordrecht, in den gemeenen
lloofd opbeuren -- hangen laten,moed hcbben spreel
ttrantgebruikeldk was:aan hetgroote hood.
denzelvellverliezel). lelnand hethoofd warm ma- '
Kfoofselt, bi
jv.n.en bi
jw-,hoofscher,meest,
ken,iem ands driften gaande maken. Het hoofd zeer hoofsch. llat van het hof is, datnaar het
biedeu?zich verzetten. De hoofden bj elkander hof zweemt, Hoofsehe zwier. Hoofsche zeden.
steken,een eedgespallsllleden. Iemand hethoofd Van hier hoofschheid. Hetis zalnengetrokken uit
wasscheny hem berispen. Het hoofd staat hem hovesclt,hovl-sch.

dwars,hk heefteene gel
ueltjke Iuim. Tweelloof- '
H oog,bi
jv.n.en bjw-jhooger,hoogst. Verden ont
lcr cttne kaprocn, beiden ztjn het eens. heven,hettegendeelvan laag. Ecn hoogeboom.
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Hoog water,de vloed. In som mige gevallen staat hoogtq'
d van hetoude heuge,hoge,mens,q
sendz
l
/q
:,en

hetvoorden vergeli
jkent
len trap:demanmetden l
ook laetitt
h. lflrz.heeftook heugbttjdt,Jople/pvf,
hooger schouder,wanneerdeeeneschouderhooger, t
ooghtt
jdt. Zie heug. Van dithoogtjd heeftmen
dan de andere,is. Oneigenli
jlt: hoogrood,hoog- het bi
jvoegel. hoogti
jdeli
jk gevormd, voor zongeel,wanneer die kleuren yterk in lletgezigtval- daagsch,feestdaagsch: hoogti
jdeli
jkecleederen.Cru.
len. Een hooge toon. Het is hoog ti
jd. Een Slolso.
hooge ouderdom. Hoog injaren.13ehoogeschool. (M eol. o.A fgem aaid gras,H ooiwinnen.Hooi
j hooi en bi
j gras te hooi en te
Dat is mi
j te hoog, mi
jn verstand kan datniet keeren. Bi
vatten. Ietstoteenenhoogen pri
jsopkoopen.De gras. Zie gî'
as.Te veel hooiop zi
jl'e vorltnemen,
hooge God. De hooge overheid. H oogaelltbaar, te veeltegel
i
jk ondernemen. Van hier hooiachtig.
hoogedel,hooggeboren,hoogl
oflbli
jk,hoogmogend, Zamenst.: hooiakker: hooiberg, llooiboter, hooienz.Hooghartig,hoogmocd (hooltloed.bi
j HooFT), botlw,hooigafl-el,hoolkaas,hooiltar:hooiland,Looihoogmoedig,eerti
jds ook in eenen goedenzin voor maand,hooimaai
jer,hooimarkt,hoolmi
jt,hooiopper,
grootmoedig;hoogvliegend. H ooge woorden heb- hooirook, hooischuur, hooiti
jd, hooivork, hooiwaben. D e hoogste straf Het hoogste goed. Ten gen,(ook voorzekere soortvan spi
n)hooizoldcr,
hoogste. Gewi
jd,heilig:een hooge eed. Envier- enZ.
den den hoghen dagh harer passien. GULD.LEG.

W ACHTER. en vele anderen leiden hetvan ltou'

Hiertoe behoort ool
t de spreekwi
js: het hooge wen,afhouwen,af.
woord moet er uit; - eindeli
jk kwam het hooge H oo:
lens o. w., ik hooide, heb gehooid.
woord er uit,voor cene plegtige betuiging,ofge- Hooiinllalen.Overdragt.: meteene zaak hooi
jen,
wigtige ontdeklting.D e hooge wordtdoorsommige icts schandekoop weggeven. Van hier hooi
jer,
D ichters voor den hemelgebezigd:in,uit,van den hooister.
O oo'm oed, hetzelfde a1s hoogmoed. Zie onhoogen, nameli
jlt hemel. Hoogbejaard, hoogbe- '
roemd, hoogdravend,hooggeleerd,hooggelt
loeh bi
j der boog. l-loos'T gebruikt dit woord.
Hoor'
ln, voor van een verheven gem oed,en dus 'R oon, m . Ecne,metschimp en spotverbongeheel iets anders, dan ltoogmoedig; hoognoodig, dene, verachting. Den lloon van ACHILLES bloet
hoogstateli
jk,hoogwaardig,hoogwi
gtig,enz. Van inkroppen.V oxo.Ot1l.beteekende hetoolt bedrog.

hoog is hoogl
peid, hoogli
jk, hoogte. Verdere za-

m enstell-: hoogachter, hoogachting, hoogboord,
hoogboordig, hoogbootsman, hoogborstig, hoogduitsch,hoogerhand,hoogerhuis,hooggezaghebber,
hooglander, hooglandsch, hoogleeraar, hooglied,
hoogmis,hoogm oedjhoogmoedig,hoogmuil,hoogrug,hoogruggig,enz.

Ilierbi
j komt in aanmerking hetfr.ltonte,ital.

onta, schande. Zelfs het gr. (
l&ctlf
lg,en hetlat.

honos,(welk woord,naar A.Gsrur
wlgs,ook schande kan heeten),zi
jn hiervan nietververwi
jderd.
'H oop , 111., meerv. hoopen. D e verzamelde
m enigte van dingen, op en boven elkancler :een

hoop houts. Bi
j den hoop koopen. De verzamellit oude woord is reeds bi
j1sIDoR.,OTFRID. ling van levende schepselsbi
j elkander:meteenen

en anderen hoh,Usl3lllc.haults,i
jsl.La,zw.ha,Jik, zwaltkellhoop vanherderen. llooGvrz. De dwaas-

angels.heah. H a, ho,is,naar W ACHI-ER.dc zin- heit van den meesten hoop. H ootn'
r. Te hoop
neli
jke, in de menscheli
jke natuurgegronde,uit- roepen. In het gem eene leven gebruikt men het
drtlkking, om iets, dat boven is,te beteekenen. voor een aantal,en dan luidt hethoopen:hoopen
lli
j brengthetwoord hooy bi
j, om te toonen,hoe kinderen, H oopen volk. Hoopen leugens. Zagrootde krachtdernattlurzi
j,in lletvormen van m enstell.: overhoop, op en door elkander. Alles
woorden. V olgens hem is hetm etsom mige woor- overhoop halen,door elkander halen,verwarren.
den zoo gelegen, dat zi
j nietslechts als uitbeel- D aar het heerschende begrip in ditwtlt/l-d eene
dingen van onze ddnlkbeelclen, maar ook van de ophoopillg is, behoort het zeker tot lletgeslaeht

zaken zelveaan temerken zi
jll. Wanneerwi
jiets
datboven ons is,willen aallduitlell,dan stooten wil
de ingeadcmde luehtnaar boven,meteene bli
jlcbare overeenkomst der stem m et de zaak zelve:
hef,hefen,heuvel,hoofd,hoop LcumuhtsthoogH eeg eu, b. w., ik hoogde, heb gehoogd.
Ophoogen: eenen di
jk hoogen. Den pri
js doen
klim men: en werd hun veroorlooftde lasten fjp
spi
jstehooght
zn. lloorr.Hetlicht,in een schilderstuk, door diepsels van schaduw,verheFen:
dttt stuk is sterk gehoogd. Van hier: hooging,
hoogsel.
H oogeprieséex*,n'1.,meerv.hoogepriesters.

derwoordenhoog,l
te
fen,lctfr6/,enz.
Hoop, (hope) v. De verwachting van een
toek-omend, mogeli
jk goetl. Op hoop leven. Dc
'

hoop opgcven. Zjne hoop
. bouwen op iemand.
Voxo. V an hier:hopeloos,hopeloosheid.
'H oopen, zie ophoopen.
'H eorder, n).,zie ltooren.
'H eekeu, o. en b. w., ik hoordc, heb ge-

hoord. Onz., zi
jn gehoor hebben :de oude man

kan slecht hooren, Toeluisteren:hoorellnaarhctgene gezegd wordt. Zic'h naarhetgehoordeschik-

ken, daaraan gehoorzaam zi
jn:naarden goeden
raad zi
jner ouderen hooren. Zich hooren laten,

Opperpriestet
-. ln de bi
jbclvertaling wordthooye spreken. Bedr-, in denzelfden zin: men hoort
in hoogeprlkster insgeli
jk
-s verbogen: dewi
jle wi
j woltderljke geruchtûn. Tk-di
ng ontvangen: en
dan eenen grooten hoogenpriesterhebben,stri
jdig hoor de nederlaegh van EFRAIM. Voxo. Somwi
jmet den regel,welke zegt,dat van alle zamenge- 1en beteekent hetbegri
jpen!verstaanzin del)bi
jstelde woorden slechts het laatste vcrbogen wordt. belsti
jl:de schapen hooren zl
jnestemme. BIJBELvsltT. Ook verhooren: ATaer dank den I-lemelj
Van hierhoogepriesterli
jk,hoogepl
'iestts
rschap.
H oogescèltool., v., m eerv. hoogescholen. t
'
lie mi
ju klagten wilde hooren. A.llanTs. Van
Ecne akademie, waar de hoogere wetenschappen llier hoorder,voor toehoorder;hoorplaats,voorgeonderwezell worden. ln tcgenoverstelling derla- hoorplaats. H et stamt van oor af.
O oorn , zie ltoren.
'
gere scllolen.
H oegtiaed, m., meerv.hoogti
jden. Een ge- 'H eos, v., m eerv. hoozttn. Eene waterlloos,
wi
jde vierti
jd: op de gewone hoogti
jden.Totden cen waterpiltaar -- eirhausttts cg?/c: r0*ventus ïvrhoogti
jt.HooGvlz.Volgenssommigenisditboog in bulenti. Van hoozen.

HOOS- HOROSKOOP.
'

R eog, v.9 mecrv. hoozen. In Groningerland

247

M oren,(ook hoorn)m.
,meerv.horens. De

en elders, voor eeneltous. Zamenstell.:hoosband, spitse uitwassîngcn aan de hoofden van sommige

llozeband,hozevoetl
ing. VoxI).gebrt
likthetw-oort
l viervoetige dieren. lets op zi
jne horens nemen,
geltoosd. gehoost met purpre laarsjes. Lederen fg.
,een zwaarwerk op zich nemen,om het,zonhozen, wacrdoor nlen verstaen m oetlaerzen,dic del. hulp, te volvoeren. D e horens afstooten,zie
van achteren en aan dellli
tenzi
jtle van hetbeen, onderajàtooten. Zi
jnehorensopsteken,zi
jn gezag
tot aan de hcup komen. en aan de binllenzi
jde in letbewind toc,
nen. Temand hoorens opzetten:
zoo hoog ze kunnell. laz
&T-tTI)Ax. Van llicl
-ont- zi
j llceft haren man horens opgezet,zi
j boeleerde
hozen,cali
t
q
'a
st?
.
zc/ét
e
o-c,
meteënen anderen l'lan. llatnaarhorensgçli
jl
tt.
*foovaardlg, tbi
j KlL. hoogàvaerdl
.
gb.hoo- Zoo schrtjven onzc Dichters,in navolging van de
vaerdigb),lli
j'v.n.e)lbi
jw,,hoovaardiger,hoovaar- Ouden, dermaan holn
enstoe: wanneerzi
j overde
di
gst. lcmaufl, die hetoordeel overzil.nc eigene helft afgenomen is. 1)e spl
tse hoeken:hoornen
voortrefl
kltl
-kheid nalr buiten vertoont,uit eenc des altaars. BzasplLvyzr
tT. Eenkoperen,ofzilvebron van hoogm oetl. Tn het bi-jzonder,wanneer ren,werlttuig,ht
ltwclk dooven gebruiken:hi
jhoort
n'
lcl) dit door kleederpracht aall den dag legt. door cenen lloren. Een holle lloren,van hetdier
Vttn ltooy en vazen. V an hier hoovaardigheid, afgcsclleiden,dieneude :-001-een vat: de horen des

loovaardigli
jl
t, hoovaardi
j,bi
jF.VAN Doxl
altoog- overvloeds. Schi
ldel'
s beelden den overvloed af
vaardl
b'
, cn bi
r
i Hooy''
r ook hooraart: o sothoo- door eenc.
n horen,vervtzld met allerhande voornavaart!'

-

m e vruclaten, die over de randell des laorensheen-

'
H oozen, b, w., ik hoost
le, heb gehoosd. hangen. Een werlttuig,om op te blazen :a1sgi
j

Rvatcr uit cene boot,ofuit iets alldel,s,lneteen llooren zulthetgeluil'tdeshoorlls. BzaBlsLv. V an
daartoe geschikt werktuig, scheppcn. Van hier hierblaashoren,toetlloren,enz. Voorzekeresoort

hoozcr, hoosvat, enz. Het lat.haust
h,ofllaurio, sran torren met kleine hoorncn,zegt rnen,geli
jk
komthiermede ovcreen.
lfIL- Ool
t heeft, horentol.
en, waarschi
jnl
i
jk voor
H op. thoppe),v. Eenebel
tendeplant,in de hoorntor. Destof,waaruitkammcn enz.gemaakt
bierbrot
lwel'
i
jen noodig. Alen gebrni
ktllet woord worden; van het onz. geslacht, zonder meerv-)
zoo wel voor de geheele plant,als voor de bloem en,hopbellengenaam d. Hop plukken. Hop droogen. Van hier hopachtig. Zamenstell.:hopaltlter,
hopbel, llopecst, hopketel, hopltooper, hopland?
lloppestaak, hoppezak, enz. Van hier ook het
bedr.w.ho-ppe
n,m ethop voorzien: hetbier hop-

lantaarnen met doorzigtig horen. Zoo noemen
dc smeden de stof, waaruit de paardenhoefbestaat, en vooral lletgeen van den hoef afgeslleden wordt,ltoren; onz,zonder m eerv. Bereid
kalfs- of schaapsleer,w aarvan m en bandeu voor
boeken maakt:een boeltin horen gebonden.H et

H op, m ., rneerv.hoppen. Een zekere vogel.
Tsltscs verkeerde in eenen hop. V oxD. Uithet
Jat.klpupa.
R opeioos, zie ltope,hoop.
R oren, b.w.,ik hcaopte,heb gehoopt. Een
toeltomend goed verwachten. Ik hoop het beste
van hem. Ik hoop, dat enz. Vertrouwen: op

nen kam. Van hier horenachtig. Zam enstell.:
horenbeest, llorenblazer, horcndier, horcndrager,
een man,die eene overspeligevrouw heeft;horengeld, horenloos, horenslak, horenslang, horenvee,
horenvlies,llorenwerk, buitenwerk mettwee halve
bolwerlten;horenworrn,horenziek,eenc giekteder
runderen aan de hol'ens. Ook is hetzamengestelde

aen.
l

onveranderl.bi
jv,n.is ltoovnen,â(?rc/
?en.een hoor-

God hopen. In het gemeene leven necmt men bi
jv.naamw.horendolin gebruilt: horendolle stie-

hetoolt voor wenschen.
ren. F.DE H AAS.
Ztlo ond dit woocll is, zoo waal'
R orm an , m ., meerv. llopmans,hopmannen
schi
jnli
jk is het
en hopliedcn. Een hoofdman over cene kri
jgs- ook,dat hettotJc,har,hoog,behoort,cn inhet
bende. voornameli
jk over eene gewapende burge- algerneen iets,datvel'lleven is,beteekent.

ri
j. Van àop, dat is hoo
fd, en picn. An'bren *'ez
rlzon. (llorizont) m. Gezigteinder:die
brengen lettotllop,voorhoop en man,prcc/ècf?/.
s die stcrren op mijnen horizon mogtwerpcn. Dlcx.
mullilltdinis. V an hier hopmanschap.
l'
letkomt afvan lletgr.ôjttov. Tn de gemeene
R opp erd, m. H et bier in dcn hopketel, taal zegt men) dat gaat boven mi
illen horizon,
*K
wanneer tlc hop cr nog niet van afgeseheitlen is. datgaatboven mi
jnebevatting. DochJ.Lcsclxlt
'H or, v.,meerv horren. Een dun,klein planlt- l
zlerl
tthierbi
j aan,dat ditverltcerd gezegd is- de-

je, hctwelk de kinderen aan een touwt
jebinden wijlwij datgeen,hetwelk boven onzen gezigtcinder
en in het ronde draai
jen. Het heeft, naar het is, zien, maar niet wat ntlg beneden de kimm en,
en dus nog niet binnen het bereik van ons gezigt
snorrentle geluid,dien naam .
''orde, v.,meerv.horden. Eigenli
jk een tar- is; en stelt daarom voor: dit ofdat is benedcn
taallch woord,dat,metons heer,heir,eencn zelf- mi
nen horizon.
+i
den oorsprong heeft, en gebruiktwordtvan cen
R orn. m.
, mecrv. hornen. Eigenli
jk, een
zwcrvend herdcrleger van volken, die, Ilun leven
lang, in zulke horden omtreklten:D e willle Tatel-,c1ie metgroote ho'rden draaft.H .oE GR. 111
eellen cngeren zin beteckenthet eenen stam van
zulke vollteren,die onder een opperhoof.l staan.

spitse uitstekende lloek;hetzelfde woord a1s horen,
schoon van bepaalder gebruik. In hetgemeene
leven zegt m en: in hoeken en hornen. Vele

plaatsen zi
jn daarnaar benoemd:Avenhorn,Bar-

zingerhorn,D irkshorn,Tnitgenhorn ; plaatsen,die,
R orde, v.,meerv. horden. Eel)stuk werkg2 oorspronkeli
jk, op eenen nithoek aangelegd zi
jn.
van teen gevlochten,tot menigerleigcbrtlik,lletzil Ilorn wordt ook voor eenen inllaln genom en,zoo
r gebruikthet
tot besclutting,hetzi
j tetdrooging,hetzi
j totver- als clie,waaraan 11(?03-33ligt. Hoos-'

voering, hetzi
j tot bevlocring. Langs ecn'brllg zavnengest.bornschee
f: hornscllecve naadernissen,
van tonnen, met llorden gevloert. Hoop'
r. D e scheefhoekige loopgraven.
horde (het hordet
l-e) voor (
1e vensterraam plaat- R orosk eor , O., m eerv. horoskopen. Bassen. Zam enstell.: hordenmaker, hordenvlechtcr, taardw.
,uithetgr. Geboortester,bi
jMEIJERvtfrhordenwand.
schouw genaamd. Horoskoop trekken,uitden ti
jd
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van iemands geboorte deszelfs lot voorspellen. ankers wordtde muur gehouden. Fig.:zich aan
Van hier horoskooptrekker.
Gods woord houden, zich op hetzelve verlaten.
*#'
orreè
l. m., meerv. lltlrrels. Eigenljk, een De vlugt beletten:den diefllouflen. In eene zestoot; van het voortd. w.,Lorvelen, van horren, kere rigting brengen :de handen op den rughonhetzelfde als borten. ln hetgemeene leven bezigt den. De beweging van iets verhinderen zi
:jn
m en het voor eene kleine oneenigheid:datwas water nietkunnen houden. H011d den m ond,zwilg.
een heele horrel. Van hierhorrelvoet.
D oor dwang de beweging stuiten: lletpaard i1a
l'ors, zie ors.
toom houden ;flg.iemand in toom holldeny hetn
H oest. v., meerv. horstel). Een woord, dat voor losbandigheid bewaren. Door zedeli
'
jke begehcel buiten gebruik geraakt is, en eerti
jds digt wecgredenell ophouden ;ook doordwang:deltinineengegroeid ltreupelbosch beteekend heeft. Op derellonder scllerpe tucht houden. D en toestalld
de V eluwe heeft men eenigeplaatsen,diedeHorst van iets bestem men : het land in rtlst houtlen.

heetcn. Hetisin sommigeeigennamennog overig: Iemand vri
j houden, voor heln betalen. Het llet
van der l'
Iorst, Veenhorst, Binkhorst,Bronkhorst, iemand houden,eens zi
jn, het meteene vrot
lw
Tuanghorst, enz.
houden,in ontuchtleven. Iemand bi
j,ofaan,zi
jn
*'oet, na., meerv. hortcn. Een korte stoot. woord honden, zich op iemands gedane belofte
Iemand eenen hort geven. M et horteu en stooten, beroepen. Hoop.r heef't: aan iemaud een goetl

nu een weinig,dan een weinig.

woord bi
j den Koning houden. Van hier het

lloxlex:, o.w..ik hortte,lleb gehort. In het deelwoord geltouden,voor verpligt:ik ben daaraan
gaan stooten:m etdusdaanigh horten enz. 1-1OO1nT. niet gehouden. l'
looy''
r en andcren bezigell: in

Bonzen,aanstooten:'thortallestegellseen. NI. iemand, of iets gehouden zi
jn. Vergeet d'onIu. Tllow. Fig.
, niet gellzkken: dies hortte 't danl
t'bre lier,in wien zi
J is gehouden? L.TRIP.
spaansch geluk hier. lloor'
r. Eenehortenderede, Nvi
jdtrs: de kamer sclloon houden. Een dagboek
waaain geene vloei
jendheid is. Hetwoord komt houden. Zich dapper, standvastig, ziellteovereen methetfr.heurter.
vreden llouden. V uur op den haard houtlen.
llo:rzel., v., m eerv. horzels, horzelen. D e Opene tafel houden. Paarden,
knechts, enz.

grootste soortvan wespen,dieop bi
jellen groote houden. Gastmaal, - hoogti
jc
l, geregt,
vliegen jagt maal
tt. De felle horzel dorf haar landdag houden.Eeneredevocringhouden.'
W oord
scherpen angel enz. Voxo. Van hier het o.w., houden. Iemand voor cen eerli
jk man honden.
horzelen, dat en van hetgeluid derhorzelen,en Zich doof hollden. Veel van dell wi
jn houden.
van geraas en geki
jf gebezigd wordt. Hiervan Hierheen behoort de spreekwi
js: steek houden,
horzeling, eigenli
jk razerni
j door den steek eens wanneerdenaad nietuitseheurt. Fig-:datbewi
js
horzels verwekt; overdragt.voorverbi
l
-stering,bi
j zalsteek houden,hetzalvoldoend bevondenworHoo>aTden. Onzi
jdig:het i
js kan nog niethouden,llet
e osseb ossen , o.w ,ik hosseboste,heb ge- breekt. Verder: de wagcn hield ytil. Hetza1
hossebost. Eene stootende bewegillg maken,bi
j llard llouden,zoo hi
j erdoorl
tomt. VanhierI
louvoorb.,meteenen stoel,waarop m en zit,dan naar der, ook vol)r ecne vischltaar, doorgaans ltoîiwer

achteren, dan naar voren. Een woord van den genoemd;houding. Zamenstell.: houl
tind,(houdklanl
tgevormd. Ook a1seen onzi
jt
l.naal
zlw.:het kind)voedsterling.
hossebossen van den wagcn.
'Kfouï;, o., het meerv. houten is in sommige
'
H oé, v. Hetdik vangeschi
fte,gekerndemelk. gevall
en gcbruikel
i
jk. De stof, waaruit llet ligH etverkleinw.hotl'e wordt in Gron.en Geld.voor cbaam van boomen cn strtpikcn bestaat, zonder
een klein oogenblik gebruikt; doch in den laag- meerv. l-lout schaven, zagen. Brandhout: hout

sten sti
jl: ik za1nog een llot
jebli
jven. Anderen
noemen hetheje.
*lolsen, o.w., ilt hotste, heb gehotst. Botsen:sehokken:de wagen hotste versehrikkeli
jk.

kappen. Honderdhout,duizendhout,(lat bi
j llet
getal van honderd of duizend verkocht wordt.
Talkken van eenen boom : de booln hecftte veel
hout. El
an stuk hout, tot zeker einde l
,estelntl;

zaak lliet hotten. lnat zalnietht
ltten.

ten aanzien der gesteldheid zi
jls hollts: pokhollt,

lfoltexx, o. w., ik hottede,ben gellot. Tot met een meerv. llet ltruisvktn eene vensttlr behot loopen 1)e melk is gehot. G aan,voortgaan, staat uittwee houten. A an hetllout hangel),aan
gelultken; in het gem eene leven :het wilm et de hetkruis,in de BIJBELVERT. Eenboonl,ofstrllik,

*fou, een ttlsschellwerpsel, om stiltc houden. braziliLnhout,enz, Een boscll,geboolnte :de slagHetis van boud,hoogtl.llalt.
orde llad lletvoorste van den houte in. lloov'r.

H oud, houde,veroud,z.n,,beteekclldeg1
411st, In midden den houte des paradi
js. Bllsufu, 1477.
genegellheicl,waarvan hetbi
jv.n.houd,voor gun- Zoo wordt llet bosel), bi
j Haarlem en Alknlaar,
stig,genegen,medein gcbruik geweestis:iemand ltethoutgelloemd. Verkleinw.houfe;val)hierde
loud zi
jn,waarvoor wi
jthanszeggen hou'l en.
gc,
- sprcekwi
js: op zi
jn eigen houtje, o) zi
jn ci
gen
tls
oulo. lletzelfstandige houd,Fd
th?
z#e,was ook llet- gezag. Van lier het onverbui
gb.bi
jv.n.llot
ltelè,
zelfde als ons hutdet en zwoeren hem houde.M E- van lloutlhoutachtig,lloutig. houting, eelle soort
sls S'
roxy).
van visch. Zamenstell.: houtakk-er, houtbeitcl,

lloullen, (oudti
jds holdent b.w.,ik hield, houtdraai
jer,houthal
tkerjhoutllouwer.lloutl
tooper,
strektgebied in onderscheidene spreekwi
jzen. l'
2i- mi
jt,houtschild,eenkrui
jer,een arleidel
'; hontgenli
jk ishetiets, metde hand, ofop dergeli
jke schuur,houtslang,houtsllip,lloutstapel,llontskool-heb gehouden. Dit werkwoord heeft een uitge- houtkr/tai,houtmadc,houtm arltt, houtlneter, llout-

wk-s, aanvatten. lets in de lland houden. Den houtkool: anderen sehilderen de zon metloltkotoom korthouden;fig.,iemand korthouden,llem len. V oxo.; houttellcr, houttuin,houtvester,opzjnen wil niet geven. lemand in hetoog hou- zigter van bossehen; houtvlot, houtwagen,houtden, op hem aeht geven. lnhouden, bevatten : werk,houtwinkel,houtzolder,enz.

steenen watervaten, elck houdende twee ofdrie

Hout, hoogtl.Ilolz. Zeer nabi
jkomen uà'
/
jen

metrettn. BIJBETUV. Voor vallen bewaren: door q)kc:ç.
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M ou vasl, o., m eerv.houvasten. Een werk- .5:.g:164 kent Klra.;m aarverklaarthetdoornaauw
tuig,om iets vast te houden. H .os G14.bezigt fotrz?c3z. Hetcng.to â?.
/.ghcetteederlt
jk St
//
cozea.
*fu l, zie àeu.
hetoverdr.:houwvasten van vriendschap.
R ouw , bi
jv.n.en bi
jw. Getrouw. Het is H u l, v, 'W ei vall melk. Hondel)m et vette

in despreekwi
js: aan dc overheid enz.housv cn lauij aen te vocken. Voxo.
getrouw blî
jven,alleen gebruikeli
jk. Hetdruktuit *fu l, een ttlsschenwerpsel van opwekk-ing.
iemand, die het bestevan zi
jnen heergaarn ziet Hui,hui,vliedetuit den lloordenlande! BzJsyicv.

en hettrachtte bevorderen. Zie houd,houde.
Hebr.513
1h el.en ,o.w.,iIt huichelde,heb gehuiH euw yv. In Gelderland en elders benoem t 'O u :e'
i'
nen nlet dlt woord een gebrek aan de oogen van cheld. Een voorkomen llebben,als ware m en een
paarden en rt
lndvee,datuiteen harcl vliesje be- godsllienstige;in het stuk van godsdienst veinzen.
staat, zich,uit den hoek deroogleden,over den Endedie godtlooslick handelen,salhi
j doen hui
jappelheentrekkende. Bi
j Klla.: houwe 8
*
zl d'ooylte. chelen. BIJBSLVSRT. Van hier huichelachtig,
s; membranîtla quaedala ok oculo. In het huichel
C7z?.ç@/?'.
aal'
, huiehelaarster, ht
ziehelares,huichelari
j,
hoogd.Ilalllc en Ilauq.
huicheli
j,huieheling,huichelscl
).
d. v.,meerv.huiden. D e uitwendige,naR oaw . m ., meerva hotlwell. Een slag m et *'ul.
eencn houwer; ook de toegebragte wonde (1001- tuurli
jke bedekking van hetligchaam, bi
j mensch
eenen houw. H altking van een bosch : hout van en dier. Eene afgestroopte htzid,een balg. àlet
den tweeden houw. Vri
jheid 01
)1in een boseh te huid en m ethaar,geheel en111,in degem eenzam e
ltl zien,tot op den
hakken:competeerc
le e1k tezi
jlerbeurtedenhotzw taal. De dingen door de llu'
daarin. HooyaT. Ilouw, van het vr. gesl-, die grond tler zaken doordringen. àletdc heele huid
H aue in hethoogtl., is ook een werktuig,om te cr afkomen, zonder schade hct ontkom en. D e
houwen;eene kalkllouw,een kalkkloet.
lzuid verdeelen eer de beer gevangen is,zonder
H ouw ee', o., meerv.houwcelen. Een spits grond op eenig voordeel rel
tenen. M et de huid,
werktuig.om,door hotzwen met hetzelve,den har- metzi
jn li
jf,betalen. Het bekleedsel van vruchden grond om te halen.
ten hi
j nut zi
jn uien metde huit. Voxo. De
e ouw eilaek , zie humelo'*/u-,
planken die rondom een schip geslagen wordcn:
H ouw en, b. w., ik hietlw, heb
het vaartuig kreeg eene nieuwe huid.
In hetgemeen, met de scherpte van een sni
jdend D aar hetwoord,in hetgemeen, van eene bewerktuig slaau en daardoor icts kwetsen. In dekking gebruiktwordt,is hetzeerwaarachi
jnli
jkf
stukken houwen. Ook beeld,steen houwen. Van dat hetmethoeh van hoedeî
l, bedek
-ken, afstamt.
hier houwer,ook voor een zi
jdgeweer; houwing. Zamenstell.:aalshuid,beerenhuid,koehuid,.--huiZamenstell.:hot
lwbi
jl,houwblok,houwbosch,hot
zw- denkooper,enz.
dcgen, ook fig. voor iemaud, die dapper vecllt; '
H u:deu. bi
jw.van ti
jd, hetzelfdealsheden.
houwhamer,hotzwmes,enz.
V an hier huidig:totdcn huidigen dag.
R oveilng , ln., lneerv. hovelillgen. Icmand, 'R u :devefilex:, o. w.. ik lluidevettede,heb
(
lie in dienst bi
j cenen vorst is cn aan het hof gchuidevet. Tueertouwen. Van hier htlidevetter,
verkecrt. Fig-, iemand die zich door gemaakte huidevetteri
j.
wcllevendheid en vlei
l
-eri
jbi
jeenen vorstweetaan 'O u l.f, v., meerv.huiven. In het gemeen,de
te bevelen.
bovenste,ronde bedekking van een ding : toorens
H oven, b.en o.w.,ik hoflfde, heb gehoofd. hoog van huiven. Hoola'
r, Bi
jzonder een vroaBedr.,aan hetllof ontvangen. W ttt Babilon, wat weljkhulsel:toen zk-del
atlifdergoddeljl
temaegt
t Cllaldeeuw aan ALEXANDER scllonkj dat aangrepen. Voxo. Iemand de luifaqigten,zi
jne
'ooi
hooftze hier. Voxo. M en stelt het anders ge- bedriegeri
jcn ontdekken. OUDAAN. De kap, het
meenli
l-k in vereeniging mcthuizentin den zinvan linnen overdek van een voer-ofri
jtuig isde1zI?
.
-;
/
iemandprachtig aan zi
jnen disch onthalen:ergels van hier het zamengestelde lluifkar. In Gelder-

jdseenenbi
jenltorfhuf
';in
gehuisd
' en gelloofd zi
jn. Hetstaet hem dierge- landnoemtmcn somti
noegh,dat hi
J ExsAs huisde en hoofde. VOND. het eng, hl've. ;3e kap, welke m en den valken
Overdr.: daer wi
jsheid is gehooft. H. os Glt. opzet,om hen tam temaken,wordt, bi
j devalOnzi
jd., gastmaal I
louden, zich aan eenel goedcn keniers, derzelver huf gehccten. Van hier het
disch vergasten: om te houden vrooli
jcke maalti
j- bedr.w,llut'ven,beteekencnde het hoofd dekken:
j. Hoola'
r, Het bekleedden,en dat noemen si
j hoven. R.Vlssyclt. Dat'
s huiftmetgoudtde koei
eelt t
jougman, die kan hoven. $J
'CESTERII. Daar seldesingewands draagt ook dien naatn. Solngeen brood is,is 'tkwaadhoven,spreekw.floosaT m igel)noemen dc tweede m aag der llerkaauwende
heef'
t hooveren (K1s.ho'
verent voorpraalofhoof- tlicren de /8?,f/1 Krt,.hccft hier ook huyve.
M ulg, v., lneerv, hnigcn. De lel,hettapje
sche wi
jze ten toon spreiden,hof houden.
H oven ler? ln., meerv. hoveniers. Een tui- >chter de tong, aan den ingang der keel. 1)e
, iemantl
nier, iemalld dle on& daghuur in den hof werkt. huig ligten, haar doen opkrinapen. Fig.
tlok iemand,die zi
jnen cigen hof bewerkt,en des- de huig ligten, icmands geld behendig te zoelc
zelfs voortbrcngselen te koop aanbledt. Vrouwel. maken,hem door bedrog het ontvreemden.
hovenlerster. Van hier,in hetgemeene lcven, het H u ik , v., m eerv. huiken. Eelle falie der

o.w.hovenieven. hi
j is aan het hovenieren.

VrouW en: ook een van l
aken,ofandere

stofi ge-

H u ds,v.,m eerv.hudsen. Eene slet,een ver- m aaktvroawekleed,m et eene kap;eenebrabandsletenelap,oud kleedje. Jlielletheelwelmaken, sche huik. D e huik naar alle willden hangen,

leid naar den ti
jd schikken.Eene
als zi
j in de htldsen zi
jn. Ds IlRllxE. lIt
zdsen, zich uit geveinsdl
/0*/c noem de m en ook ccn dakkleed, waarmede
hedsen1
.bi
jlflL.panniculi1pcnng-viles,tlltt
-etlaceris /??,

O ugen .o.w.,ik huugde, heb gehuugd. In men kinderen,in onechtgeteeld,bedekte,wa3lneer
(
Groningen lloort m en dit woord,en m en bezigt de ouderstrouwden en dezelve, als de httnne, erhetdaarvan kinderen,die een lekker beet
jevan kenden. V an hier:onder de huik trouwen.H uik
anderekinderen,met vlei
jendewoordjes,afvragen. is ook zooveela1s hurk. Zie hetvolgende woord.
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Van llulk, in de eerste beteekenis,is het zamen- goden, huisheer, huishond, huishuur, huisknaap,
gest.huikm aker.
huisknechtg huiskrakeel, huislook, huisman,huisH u:k en , o.w.,ik huikte, heb gehnikt. Op middel,huismoeder,huisspin, huistwist? huisvader,
'
de huik zitten,nederbukken,duiken, hurken. Hi
j huisvlieg,huisvrolzw,huiszittend,huiszorg,enz.
huikt van zwaren last. H aiken is ook een zee- W ACHTER. leidt het, methuid en hut,uit eene
m answoord: met huikende zeilen varen,a1s men bron af; uit hoeden, bedekken. Hetschi
jntvan
zwicht,dezeilen ingi
jpt. Van hierhuiker. Voor den zelfden oorsprong, a1s het gr. dtzrlg. Men
ltuiken is ook hukken in gebruik:m eteen hnckend heeftslechts dc z weg te laten,cn de ()m eteene
zei
jltjenlaveren. Ds BRuxs. Klra.heeft ltucl
cen seherpe blazing uit te spreken, om tIe overeenalleen. ln Overi
jsselzegtmen:hoeken,ofop de komstte zien.
R ulsh ou den, o. w., ik hield huis, heb
q
hoeken zitten.
H u ll.en, o.w.,ik huilde, heb gehuild. Een huisgehouden. Het huis besturen. Verkeeren:
sterk, klageli
jk, doordringend gel
uid maken. De men kan niet m et hem huishouden. Razen, tienoodstormen huilden. FSITH. Huilende winden. ren:hi
jhoudtslecht huis. '
W ie heeft hier zoo
Zoo huilen honden, wolven, enz. Ook worden huisgehouden? Het wordt ook zelfst. gebruikt
groote en zware kanonltogels gezegd te huilen. cen zwaar huishouden. Van hier: huishoudel',
Dichters spreken ook van:huilenden honger,wan- huishouding,huishoudster.
neer men van honger huilt, M etde wolven in (O u lsraad, o. Alles, wat tot nooddruft of
het bosch huilen, zich geveinsdeli
jk naar hetge- gemak in het huis dient. Zam engetrokken uit
zelschap schikken. Schrei
jen:hetkindhllilt.Van huisqeraad.
hier huiler. Zamenstell.: huilebalk, een die ligt R u:sveslen, b.en o.w.,ik huisvestte, heb
huilt;van balken,huilen; derhalve twee woorden gehuisvest. Bedr-,iemand een vastverbli
jfbezorvan eene en dezelfde beteekenis; welke zamenvoe- gen: ik heb hem drie dagen gehuisvest. Onz.,
gingen bi
j de Ouden veel voorkomeng b.v.ruile- huisvesting hebben: hoe lang zal hij daar nog
buiten2 enz.
huisvesten? Overdr.:'sLands oppermagthuisvest
Hutlen,eng.tohowl,i
js.yl
fa,yla,fr.houler,van nu in 'sLands Staten. 'W AGSX. Van hier huiswaar àouleuz, van den huilenden storm gebruike- vesting.

M u:veren, o. w., ik huiverhe, heb gehui-

li
jk,sp. ahullav,czflfcr,lat.et
hlare,gr.nànkulet
v,

verd. Van binnen eenige koude gewaarworden,
en daardoor beven,ofgrillen. Van hier hniverig,
H etklagende gehuil drukken zoo vele natiën, op van koude trillende; ook, die ongaarn tot iets
overgaat;hlziverigheid,huivering,ledentrilling door
hetzelfdebi
jna,uit.
'O u ls, o.,m eerv.huizen. Eenbedektgebotzw, koude:de koortsmeteene huivering kri
jgen.
een, naar de regels der bouwkunde ingesloten, (
H ul.zen , b-en o.w,,ik huisde,heb gelluisd.
ruim ,om er allerlei verrigtingen in waar te ne- Bedr-, iemand in zi
jn huis ontvangen: iemand
m en. In dien zin is het meest zamengesteld: huizen en hoven. '
t'
G aer een getrouwde vrouw
bakhuis, brouwhuis, gietlluis, kalthtzis, stookhuis, te hlysen bi
j de Boel.F.v.Douta. Onz.,wonen,
waschhuis, enz. Eene plaats om er iets in te zich ophouclen: daer de helsche Iastraar huyst;
bergen,in te steken, op te sluiten; ook in za- en overdr.: de stad, die gi
j regeert,en daar de
menst.:beenderhuis,brilhuis,duifhuis,gekkenhuis, sonde huyst.F.v.Donla. Huishouden:de vi
jand
geweerhuis, klokhuis? pepcrhuis, verbastercl van heefthier slecht gehuisd. V an hier huizing, een

ukqct
v,hebr.6$.,arab.66x,Sl
*
J
@r.x$s.

Papt
erhuis. Ziepapter. Eenewi
jkplaats,om zich verbli
jf:uitde onderste huizingen,Voxo. Ook
teverbcrgen: schilderhuis enz. Een verbli
jf der noemtmcn dehuten kajuitop een schip de //
tfF
dieren :een slakkenhuis. Het huis derspinnekoppen.BlaBylTav. Het eeuwige huis,hetgraf. Een,
voor menschen bestemd,woonhuis:een huis bouwcn. M et de deur in hethuis vallen,denoodige
voorzigtigheid verznimen. Te huis
van huis

Zlng.
'
O ukken,(ook hurken)o.w.,ik hukte,heb
gehukt. Gaan nederzitten op de hielen,huiken.

Zi
j hri
kte neêrin'tgroen. Voxo. Zoo zegtook
PooT:

zi
jn. Ergensin tehuiszi
jn,in ietswelbedreven Hier zweeg de maegt en hukte m et haer letlen,
zi
jn. Iemand niet te huis kunnen brengen,zich In 'tgroen van Pindus neer.
niet kunnen herinneren, wie hi
j zi
j. De vloot Zie hniken,àurken.
kom t te huis, binnen de haven. lk ben daarvan M u', v., meerv. hullen. Een linnen kinderniettehuis,datstroolttmetmi
jnedenk-en han- kapje: ool
t eene soort van vrouwemuts. De
delwi
js niet. Bi
j iemand te htlis liggen,inwonen; vrouwen, die zi
j om haer linnen hnllen en witte
ook fg.:hi
j ligt bi
j zi
jne vrouw te huis,zi
jne schorteldoecken van verre voor gewapende manvrouw speeltden baas. Oost, west,te htlis best. nen hadden aanghesien. VEL.
Zie oost. A Ide personen,die in een huis wonen; '
H ul.
de. (oul.ook ltoude)v. De onderdanigzonder mcerv.:hetheele huisraakte op dc been. heid van eenen dienaaraan zi
jnen l
aeer,voortkoHet huisgezin,vrouw en kinderen:e1k m oet voor mende uit eene ztlcht tot deszelfsbest. Iemand

zi
jn huis zorgen. Een geslacht: het huis van htzlde bewi
jzen. De diepste onderdanigheid aan
Bourbon. Van adelli
lken huizezi
jn. E:nkantoor hetOpperwezen,m etliefde gepaard:God is aller

van koophandel: goederen aan een voornaam hulde waard. l-3SATaMUSR. Gelloorzame onderwerhuis verkoopen. Te htlis komen wordt ook ge- ping aan ietsanders:aan de waarheid hlllde bezegd van dingen,die ons a1svan zelf en onver- wi
jzen. Oul. beteekende het oolt gunst: Gods

wachtoverkomen: M aer nu,God lof.komt mi
jn vrientscap ende si
jn hulde. SEGHEL. Van hier
geluk alteflknsmi
jt'huis.Voxo. Van hierhuise- het bedr. w. hulden, ik huldde,heb gehtlld:den
li
jk. Zamenstell.: huisarmen, huisbakken, huisbe- landvorst hulden, denzelvenjdoor llulde en trouw
diende, huisbeleid, huisbestuur, huisbewaarder, tezweren,bi
jden aanvang van zi
jn gebied,erkenhuisbewind, huisbezoeking, huisblad, vischli
jm ; nen. NaadatKaizerKAREIZzi
jnen zoone,gehult
huisbraak, huisdeur, huisgenoot, huisgezin, huis- in den jare 1549, de lessen derregeeringe had
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ingescherpt. Hoor'
l'. W aarschi
jnli
jk van hetoude te zijn. HOOFT bezigt heukeren. Voorts beteehold,â?z/#,dat is getrouw. Zamenst.:huldegift. kenthethaken,begeeren;metnaar,o?
n:hi
jhun'H u 'dlgen . b.w., ik huldigde, heb gehuldigd. Voortdurend 5:.. van ltulden. Zie hulde.
Van hier huldiging.
H ul.k , v., lxeerv. hulken. Eene soort van
'
vaartuig, een lastschip, m eteenen platten bodem ,

Bi
j de Dichters wordthet ook voor andere sche-

n leste iek m J
i'ne htllek VOO1*
pcn genomen. Te
@
'tancker ri
jzen Zle. V oxo. Fip, de hnlk van

kert naar eer. Om een ambt hunkeren, Van
hier hunkering.
H u nnebed. o.y m eest in llet meerv. gebrtlikt,hunnebedden. Zoo worden de groote steenhoopen genoem d,die in het landschap D renthe,
inzonderheid tusschen Geelm uiden en Coevorden,
nog heden gevonden worden. M en gist, datziJenltel gestrekt hebben tot begraafplaatsen der
oudste volken dezer landen,naardien in de oude

zi
jngeloofwordtgindsen weêrgeslingert.Hoogvs.
Zi
j,dic dehulk van staat,alswi
jze Palinuren,te vriesche taal hut
lne een li
jk beteekent;geli
jk in

roer staan, hebben sta:g een oog in 'tzeilvan Groningen de waden, of doodkleeden, hunnekleedoen. Zamenstell.:staatshulk.
den genoemd worden; zi
jnde llet, bi
j deoudste
Reeds bi
j de Grieken heette ô/zcg een lastschip. noordsche volken gebruikeljk geweest,dedooden,
'H u l.l.en.b.w.,ik hulde,heb gehuld. lemand en inzouderheiti voorname mannenz onder zekere

de hul opzetten, opschikken: zi
j was bezig met heuvelen,ofbergjes,tebegraven.
zich tehullen.W i
jdersgebruiktVoxp.hetwoord, H u ppel.en, o.w.,ik huppelde?heb en ben
in het algem een, voor versieren : m et den hoetl gehuppeld. Zich schieli
jk, met klelne sprongen,
der vri
jheid hullen. Hetmorgenroot,dataarde en bewegen:de ekster huppelt. V an vreugde sprinhemel hult. ScHlM. 0111.beteekende het ook bedekken. verschoonen. Van hier: huller, hulster.
Zam enst.:ophullen. M en acht dit hullen zam engetrokken Va1
3 huivelen,zi
jnde hetvoortd.w.van
hul-ven.
'H u l.p, v. 13e handeling, waarm ede iemand
ofiets helpt. In het bjzonder,dedaad,waardoor
iem ands toestand volkomener wordt; als de herstelling van de gezondheid: ik heb weinig hulp
bi
j dien drank gevonden. E edding uit eene verlegenheid, bkstand: iemand te hulp kom en. M et
Gods hulp. Een helpende persoon;in welken zin
heteela meerv-aanneemt:ik salhem eene hulpe

gen:17Avlo huppelde voordeark. Metzb'
n:de

Van hler hulpbende,hulpeloos, llulpmiddel, hulptroepeu, hulpzaam ; noodhulp,enz. Oul.bezigde
men oolthelp,àelpe:En wien si te helpen wesen
woutlen. BIJBEI,.l477.
H u'se'. o.,m eerv.hulsels. Een hoofddel
tsel
dervrouwen: een noordhollapdsch hulsel.
O u lsé. m. A ndershulstboont,steeltpalm. Van
'
hier hulstbosch. In hetfr.houz.eng. holly: misschien uithetlat.ilez. H uls is ook in gebruik
geweest, waarvan hulzenboom, en het groning.
hulzebosch.
O u l.ze, v., m eerv. hulzen. D e bast van
(
schilgewassen,a1s boonen, erwten, enz. Groene
aren in hare hulsen. BassLvsltT. H etkomtvan
hullen,bedekken.
O un , hunne, hun, bezittel. voornaamwoord,
'
van den derden persocn,betrekking hebbende op
m eer dan eenen persoon,ofeen ding, en slaantle
op uaamwoorden van het m annel. geslacht. Hun

dan middelm atlg is: hct kind begint hupsch te
lezen. Van hier hupschheid.

eksteris naar hetnestgehuppeld. V an hierhuppelaar,huppeling. Het is een voortdur. w. van

huppen,/3/
##t,
n.
O upseh,bi
'
jv.n.en bi
jw.,hupscher, meest,
zeerhupsch. Ditwoord wordt,indedageli
jksche
zamenleving,gebruil
tt, om eene tameli
jk goede
gesteldheid uitte drukken, iets minder dan dat,
lletwelk m en anders schoon heet. D at ons voor

hetuitwendigewe1aanstaat: een hupsch meisje.
H oe?sprakze,zaleen held zo frisch en hupsch
van leên.J.DB Dzcx. D ie zich, naar het uit-

wendige,we1gedraagt:hi
j iseen hupsch mensch.
maken:die a1s tegen hem overzi
j. BIJBELVISRT. Dat,metopzlg/tothetinnerli
jk goede,watmeer
Hetschi
jnttebehooren totlet verout
lerde hf
datin hetzweed.nog gebruikeli
jk is, en eenen
behoorli
jken,scllikkeljken aard van iets uitdrukt.
Ons hoeven,behoeven kom t ook uit die bron.
'H u rk, v., meerv. hurken. H et is in het

meerv.alleen gebruikeli
jk: op de hurken zitten,
eene bokkende houding hebben, zoodat de aars
aehter op de hielen rust. V an hier het onz. w.,
hurken,ik htlrkte,heb gehurkt:m en zag 'er, dat

schaamele wi
jven,hurkende op de mesthoopen,
met de huik over hcthoofd getrokken, de beenderen navorschten.HoorT.
H urk en. zie hurk.
'
'H u4,v.,m eerv.hutten. In het gemeen, ecne

bedekte plaats,om er zich in te verbergen, hetzi
j
eene tent,een gebouw,een huis. Ende in Salem

is zi
jne hutte. BIJBELV. ln het bi
jzonder, een
vader,hunnemoeder,hun kind. Zi
j hebben het ligtopreslagen verbli
jf,om er inte schuilen,van

hunne er toegedaan,a1s zelfst.gebruikt.
stroo,rlet,boomtakken,enz.gelnaaltt. In delage
H u nk eren , o.w., ik hunkerde,heb gehun- hut dringen. H ooGvs. D e hut eens veehoeders.
lterd. Ditwoord drukteigeli
jk uit zi
jne begeerte In hutten wonen. Een slecht,laag aan (1:11grond

op eene bedelachtige wi
jze te kennen geven t En gebouwd, arnleli
jk huisje:men vindt wel eens
gi
*
i
#
,mi
jngeitjes,die,van d'avondstargewenkt,naar meerdere vergenoegdheid in denederiyehutder
huistoehunkert. Moox. Hi
j liep huncl
t'ren bi
j armen,dan in hettrotschepaleis der njken. De
de vrouwen.F.v.D OR1a. M en kan het aoeiden verbli
jfplaats der stuurlieden en andere mindere
van dehi
jgende in-enuitblazing van den adem , bevelhebbers,op een schip:de schipperhield door
waardoor men ZI
J1'16 driftige begeertc te kennen eene zware koorts de hut. BI
JGAEItT. Van hier
geeft; indien dit woord zelf zi
jnen oorsprong aan loofhut,nachthut.
dit natuurl
i
jke geluid, hetwelk een verlangende Het stamt af van hetoude hutan,ons hoeden,
maakt, niet verschuldigd zi
j. Althans hunkeren, bedeklten,eng.to â?'& ,gr.xcuflety.
datook van paarden gebezi
gd wordt,a1szi
j.aan 'O u tselen ,b.w.,ik hutselde,heb gehutseld.
de ledige krib staande,aan den stalknecht, door Voortd.w.van l
lut
sen,in kleinestukjessni
jdenen
e
en
ze
ker
hunnen
kennen gevege
n,lui
scd,
hi
jnt
een trek naar voeder te tlan door elkander schudden, waarvan hutspot:
klanknabootsend woord zi
jn hutspoten krawei.ë.Ds Dsclt. Mlxos hut-
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selt de loten. V oxD. En de tuim elende Taeg

Behalve hetgecn in opzigt tot de afstamming

hutselt '
er zi
jn blonde plassen.PooT. Van hier van het woord hylik gezegd is,datook hier te
Pas komt,kan ook nog ons oude llouw,d. i. gehutseling,en het zamengest.hutselbeker.
M u lspel. m .,zie hutselen.
trouw,aangevoerd worden,a1szi
jndehethuwelbkt
R u u r, v., xneerv. huren, in enkele gevallen (/
?otfzc:@r
)'
i)ceneverbindtenisvan getrouwheid.
gebruikeli
jk. De loon der dienstboden; zonder A uw en, b.w.,ik lluwde,heb gehuwd. Ten
rneerv. Dienst;mct een meerv. Zi
j heeftdrie
jk geven. Metiemaudgehuwdzi
jn. Naatzw
huren gehad:deze is hare vierde. Geld,dat van huweli
verhuurde goederen illkom t: de huur van een
huis enz. Zamenst.: huurbrief, huurceel, huurgeld, huurhuis, huurloon, huurkamer, htlurkoets,
huurpaard, huurpeunillg, enz V au huur isook
het bedr. w. huren, ik huurde,lleb gehuurd. In
huur aannemen. Van hier hlltlrder, hullrster,
huurling.

verbinden : llet volk lleeft zich gehuwd aan delt
dienstvan vreem de goden. FsAxTz. Diehtcrsbedienen zich veelvan dit woord, om eene onver-

brekeli
jke vereeniging aan te duiden. Zoo zegt
HooGvs.:hetmenschljk le&
-en,aan den vluggen
ti-jtgehuwt.
In het gelneen paren,vereenigen

n gallem van zi
jn keel
M ulveifzek,(hyhk,Fiot/ul
t?
/t/
''
L)
' o,,meerv. hu- EeDe
ndrachtig lluwen aandeliefreli
jkeveel.VOND.
weli
jken. Echte staat. Een lluweli
l
'k aangaan,
voorhuweli
jk:
voltrekken, sluiten. Van hier huwelbken,huwen, ZeDlfset.dag
van huwen wederbaart
oneigenl.,koppelen,bi
jslepen:nadien ze zich aal) D en m ens
eh toteen volmaakter leven.VoxD,
datoorlog hadden laten houweli
jken,enz.Hooraa
jk af van
Van hier huweli
jksch. Zamenst.: huweli
jksband, Hetwoord ondertusschen stamt denkeli
huweli
jksbed,huweli
jl
tsbelofte,huweli
jl
ksfeest,lluwe- het oucle ltiu, hew, een huisgezin, eene familie.
Van hier huwbaar,huwbaarheid.
li
lksgoed,enz.

1.
D e I is de derde klinker in de nederduitsche naam Jakoh in den gemeenzamen spreektrantgeletterli
l-st,geli
l'
kzi
J
'daar,a1sletter,denegendeplaats bruikeli
jk. Zoo zegt men, b.v.Jaap van DlJx,
beslaat. Schoon zi
j, in de voll
tsspraak,aan het bedoelent
le onzen,op hetland opgevoeden,Diehbegin eener lettergreep, voor eenen volgcnden terJakob van D IJ1t. Il1de straattaalisJ'ccp ook

klinker,een medeklillker wordt,isenbli
jftzi
jnog- een veeg,eenesnedetloorhetaangezigt.
tans,eigenli
jk, een klillker. 5>
'Taarom wi
j geenc laar.o.,meerv.jaren. Naardellzecrwaarreden zien, om, met ADELIJXG, de woorden te schi
jnli
:
jken oorsprong van ditwoord,bedtlidtllet
rangschikken naar eene I en naar eene J.Ic. Mrat dcn tild van den eenen tot den andercn oogst.
uitspraak zi
j ook ontvangt;zi
j behoudt hare na- Thans is het de ti
jd, in welken de zon haren
tuur: zi
j behoude dan,in de schil
tking,ook hare schi
jnbarcn loop, t
loor den zonneweg,volbrengt,
plaats. W ACIITER. zegt, dat, bi
j het uitspreken gedurende twaalfmt
tanden,ofdrie honderd vi
jfen
van deJ*
,ofpbd,hetmidden van detongnaarhet zestig dagen. Hetjaarlooptten einde. lletheibovenstevan hetverhemeltegebragtwordt,enden lige jaar, in de roomsche kerk,in hetwelk het
gedrukten en verdikten adem aantrekt, on1dien groote jtlbelfeest geopend wordt. Twaalfmaanmetdevokaaluittedri
jven. DeGriekenkunnen dcn:hi
j is bi
j de dertigjarenoud. Hetnaamdeze letter, zoo nlin a1sw enf,uitspreken. Bi
j woordlaatmen ook weg:lli
j isreedsin detachhen is de (I
%Ta alti
jd eene vokaal. TsN KATS tig. Ten opzigte der weersgesteldheid en vruchtnoemt haar eene verhel
uelteletter. Zie verder baarheid: een droog-nat-schraaljaar. Jaar en
mi
jne Nederd.Spraakk-,1J.1j
*7.
dag is,in desaksische regten,een jaar,zesweken
q'
#'
a, een bi
jw. e11 voegw. Als een bi
jw.van en drie dagen. Voor eene lange poos:ik heb
bevestiging na eene voorgaaude vraag: kentgi
j hem,injaartll)dag,nietontlnoet. Nieuwjaar;
hem ? Ja. V an hier de gem eenzame spreekwi-js: als hetjaarbegint:ook vooreenegiftop nieuwik geloofja. letsmetja beantwoorden. Jawel. jaar, en, in Gelderland,eenedunnegerolde waJ'
a!ik kom haesteli
jk. BIJBEILV. Voor immers: fel; anders een nieuwjaarsl
toek. Ouderdom:dat
ik ben1ja)geen kind meer. Alseen voegwoord past niet voor eenen man van zi
jnejaren. Van
van bevestiging: waer is deHeerede Godtvan hierjaarli
jks,bi
l'
lv.,jaarli
jksch,bi
jv.naalnw,J
.arig.
EL
IE? Ja dezelve? BIJBBLV. Van versterking: Zamenst.:leerjaar,maanjaar,moordjaar,enz Jaar- '
hi
J 5erJ'oeg,g'a doodt
le len. Hetwordt,in dien boek,jaardicht,jaargeld,jaarge
j,jaargeti
i
de,jaar.j
.t
Zin,metanderewoorden gevoegd;ja,datmeeris. kring, jaarloon,jaarmarkt, Jaartand, Jaarweek,
Ja ook. Ja toch. Jazelfs. Somti
jc
lswordthct zeven jaren, in den bi
jbelsti
jl. OUDAAN heef'
t
a1s eell zelfst.'
naamw.vallhctonzi
jdigegeslacht jaaî.blafkrts, voor annales:dehei
ligejaarblatrerts
gebruikt:uw neen iszoogocd,a1szi
jnja. Toen derbondboelten.
zi
j'tkrachtighja liet slippen. HooGvrv. Zamen- Tujxxas leidthetafvan zu?,de lente,()fliefst
s
ell.:jabroeder,jabroer (f
/?
/?'omnibuscA'
vt
t
rn/k
'
fzfrl, val) Mnsjde 3jlaal
a. W Act1Txu.van hetzw.t
''
l
ra,
-t
Jawoord. Dit woordje is reeds bi
j ULlal
ulr.JW,
''
-..'ï
OTFEI
D.)o
.,Jt
.z,yJ.Sj..J.jj,JJ,
. ZW.Jt
@t,JO
.,angejS.#6tzr ijIeeneikkring omdraai
loen,gr.yugou&. Dan,daar
'

)a, hoogd.ja,eng.yes,yea,wallis,is.brittan.hia, djtvoorde eersteuitvinderstewî
jsgeeri
g is,isde

gr.zlt,ye,dor.;qthebr.7
42 Hetbelloorttot gissingdergenenveelgegronder,diehetvanhetoude
het oude werkw.jahon,Jkât
pz?,zeggcn,tocstem- ar,(waarmedeoll
saar,korenaar,overeenkolnt,
) zw.
men,waarnledehetlat.ajoovereenkonlt.
ar, aieiden,hetwelk deinzameling van vruchten
'a ar, m. Een verbastertl woord, uit den beteekent. Dit woord heet, in Zweden,ook een
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jaar,geljk het i
jsl. ccr en deen.ccr. De ge- kunstvan jagen:zlch op dejagttoeleggen. Het
jd
woonte,om,naardeinoogstingen,dejaren tere- regt om te jagen: de jagtverpachten. Deti
kenen, is bi
j alle volken, zeeroud,en nog niet om temogenjagen: dejagtisopen. Hetisbereheeluitgestorven. De Oudduitschen enNoorde- slotenejagt. Haast,drift:jagtmaken.Zamenst-:
jnenjagt,enz.
llngen telden den ouderdonl wel remeenli
jk bi
j dievenjagt,hazenjagt,hertenjagt,koni
winters,maar echter Mrasook dedeellng vanoogst- Jagt
bosch (bi
j VoNo.),jagtduivel,in den gemeejke
ti
jd totoogstti
jd,eenebekwamejaarsrondte,dewi
jl nell spreek-trant, iemand, die eene onverzadeli
men in het Noorden slechts eenen oogst heeft. dri
ft voor db.jagt-heeft; ook iemand,dienooit
Eenigen brengen hierheen het bekende vers vall ti
ld gunt;jagtgaren,jagtgeregt,jagtgeweer,jagtVIRGILIUS: ostc/d.çkzp/,??à.3c 0.egna rk.deyj,
s)pttyatjor gezel,(v6nationissociusjjagtgodin,jagthoen,jagtarl
stas.
'
hond,j*.agthoren,
agthuis*,jagtkleed,ja@gtnet,jagt@
@ j
laarsrhaar. v.,meerv.Jaarscharen. llet- paard,Jagtregt,Jagtroer,Jagtsneeuw,fbnesneeuwgeen in een jaar, alsvruchten,van hetlandge- vlokjes,dieligtwegstuiven;jagtspiets,jagtspriet,
schaavd,dat is,ingezameld,wordt. Vanjaaren jagtti
jd,jagtvang,jagtvogel,een valk,bi
j voorb,,
schaar, een ingezameldehoop. Alhceftdeland- well
ten men op dejagtgebruikt;oneig,,eenjong
man een quadejaarschare. Ds Bnuxs. I'
loor:
r mensch,dienietligtop eeneplaats bli
jft.
bezigt'hetook vooreen getal van jaren: indien lagl,o.,meerv.jagten. Een jagtschip voor
eenighe jaarschaarell van p'
achten en renten ge- den pronk en hetgemak. Van jagen,omdathet
heeven zi
jn. Kls.kent die beide beteekenissen snelzeilt,ofschieli
jk voortgetrok
-ken wordt. Zaook, en voegt er nog anderebi
j. Zieook dag- menst.:advi
jsjagt,oorlogsjagt, speel
jagt, trekjagty
schaar,bi
jdag.
zeil
jagt,enz.
'adder, o., meerv.jadders. Demelkvaten laglen, o.en b. w.
, ikjagtte,heb gejagt.
van koebeesten. Uw jadders, dik van room en Onz.,zich zeerhaasten,jagtllebben: hoejagtgj
kostli
jk voedsel, schroeien. HooGvr
u. A1*tvoed- altoos zoo? Driftig naar iets haken: jaghtende
se1 di
jt tot melck, waarvan de jadderszwellen. naa 't vaststellen der dwîngelandi
je. HoorT.
VOND. Ditwoord heet,in Groningen,jaar,door Bedrq,aanzetten,om zicl
ate haasten:iemandjaginsmelting.Svanneerhetbeestgeslagt,enhetjad- ten. Hetishetvoortdur.werkw.vanjagen.Van
der erafkesneden is,heetmen het aldaarjidder, hierjagtig,voor driftig hakende:jaghtige gierigneders..>W#cr,gidder,doorinsmelting ltetp?
'
er,in heit
l. t
loola'
r.
Gelderland. Het komt overeen metuqkr,schoon 'ak.o.,meerv.jal
tken. Een oud woord,bedit woord ook van andere dieren gebezigd wordt, teekenende weleer een pantsier, eenen wapenrok :
bi
jKlr,.uder,v(
)'
#:r,huqder,wder,wr,o?'
c,hoogd. een schoonjak van maaliLn. HoorT. Thanseen
Euter, opperd. eiter,eng.uddertangels.uder,inl. kort vrouweltleed. ln de gemeene taal: iemand
t
/ft
zr6z gr. (
):3ag, œol.ç)àTq?,waarmcde hetlat. watop hetjak geven,hem afrossen.
uber,deen.iver,zw.jll
jèer,Jkr,overeenltomen.
Hetgr.Ezy'
fjlegtH>:sllcH.uitdoorcxec'
j, een
'aden. b.w.,ik jaadde, heb gejaad. Dit dekltleed. Bi
j VEgsr
rlus is cccc eenesoortvan
woord wordt in Noordholland gebruikt,om daar- paardendek.
doorhetbezorgen van dekoei
jen,op den stal,uit Jakhal.
s. n1q,meerv.jakhalzen. Een dier,
te drukken. Alisschien ishet zoo veelals gaden. datin het Oosten,vooralin Syrië,te huis hoort,
D e ./ en g vervangen toch wel meer elkanders en eene soortvan vos, of wilden hond, is, van
f'
laats,als:jonst,gunst,enz.
eenen allerstoutsten aard. TUINMAN leidthet van
'agen, b.eno.w.,ikjaagde(J'oeg)heb en heteng.jack,een guit,eenboef,enhalsaf. Hetis
bel gejaagd. Bedr-,doen vlieden:den vi
jand op waarschi
jnli
jker,jdat het woord verbasterd is uit
devlugtjagen. Hi
jjaagde deraven u-ithetnest. hethebreeuwsch77.
l
1*
X,welk dierdeTurken en
loen voortgaan:beestellin (1e weide zagen. M et
1
sehiel
i
jl
tgeweld,uithetbezitvan ietsdri
jven:ie- Perzen Schagal noemen. In het hoogd. ook
mttnd uit huisellhofjagen. Dienstboden uitde Schakal. Ditwoord klonk ietsnaar ons nederd.
huurjagen. Metkrachtindri
jven:iemand dende- jakhals,dateen geheelander woord oorspronkegen door hetli
jfjagen. lk hoordespi
jckeren li
jk is,en bi
j ons te kennen geefteenschraal,
door hout en hant
lenjagen. l.
)s Dscxslt. lets schurkig mensch:een arme jakhals. En in zoo
door het lteelgat jagcn, inzwel
gen. lli
j heeftal ver kan lnen '
Tulxl
xwxs gissing toestaan. Hals
zi
jn goed doorde keelgejaagd,doorgebragt.Aan- toch, is bi
j ons lneermalen een slechte,een eenzetten: niemand jaagt u. Ou1.was:icnltndja- voudige bloed. Van dit laatste jakhals,dat bi
j
gen,voor nqjagelt,i11gebruik. Ollzi
J
-d.
,methebben; ons ook voor eenen knol, een slecht,afgereden
f)p de jagt gaan:hi
jhoudtveelvanjagen. Hi
j paard,gebruikt wordt,is het onz.werl
tw.jakheeft met drie honden gejaagd. Eenetreksclluit, halzet
i'
:ik jakhalsde)heb gejakhalsd,voortepaard
door middel van een paard,doen voortgaan heet ri
jdcn.
ook jagen. Zi
jn polsjaagthevigjslaatsehieli
jlt. lakken, o. w., ik jakte, heb gejakt. De
Sterk ar
jdell:hi
j*j
'a
agt altoos,a1s l
aj rjt
lt. Ook Vlaamschen gebruiken dit woord voor hetpaard
.i
metzqin.hi
jismetvicrpaarden doorouzeplaats metdeknappendezweep voort
jagen;geli
jkjakke,
3ejaagd. Va
er ja-agster,ja-ger. Zalnen-stell-.: bi
jhen,eene voerl
nanszweep aanduidt- '
Gj heb- u hi
Jaagland, Jaagpaard, Jaagpad,Jaagschuit, Jagel- ben nog eene spreekwi
js:jakken en jagen.
lneester, jagersstult,stuk van eenen haas,ofval) q
'
#aAoexseh, bi
jv. n. en btiw.
, jaloerscher,
ecn koni
jn,bezi
jden dcn staart. W AcHTsI
t.acht meest,zeerjaloersch. BtiKlr
u.jaloes:jeloes. Najagen afkomstig vallYystv.
i
jverig, minneni
jdig. Van hier Jaloerschheid,
'agé,v. Dt
tlaandeling vanjagen,ofvervol- Lialoesàeydbi
j KIL.
)enjaloezi
j. Uithetfr-jcfo/fz,
gell. Jagtop iets maken. Jagt op dieven ma- en datvan hetlat.zelus,gr.lNkng,i
jver.
ken. De kaper maal
tte jagt op datschip. l)e a'
axnxner. (KIL.jamer,J'
c?)
lzn6r,l o.,meerv.
handeling van wild,methondel,na tejagen,om jammeren. Eene erbarmeli
jkeweeklagt:so soudt
hette vangen en te dooden:op dejagtzi
jn. De gi
j mi
jne grauwe hairen metjammer ten grave
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doen nederdalen. BllsEsv. Hoogst
e ellende: jasdragen:hi
l-jast we1 Hetjasspelop dekaart

over '
tjammer van dien staet. DE Dscx. 1ck spelen. Ook bedr-:een speljassen.
verdraege ontelbaerheên van jammeren. Voxo. Javel.
îen,v.
,mecrv.javeli
jns,javeli
jnen. OnIn hetgemeeneleven zegtmen:het isjammer, dt
zitsch woord; een werpschicht:dejaveli
jnsen
het is te betreuren. Van hier jammerli
jk, Za- lanssen. Moox. Fr.javell
he.
menstell.:jammerdaad. bi
j CAM/H.; jammerge- law eord. o. De toestemming van eene
schrei,jammerhartig,jammerhol,bi
j Voxo.;jam- vri
jsteraan eenen vri
jer, tothetaangaan van een
merklagt,janlmerklagtig, jammerzang, klaaglied. huweli
jk. Hetjawoord vragen,geven,- om het
De Dichters gebruiken jantnterdal enjammerrùk. jawoordvri
jen. Voxo.zingthiervan zeergeestig:
Hetlaatste is,bi
jllen,deplaatsder verdoemden, I)e wilzon overslaan,maarbli
jftintwi
jfelhangen,
het eerste het verbli
jf der ellendigen op aarde. Hetjawoord,datdegunsttemetnaarvoortoedrong,
F.oz N5rA.
ELbezigtjammerwiel,voorjammerkolk. Isri
jp,enin den mond,maarhapertop de tong,
Daar zi
jn er, die het van het oude hearm, En kan erkwali
jk uit;enz.
schade,verlies,aoeiden. Eerder schi
jnthetwoord (
Eber. m. Den Iber dien roem te laten.
eene nabaauwing van het zuchtende en klagende V oxD. Eene rivier.
geluid eensellendigen te zi
jn. M .ST.heeftaltoos Xe, een zachtstaartige uitgang achter zelfstan.j
c??
l:r.
digenaamwoorden,die dezelvedoorgaansvrouwelam '
m eren, o.w.,ik jammerde,heb ge- li
jk maakt,en uithetlat.ium en ia ontstaan is,
jammerd. Jammergeschreimaken. Jalnmert niet als:falieuitpallium,grifie uit graphium, foelie
om Pltl&sMsend. Voxo. Ook onpers,:hetjam- uitfolium ;zoo ook evangelie, olie, menie. Uit
mertmi
jvan dien mau. Voxo.gebruikthierden ia, als: glorie van gloria, andi
jvie van endivia,
tweeden naamval: men moet zich uwerjamme- mal
ievan malia. De woorden,die dezen uitgang
ren. Ook zegt hi
j: mi
j jaml
nert moeder enz. hebben,voegen eeneenkelen ofs,in hetmeerv-,
Van hieriammernis,bi
j Voxo.te vinden, Jam- achteraan, als:bezie,beziLn;olie, oliën; berrie:
meren,lat.gemere.
berries. Hetwoord knie wordtechter thansin het
' a n. m. Ecn m ansnaam, in vele spreekwil'- meerv.knieè'
n geschreven.

zen gebruikeli
jk. Hi
jisbovenjan,in het kaart- .
'
#'
e, onzealgemeene verkleinende, ofvlei
jende
spel. Iemand jan mal
ken, dubbel winnen. Jan uitgang,gevoegd achteranderenaamwoorden,die
alleman, iedereen. Jan Tri
jnt
jes, Jan Hen,een daardoor eene verkleinde beteek
-enis kri
jgen, en
verwi
jfde, in den gemeenzamen spreektrant.
altoos van het onz. geslachtworden,als:kusje,
Jan de wasscher,bi
j de Zeeuwen: meissenknecht. hant
lje,enz. Om de weluidendheid,plaatstmen
Zamûnstell.:janhagel, achterstraatsch volk; ook voordezen uitgang dikwerfeenet,ofp,nietwilleeene soort van koek.
ketlrig,maar naar gelang van de letters,dievoor'angel.
en,ziejanken.
afgaan. ZookomtJ*
6,achterdentzk'
ladje,matje,
.'
#anfésaar,11.,meerv.janitsaren. Een ver- lidje,hitje, enz. Achterj-. graafje,wi
jf
je, enz.
basterdwoortl,uithetturkschegehitzevi ofyengit- Achterg:zitagje,wiegje,enz. Achter k: dakje,
zeri,waarmede de Turken vroeger hunne bezol- hokje,enz. Achterp:lampje,pi
jpje,enz. Achdi
gde landtroepen aanduidden.
tcrs en sch:dasje,blaasje,vleeschje,vischje,enz.
lankeu,o.w.
,il
tjankte,heb gejankt. Kla- Tje achter l en n: aalt
je, schoteltje, kraant
jq,
gend huilen,van honden ofvossensprekende.Ook zoontje, enz. Achter r: snaart
jp.kamertje,enz.
van menschen: wi
j zi
jn ditjammeren,ditbi
jster Achterll
):kl
aauwt
je,leeuwtje,enz. AchtertweeJ''ancken moê. Voxo. Oneig.: om een ambt klallken:haaitg
-e,eitje,enz. Pjeachterm:haampJanken. Ki
jven,razen:janktzooniet. Vanhier je,kraampje,enz.
janker,een k-norrepot,ook een wellustige, anders Hierbi
j moetaangemerktworden,datvelewoorvenuqianker,bordeelbrok. Voorts is heteen klank- den van eene lettergreep, of waarvan de laatste
nabootsend woord, geli
jk het lat. gannt
h. Voor lettergreep slechts eenen klinker heeft) uitgaande

janJke
nisookjangeleningebruik,eng.tojangle. opô,(ntenn,eninhetmeervoud denlaatsten
a nu ari

.j, m. De ee
rstemaand in hetjaar, medekllnkerverdubbelende,als:krib)kribben,bel,
lotzwmaand. Van den lati
jnschen naam Janua- bellen, ham, hammen, enz. verlengd worden, en
rius;van J'
kxus,eeneheidellschegodlleid.
(ie'
llebben;als:slabbetje,tobbetje,ball
etje,schel'a>ansziejapon.
letje,hammet
je,kannet
je,.japonnet
je,en devro.uJapen, m.
, meerv.japonnen. Eene lange, weli
jke benamingen,op ln uitgaande:boerinnetge,
tot op de voeten nederhangende kleediug van vriendinnetje,enz. Voorjezegtmenookjen,als:
mans en vrouwen. Debenaming isontleenl van draadien,lapjen. Ditpk,pkn, was oudti
jds gen,
Japan,een magtig ri
jk beoosten China; derhalve a1s: schaapgen;naar den brabandschen tongval

een ltleed?in navolging van de Japannezen. Van ken:ofke,als:draadken,draadke; kinneke,M ieke,

hicrookjaponsch:eenjaponsche rok; lnaar ja- ofIn sommige woordenj om de well
uidendheidj
pallsch,injapansch porselein.
sken,geli
jk:jongsken,doeksken. Men zeide ook
las, m., meerv. jassen. Een overrok van kbh'zoo als nu nog degroningertongvalheeft
m annen ;en thans ook van vrouwen. Ook de boer doelcklin, met twee ii. V an dezen uitgang iseen
van troefin hetkaartspel.
soortgeli
jke gansch verschillende,dieuithetfr.ge
p'
#as- :.jn,v.
,meerv.jasmi
jnen. Eenboompje, gevormd is,als:bossehaadje,plantaadje,vri
jaadje,
datwelriekende bloemen draagt. In hetik-jasmt
h. welke ook gie eerti
jds geschreven enuitgesprok
-eu
laspl.
s, m. Een edelgesteente:van geelen zi
jn. Alzulkewoorden zi
jn vrouweli
jk.
Jaspis. Voxo. Voor de stof, den rlzwen steen, a'e, ju het gemeene leven gebruikeli
jk a1s een
i
s het onzi
jdig: bergen van groen jaspis. Ook tusschenwerpsel, om eenesoortvan verwondcri
ng
'
7asprpuick van jasp. Voxo. De naam is oos- uitte drukken. Hetschi
jnteeneverkortingtezi
ja

tersch; in het hebr. I
ADP.', perz. jascp, gr. uitden naam Jlzus, zonder noodzaak gebruikt.
llcctl.
*
-' Menhoortookp'6m!
)'jemenn.
' verbasterdmisschien
lassens o. w.
, ik J-aste,heb gejast. Eenen uithetoudeonbetameli
jkestopwoord:Jezusmari
j!
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lebenbeo'
m .z1e #
''.
lels,(iet)een onbepaald,onveranderljk voorEeder,iedere,een bi
'
jvoegel-,persoonli
jkvoor- naamw-, van hetonz.geslacht,in hetenkelv.a1naamwoord,eigenli
jk algemeen telwoord,zt
ao veel lcen gebruikeli
jk, en beteekenende, in hetalgea1selk,z
'
w:Jt
)T. Zie elk.Iederedag,iederemaand, meen,eenezaak,waarvan onsverdernietsbekend
iederjaar. Als zelfst.:iederheeft()p u hetoog. is,ofdewelkewt
jnietnader aantoonenwillen,dan
Ook met het niet bepalende lidwoord een: een dat zi
j bestaat. Naerdien zonder 't iet hetoog
ieder onzer. ledereen is ook in gebruik.
geli
jck staetmetde blinden. Voxo. Het tegenAegel:ojk, iegeli
jke, een bi
jvoegel.
,persoonl. deel van niets: ik hoor iets. Metden tweeden
voornaamwoord, Elk, wie hi
j zi
jn mogc. Voor naamvalachterzich:ietsnieuws. Datisietsaniegeli
jcken manne. Blasscv. Meest plaatst men ders. Een gedeelte van het geheel: ik zaler u
er het nietbcpal.lidm een voor: naar de spraak m aar iets van toonen. Een weinig: iets beter.

van eeniegeli
jk volk. legehjk en eelt?
k.
gc/#/
cwor- Iets,hoogd. etwas, bi
j ons oudt. iettoes) bi
j
den ook zelfst.gebruikt.

Voxo-,Ds DscK.,en inderen ietwat.

'egen,ziel'egens.
leugtl.
sv. De eerstevroegeleefti
jddesmenl egens. voorzetsel, beheerschende den vier- sehen, dan eens tegen den ouderdom ,dan tegen
den naamval, en gevende eene betrcklti
ng totiets de manneljkejaren overstaande. ln mjnejeugd.
te kennen. Iuiefde jegens de ouders. Pligten je- Van uwe jeugd af. Hoogvs. Jonge lieden:de
gensGod en de naasten Ou1.bezi
gdemenjegen jeugd meteen goed voorbeeld voorgaan. Msruls
enjegens,voortegen,contra.datdietweejegllens SToxl gebruikteditwoord voor eenen jongman,
den derden daar ,n eens zi
jn. H.on GR. ln 't ook vooreenejongedochter. Jeugdisvoorjoged,
jegendeelvinden wi
j bi
jSPIEGI
I.en anderen,waar- oudt.joechh joechde,voorjoechede,jonghede. Anvoorthansth tegendeelgebruikt wordt. Van hier gels..
10g0t
h. Voortsisvan hierjeft
gdl
j,Jktf
.
gd/#Jk#:zà?/aoortfî'g
egenswoordig, welke woorden men, het'
d.
, ,j
thansmeteene fschri
jft,tegenwoordig.
Jeukeu, (joken) o.w.,ik jeukte,heb gel.
em and, een pers.voornaamw., datin het jeukt. Jeukte hebben. De wondebeginttejeuenkelv. alleen gebruikeli
jk is,cn eenen zekeren, lten. De rug jeultt hem, hi
j wil geslagen zi
jn.
onbepaalden persoon aanduidt. Van hetoudeie, Deoorenjeuken hem,hi
jisonrustigvanbegeerte,
hetwelk KIL,doorall
'
què
'
svertaaltjen man, deen. om ietsnieuwstehooren. Van hierjeuking,jeumand. KIL.heeftnog z
'
eman.
kerig,jeuktc. HoopT heeft:jeukering van min
p'
#enever. m., meerv.jenevers,jeneveren. in leden oud en stram. En:jeuksel van demin,
AndersJeneverboom. welker spi
jzewas dewortel komtbi
jDs POTTER voor.
derjeneveren. BlanEcv. Sterke drank,uitltoren Kew ers,een bi
jw.van plaats. Ergens. Men
en dambeziën gestookt;zonder meerv.:klarejene- gebruikthetthans in de volkstaal alleen. VOND.
ver;bitterejenever. Zamenst.:jeneverbezie,jene- zegt nog:stop iewers heenen de spruit. Wat
verboom,jeneverolie,jenevervat,enz. Van lletfr. ieuwers uitheemends was. Hool
bnT. Iewers en
genièvre,ital.gtheoro,gt
hepz.
o;uithetlat.jttniperus. niewcrs. HAAGSCHE CoN1?sR.
, en CAMP. En is
lengel.
en, o.m,i1
tjengelde,hebgejengeld. iewerstoe tebezighene. BIJBEL,l417.
Ttuxsfkx vergelj'ktditwoord,methetgr.zt
yqlkttstv, Ag! een zachtstaarti
ge uitgang, die zeer dikdikwi
jls bewegen. Het is zel
ter hetzel
fde methet wi
jls ln onze taal gebruikt wordt, om bi
jvoegel.
groning.gengelen, dateen voortd.woord van gan- naamwoordcn te vorm en. Zoo plaatst men dengen.gaan,is.
zelven achter zelfstandige naamwoordenz als:ade-

.#enoœei
. (bj Kzc.gltenoyel,glleroyelt m., rig,bloedig,dorstig,enz. Zulke bi
jv. naamwoormeerv. jenoFels. 13tj Voxo., in zi
jneeerstege- den beteekcnen het bezit, hethebben,detegen-

dicllten,wordt dit woord aangetroflkn, beduidende woordigheid van die eigenschap, die door het
eenen kruidnagel. Het is verminkt van het lat. zelfst.naamw.uitgedruktwordt:een moedig paard,
caryopllyllus.
datm oed bezit;gebrekkig schrift,m etgebrek ver-

lenl, (KIr
w. ghent,pczgf) een bi
jv. naamw., zeld. Dikwi
jlssluithethetdenkbeeld van veelheid
uw jenteljf
jen. HoorT. In hetfr.yent,van het heeft;l
twasti
g hout,bloedigeoorlog,grazigeweide,
lat.gens,gentt'
lis. V'
an hicrhetzeeuwsche woord harigekin,enz. Somti
jdsbeduiden dusgevormde
jentaard,een krakende pronker:den jentaertte woordeniets,dat in deeigenschap van betzelfst.
spelen. Bncxx. Ool
tpkp//
k/ljentielgoddin.Hoola'
r. naamw.gegrond is,ofaan dezelvegeli
jk is. Een
l.
epenboo'
m , m.,ziet
)/.
aandachtig toehoorder,diemetaandachttoelloort.
Aer, een klemstaartige bastaarduitgang,aclater Ook sluiten zi
j wel andere begri
ppen mede in:
zelfstandige naamwoorden gevoegd,en eellel) wer- wellustige liederen,d1e den wellust kittelen. M en
kenden, manneljken persoon aanduidende, van bedient zich van deze bi
jv.naamwoorden in zadezelfde kraclt, als ccr en er,gcli
jk:aalmoeze- menstellingen vooral, daar zi
j, buiten zamcnstelnier,hovenier, herbergier, tuinier. Zulke uitgan- ling,nifzt willen gebruilttworden,a1s: vcelverwig,
gen nemen den vrouk
veli
jken uitgang ster weder geheimzinnig, eenoogig, dubbelharti
g, enz. In
achter zich:hovenierster, tuinierster. Hi
j schi
jnt, welke allen het denkbeeld van hethcbben,hetbedoorhetfranscl
aeltanaalier,totonsgel
tomentezi
jn. zitten,litgedruktwordt.
Aer, m., meerv. Ieren. Een inboorlîng uit Ook vormt m en, door dczen uitgang,van bil'lerland. Van hier iersch: iersche boter. Het voegel.naamwoorden nieume bi
jv.woorden,als,
iersch.deiersche taal.
van het oude neder nederig,van een eenig. Bi
j
Aek. een klemstaartige uitgang achtcr ondt
lit- dezewoorden schi
jnthetslechtseenen toestandte
sche woorden, om daardoor iemand van eenig beteekenen. Bi
j aladere woorden wordtlletdenkvolk,of geslacht,aan te duiden. Sodom iet,lsrae- beeld van het hoofdwoord verkleind,en men wi1
liet. Van hetlat.?
'
/c. M en begint,hiervoortaal- er eeni
ge geli
jkheid door te kennen geven,a1s:
matiger,den uitgang ertegebruiken:Sodpmmer, goedig,zoetig,dathetgoede,zoetenabi
jkomt.
thans geheel buiten gebruik,beduidendefraai,net: mede in, als: aderig marmer, dat vele aderen

lsraeller,enz.

Achter werkwoordeny door afkapping van den
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uitgang, wordt ig ook gevoegd:als:stootig,die het woord dan liefst intrekt in b
j'
l a1s:i
jlhaary
veelen schieli
jkstoot;woelig,d1e alti
jd woelt. W anneer OP het hoofd vele ledige plaatsen zijn,
Aehterbi
jwoorden,a1s:nietig;voorzetsels, a1
s: waar geen haar groeit, Zoo ook: i
jllinnen,in
vorig: de vorige week. Van de m eeste dezer hetwelkdunnestrepenzi
jn. Anderswordthetwoord
woclrden kunnen ook afgetrokkene naamwoorden m eest;g. gebruikt, a1s ontblootvan gegrontlheid
in heid gemaakt worden, a1s:eeuwigheid,goedig- en waarheid:eene i
jdele hoop. Harebeeldenzjn
heid,zurigheid,enz. ln de werken t'tzrl de 3fccf- een i
jdelding. BIJBELV. Ontblootvan dunrzaamschappq''der Nederl.Letterkunde,worden de woor- heid: i
jdele eer, Zonde
vr
ern
ga
nke
li
je
kleis
.ng
On
si
ut
:i
j
d
di
en.
jdel
den:kleinigheid,stilligheid,zoetigheid, enz. afge- leven. BIJBELV.
Lekeurd;doch FR.v.'
LELYVELO merktaan,dat dit dig van deugd en vroomheid: i
jdele menschen.
misscllien te onregt geschietlt. Er zi-il
) ook zelfst. Ledig van ernst:i
jdelejeugd. Voor een oogen-

woorden, in % uitgaande,die van degenoemde blik beroofdvan hetvermogen,om zijn verstand
bi
jv. naamw.geheel verschillen, a1s: mi
jterdri
g, welte gebruiken:ijdelin hethoofd. Hiergebruikt
bliksemdrig, vaandrig. Trouwens, in dezen tzit- men ook hetingesmoltene woord ?
)'
J,waarvan het
gang is eene verkorting.zi
jndedri
g voordrager. onz.werkw.B''
len,hj i
jlde,heeftgei
jld,losin het
Zie drig. Ou1. bezigde m en, voor hetdeelw.in hoofdzi
jn. Ot11.werd n''
delen ook bedr.gebezigd,
deuitgaande,?#,als:bevechtig voor bevechtende bj KlL.evacttare, ledigen: den pot i
jdclen. Van
enz. Thans m aakt men hierin (1it onderscheid, hieri
jdelheid,i
jdelli
jk. Zamcnst.:ijdeldarm,eigeltl-;
datmen bi
jvoegel.naamwoorden in ?# bt
tzigt, om en oneigenl.,iemand,die altoostrek heeft,om te
den aard en de geneigdheicl aan te duitlen,en eten; i
jdeltuit, i
jltuit, een losbol, en het werkw.
deelwoorden in de eindigende, om de dadcli
jke z
jdeltul
ten, 9/?
zl/czlt ik i
jdeltuitte,heb gei
jdeltuit.
werking te kennen te geven.a1s:levendig,in wien I
looy'r
.
p bezi
gtt
jdelsprekendbeid, voor i
jdele praat.
hetleven op eene uitstek-ende wi
js werkzaam is, Ildelis, in hetalenz.,ital:italrtlam,vallagloria.
in tegenoverstellillg van dof,zwaarmoedig, 1e- A.'
#'
I; tlat.ivus. bi
j ltlL.ibenboom,k?
pen/
?(
?p??
,;
vend,levende. die, ofdat, leeft,in tegelloverstel- bi
j anderen iebenboom) m.,meerv-i
jven,i
jvenbooling van dood. Zoo ook :slaperig en slapende
m en. Eene soort van boom, die alti-jt
l groen is,
jverig en i
i
jverende twistig en twistetlde,enz. lletmecst bekend onder den naam van taxis.
Het is zeerî
vaarschi
jnli
jk,geli
jk L.TsM KATE Alk,m. Een geslagen, ofgebrand merktcewel aanmerl
tt, die hierin doorAIIELUNG gevolgd ken op lnaten en gewigten,tenbli
jke datzi
jjuist
wordt, dat deze oude uitgang een deelwoord van (le grootte en zwaarte hebben. Van hier het
hetoude moesogot.ai
gan,f'
rankd.el
gan,ltimbr.en bedr.geli
'
jkvl.werkw.i
jken, den i
jk zetten;i
lker,
jsl.ei
i
ga,angels.oegan,cl
/cn,gr.lyetv,hebbell,is. i
jki
l
-zer,i
jkmaat,enz. Misschien van hetlat.ico.
K#9eeu kle:llstaartigeuitgang val)zelfst.naam- '
(
Xlken,zie b'
k*
woorden gevornltl van andere naamwoorden,die (
E#l.
,v. Haastjspoet
l. In alleri
jl. Voxo.
dezelve van het vrouwel.geslachtmaakt. Zulke A#l.
,bi
jv.n.el
1bi
jw.,i
jler,i
jl
st. Hetiszamengevormde naamwoorden beduiden eene werking, getrokl
ten uitn
''
del. Eene i
jle koorts. Van hier
als:bedelari-j
,afgoderi
i,huichelari
j, dieveri
j,enz. i
jlen. Zic verderi
jdel. Van hier i
jlhoofl, ti
jdelOok eenen staat,ofeeuewaardiglleid,als:voogdi
j, hoofd) een losbol; i
jlhoofdig, (i
jdelhoofdig) i
J-labdi
j,enz.Eenoord,waar nlen zi
jn verbl
i
jfhoudt, hoofdigheid,i
jltuit,(i
jcleltuit).
eeneplaats,waarmenwerkt.Zoois:abdi
j,ot
lltt1e X'l.
ensi
jdelen,zieb-del.
woning eens abts; bakkeri
j,brouweri
j, enz.zi
jn (
Eq
#l.
en,o.w.
,i1ti
jlde,hebgei
jld.Haast,spoed
plaatsen,waarmen bakt,brouwt,enz. Eenever- hebben. Naar huisi
jlen. CAMPH.heeftzich()'
Jen.
zal
zleling van eenheden,a1s:burgeri
j,ruiteri
j,lan- Van hieri
jlings,metspoed.
deri
jbehoorthierheen denk
-el
i
jk ook. Hetiszeker Klm .v.,meerv.i
jmen. In Gron.en Gelt
lerl.
,
een bastaardnitgangvanhetmiddelceuw.lati
jn,ver- in welk laatste oord men het imme.(bi
j KIL.
anderende de monniken hun ?
'
c in à)
''
. Althans ool
t 8*
/?
33
zl:) uitspreek-t,verstaat men door t
litwoord
bastaardwoorden,die in îa, ofhetfr.l'
eeindigen, eene honigbi
j. Van hierlzetgeld.tmker,iemantl,
gaan bi
jonsop t
'
7
'uit,geli
l
'k:malvazi
l
-,malvest'
e, die bi
jen houdt. Zanlenst.:i
l-menstalellz.
haveri
jjavaria,crc3
-k
'
c,--kanselal'
i
j,chancelerie,enz. #.
#p, (iep)m., meerv.i
jpen. Eellesoortvan
#.
'
#, o. Een bekende inllam der Zuit
lerzee: in olmboom. Uw honighbi
jc scllu'w den i
jp. Voxo.
ZuiderzeeverdrinkthetI.
T. Voxo.
Van hier het onverbuigb.q'
jpen:eeneijpen naaf.
TEx KATS vergeli
jkt hetangels.n
'tl
ta, aestus Voor!)#.isool
tL
jpelaarbi
jdeDichtersit1gebruik.
marinus, omtlat het 1J, van het begil tot het Zamenst.:i
jpenbosch,i
jpenlaan enz.
einde,aan eb en vloed onderworpen is.
K're. Lieî'et v. Zoo noemtlnen,in Groninl:ehé, (oudt.gt
khtj v. Eene bekende pi
jn- gerland, het vette nat, dat ui
t bcestelldrek,uit
li
jke kwaal. Hier werd hi
j van dejightaange- paardenmest,enz.uittrekt,en in eenetlkuilbi
jeelttast. Hoov'
l'. Van hierjichtig Zamenst.:hand- loopt. In Gelderland geeft nlclldit (
len llaam
jicllt,
darmjicht, nieljieht,voetjicht. Tsx ltATn's van aalte,wegensdeszelfsvettigheid;van lleti
jsl
.
'
vindl
ngrtjke gissing is eene vel-geli
J
'king vangichen, ala,vet maken.
#icl
tten,tlat beli
jden heet,en voorts eene beli
jdenis (
'ls, o. Bevrozen water. Et
tne i
jsllaan: op
(Ioor pi
jniging afpersen (geli
l.
ltgt.
eltereenen beul) het i
J
.s wandelen. Hi
J. staat op glad i
l
.s,jskj
a
te kennen geeft. Zoo zoude dan deze kwaal, om gevaar, de voorspoed za1 hem doen vallen. Bedetrekk
-ing derpezen en pi
jnli
jkewringing,gicht, slagen ten i
js komen, zie beslaan. Hi
jheefthet
7'
ichtgenoemdzi
jn.
i
jsgebroken,hi
j heeftde eerstehint
lerpalel
t wegKydel. bi
jv. n. enbi
jw.,i
jdeler,i
j(Ielst. Be- genomen. J.CArsvergeli
jktzecreigenaardigden
roofd van detegenwoordigheid vananderedingen1 mensch,en alle aardsclle grootheid, bi
j ijs rt
zl
?
ledig- Eene ijdele plaats; sehoon men het woord eenen nacht. Van hier het o. w. à
'
izen,cene bi
jt,
in dien zin niet veelgebruikt;wela1szelfktandig, uitvoorzorg tegen brand? in heti
js malten. Zain de wi
jsbegeerte: het i
jdel, spatthm '
pttctttf?n. menst.:i
jsbaan,i
jsbeer,i
lsbreker,eellzwaarvaarW aartusschen l
edigeplaatsen zj
in9alhoewel men tui
g,om heti
jstebreken;i
jsdam,i
jsgang,stroo-
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mend tJs; i
jskegel,(skelder, i
jskoud,i
jsscholyi
js- hetheetis,men moetdeçelegenheid nietvqrzuischots,i
jsslede,i
jsspoor:i
jsvogelji
jszee,enz.
men. Nood breekt i
jzer,ln noodkan men doen,
H etis onzeker, ofdlt woord afstamme van het waarvoor men anders staat. Men kan geen kzer
neders.aisen,edcn,bi
j onsb'
zen,koud van schrik met handen breken,men kan geeneonmogelijke
wordenz omdat de aanraking van heti
jswaarli
jk dingen doen. Dingen,dieuitjzergemaaktworzers. Hoeijzer:hetpaard
eenetrilling veroorzaakt. Althans, wi
j weten tot den; met hetmecrv.n''
hiertoe niets beters.
heeftzi
jni
jzerverloren. StaandeenliggendehaardKl sel.f.jk.bi
jv.n.en bi
jw.,i
jsel
i
jker,i
jseli
jkst. plaat,haardjzer. Zoo zegtmen inNoordholland:
jzer schuren. Kluisters, boei
jen:zj
Verschrikkeli
jk: een i
jsel
i
jk gevecht. Van hier het staande i
i
jseli
jkheid. De Ouden zeiden egisll-ch, van ege, deden hem de i
jzersaan. Een hoofdversierselder
egge,d.i.de scherpte des zwaards, en ltkh, d.i. vrouwen, dateerti
jdsuitglad i
jzerjmaar,metde
toeneming derweelde,uitzilver en goud gemaakt
gel
i
jk.
jheeft
llssel. m. Eene bekende rivier. Hi
j doet is, en den ouden naam behouden heeft:zi
den Ilsselbuigen. HoovT.
een i
jzer op. Een gotzden,zilveren i
jzer.Zoogejki
lzer:een koperen
Klver,m. Ditwoord heet,eigenli
jk,de in- bruikt mendezamenstell.stri
jzer. Voortswordthet,schoon meestinzabi
jtende,invretende gesteldheid eener zaak. Deze strjki
beteekenisisgeheelverouderd. Inhetneders.iseen menstell.,van allerleii
jzeren werktuigen gebezigd:
werkw. e
fern,rr?
'
t/èrn, datvan hetinvreten des brandi
jzer)diesjzer,duimi
jzer,hangi
jzer,ploegi
jzery
etters gezegd wordt. Het wordtnu in deoneigen- wa
eli
jzer,enz. Van hierhetonveranderl.bi
jv.n.
-' f
7zeren. Voorts: i
jzerachtig, en de zamengest.
li
jkebeteekenis alleen gebruikt voor verscheidene 4
onrustige gemoedsbewegingen;als voortoorn:dat i
jzerdraad)i
jzergraauw,i
jzergroef,i
jzerhard,i
jzerik de kinderen Israels in mi
jzerkraam, i
jzerkruid, i
jzermi
jnl i
jzerroest,
jnen i
jvernietver- koek, i
nielt en hebbe. BIJBSLV. Ongenoegen over het i
jzersintels,i
jzerslag,i
l
-zersmet,i
jzersmld, i
l
.zerverkwade,ofhetwelk m en er voor houdt: eenheilige kooper,(i
jzerkooper)i
jzervlek,i
jzervonk,i
jzerwerk,
i
jver. Ilvervoorde waarheld. Blindei
jver.He- enz.
vig ongenoegen over gekrenkte eer en liefde; Ilzer, KERo z'sar,î'dcrn,angels.è'sen,z'dern,neschoon men dan meest het zamengestelde L'
ver- ders.z'
sen,
,
'
sern, hoo.gd. Et
'
sen! en hetbi
jv.n.ei. k
zucht bezigt. Njd:de i
jver doot den slechten. sern,zw.aernbdeen.Jern,eng.zron,wallis.hajarn,
BllssLv. Sterke begeerte,om ietstedoen:eene ierl.jarann,sp.ht
krro. Hetlat.ferrum komtmet
zaak meti
jver behartigen. Geefuwe dichten niet denoordschetongvallen overeen. Andersheeftde
in uwen eersten i
jveraan hetlieht. Voxo.
overige uitspraak veelovereenkomstmethetlat.
Vanz
j-ver,isi
jverig,vurig,naarstigenjaloersch; aes, eertti
ds aesls, dat een algemeene naam
i
jverigheid. Zamenst.: i
jvergloed, i
jverhitte (bi
j van metalen, bi
jzonder ook van i
jzer en staal,
CAMeu.),i
jverloos,i
jvervuur,i
jverzucht;nai
jver. was.
Klveren. o. w.,ik i
jverde, heb gei
jverd. Eq
#zlg. bdv. n. en bjm,i
'
jziger,i
jzigst. Ou1.,
Ilvertoonen. Toornig zi
jn)ik i
jvereoverJert
l- meti
jsbedekt,i
jskoud:heti
jzigNoorden.OUDAAN.
salem. Blasstzv. Iemand, wegens ontrouwheid En wil haer hertversteenten i
jsig minnen. W .
in deliefde,verdenl
ten, en zi
jn ongenoegen daar- v.MEI
BV. Thanswordthetgebruiktvaniets,dat
over laten bli
jken:dat hi
ji
jvertover zi
jne huys- doeti
jzen:eene i
jzige steilte.
vrouwe. BIJBSLV. Eene levendige drift in eene Ak , pers. voorn. van den eersten persoon,en
zaak toonen: voor, in eene zaak i
jveren. Met van allegeslachten. Ik ben het. In denbrievenonverstand i
jveren. Voxo.zegt:metden zwaerde sti
jl laat men het wel, uit eene soortvanhofi
jveren,voorvechten. Van hierjveraar,i
jvering. feli
jkheid, weg: heb uwen van 23 MeiwelontK'vexlg,zieù'
ver.
vangen. Doch dit geschiedtzondergenoegzamen
(E.'#'zege:xn, m. Zoo noemtm en eenverdrie- grond.

lk zelf heb hetgezien.

tigen en knorrigen jongen.. He
seen bekende 1% hoogd. ichl angels.ik, deen.jeg.zw.)'
ag.
. ti
naam van den wolfuitRetnte de Fod,een oud i
jsl.ep ULPHIL.3k,gr.eyto,boeot,ttoyl,ttoyu?lat.
duitsch gedicht. De naam isreedsoud,en komt, 6g0,ltal.io, fr.je, sp.y, eng.L slavon.ta,pc,
sedert de twaalfde eeuw, in hetlat.zoo welals wend.jest,lett.es. Men verwonderezichnietover
in andere europesche.talen voor. JAx.M ERLIN
noemde den wolfIsengrin. En in een,nog ongedrukt,fransch gedicht van de dertiende eeuw,le
Renard couronnt-,datmisschien den grondslagvoor

die algem eene overeenstemm ing, daar de natuur
ons leert,door de,m et & verbondene,intrekking
van den adem, ons zelven aan te duiden. Van
dit t'k heeft men hetzelfst.ikbet'd gevorm d,het-

het duitsche gedichtgelegd heeft,komtde naam welk reeds bj SPIEGU.voorkomt. Ik wordtook
lsengrin bestendig voor. M en kan hetaoeiden of a1szelfst.gebezigd:mjn ik,mi
jnwezen.
van de rossekleur dcsi
jzers,(ksembrunusheetin Akker, m.
,meerv.ikkers. HoopT bezlgtdit

hetmiddeleeuw.lat.rosachtig bruin,
)ofvan l
jzen, woord,vooreen zqt/t
zrf,helschspook:
schrikken,en grkm,grimmigheid.
Hier ben ik TIMoN,die in water,luchten aerde,
Elze', m. Fjne gevrozen regen. Hoogvs. Voerovergheesten,spook en ikkerheerschappj.
gebruikt het onz. geslacht:en hadtheti
jsseluit 0ok VoNo.:

zi
jn'baart en pruik gestreken. HATaMA verlciest En geeft een schreeu op,ditald'ikl
tersvoor't
het mannel-,dat,in de dageli
jkschetaal,ook het
geschal
m eest gehoord wordt. Van hier het onz.w.n''ze- Tot in den laagsten boom des afgronds zich ont-

len,en i
jzeling.
zetten.
A'
lzen.o.w.,ik jsde,heb gei
jsd. Koud van M en vindt dit woord bj SPISGH.
,en volgens
schrik worden:datiemandszieldoeti
jzen.Voxo. VI,AMING beteekenthetelgenzt
hnt
getrotscll
heid)zoo
lk i
jsde op datgezigt. Van hier i
jzing.
ook:ikkerig,ikkeri
j:ikkerschap. Zie nikker.
Alzet, o., meerv. i
jzers. Het slechtste in (
Ei:as,v. Hetlseigenljkeengriekschwoord,
waarde,schoon het nattigste en hardstemetaal. doorI'
IoMERvsgevormd, en gebruikt,om erzi
jn
Ilzersmeden. Men moethetjzersmeden,terwjl uitnemend dichtwerk mede te benoemen,waarin
33
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hi
j den ondergang van lllum, dat isTroje,be- scheidb.voorzetselis:inroepen,inkom en, instaan,
zingt. V ONDEL en andere mannen van gezag inhebben, enzw; - met zelfst.naamwoorden:inhebben dit woord ontleend, en verstaan er eene borst,inhoud.enz. Metbi
jv.naamwoorden, wanveek.
n door,doch bepaaldeli
jk,ofmctdeuitdrtlk- neer het eene versterking aandllidt: inbitter,inking van ralnpen:eene ilias van ontelbare ramp- bli
jde, inzoet. Zoo zeidcn de Ouden: invuri
g,
zaligheden. VOND. Afsgeslooftdoor een iliasvan inhartig,ingloei
jend.

rampen. HooGvs. Zoo Axrroxlo: t1e bloedige An ade'm en, b.w.,ik adem de inj heb ingeilias der orelogen. Ofmetbedoeling op eenereeks adem d. Ook inasemen. Door den adem naarzieh
van ellenden:om eene Ilias hiermede te stoleren. halen. Eene verderfeli
jke lucht inademen. Van
Ilier inadem ing.
V oxo.
lnbaR eren. b.w.,ik bakerde in,lleb ingel'm boedell.,imboel,zie inboedel.
lm zuer,bi
jw. vanti
jd. Ooit. Nietssteltu bakerd. D oorbakeren inwinden.
immer palen. PSALMBER. Telkens, van dag tot Auba'
kk en , o.w.,i1c bakte in,ben ingebak-

dag: door dezegelegenheid werd zi
jnestrafwatr- ken. Onder het bakken inkrimpen: dat deeg
dige liefde immer heviger In de dageli
jkschetatl bakt in.
zegt men ookJimm er of ooit. lmm er en altoos.

fu'
(
bal.se'm ex:, b. w., ik balsemde Jn, heb

Bi
jKIL.lemer.z
kzner,t
mmer)uithetoude?'
c,ooit. ingebalsemd. Metbalsem insmeren. Een li
jk inHi
j zegt,datooiten nool
'
talleen op den verlede- balsemen. Van hierinbalseming.
nen ti
jd slaan;zoo zegtook LEueExlus,envoegt lu'
bautl, m., meerv. inbanden. Inbinding,
er bi
j,dat z
'
?yl?
ndr en nôzlwcralleen van dentoe- besnoei
jing:allevoorrechten desLandste handtkomenden ti
jd gebezigd worden;b.v.:wieheeft haaven zondereenigen inbandt. HooFT. Op de
dat ooit gehoord? lk heb het nooitgelezen. lk bepalingen en inbanden. H oov'r.
za1 er immer naar vragen. Gi
j zulthetnimmer Aubauuen. b.w.
, ik bandein,heb ingehooren. Van hierhetzalnengest.z'
mmermeer,wor- bannen. Tot eene gevangenis van eenigen ti
jd
dende het denkbeeld derti
jdsbepaling doornteer veroordeelen.
versterkt: niemant van hen sa1 (zi
jnen) broeder lu'
beeideu,b.w.,ik beelddein,heb ingeimmermeer konnen verlossen. Blansrav. Oul.be- beeld. Een beeld van iets indrukken: 't geen
zigde men ook emmermeer:hisaldietlootlleder- door den zin 'tbegri
jp wordt ingebeelt. Voxo.
werpen eweli
jk en emmermeer (in sempiternum). lnprenten, wi
jsmaken: den menschen ditsoecken
BlaBsL, 1477.
in te beelden. A LDEG. lets ongegrondg aan het
A- m ers,bi
jw.en voegwoordvanbevestiging. verstand opdringen: hi
j beeldt zich in,dat hi
j
Zekerli
jk,trouwens. Bi
jw,: ik heb hetu immers koning is. Zich veel inbeelden. Van hier ingezegd. Voegw.: God ismi
jnetoevlugt;immm-s beelding.
is hetbi
j hem zoo veilig!
Kubel
llez:. b. w., ik belde in,heb ingebeld.
Am posé,m.,meerv.imposten,Onduitschwoord, Door bellen doen inkomen.
zoo veel als belasting,van het fr.z'mpöf,datei- lnb ergen s b.w., ik borg in,heb ingebor-

genli
jk opgelegd heet,van hetlat.inpositum.

gen. Doorbergen in eene plaats brengen: goe-

Kn , een klemstaartige uitgang, m akende het deren inbergen.
m eerv.thnen. M en plaatst denzelven achternaam - (Ext'l>e:rstex:, o.w.,ik borst in,ben ingebor-

woorden, die eenen manneli
jken persoon beteeke- sten. Meteenen berst,metgeweld,indringen: de

nen, en vorm then daardoor tot woorden,dieeene geweldige stroom borst diep hetland in. Die ter
vrouw aanduiden. Keizerin, koningin, bakkerin, m oortspeloncke inberst. V oxo.
boerin,zangerin,enz.;van keizer,koning,bakker, lubeu rens b.w., ik beurde in, heb inge-

enz. Zoo vi
jandin, vriendin, enz. Op dezewi
js beurd. Dewaarde derverkoehtegoedereningeld
worden denamen vanmannetjes,onderdedieren, ontvangen. Ik heb heden nog niets ingebeurd.
tot namen van wi
jfjes, als: ezelin, kameelin: Van hierinbeuring. Inbeuren isook dooropbeupaauwin,wolvin,beerin,enz. Zoo vinden wi
j bi
J riug inbrcngen. Hoox'r gebruikt het oneigenl.:
Hclo.: ADAMIN, voor EvA, burgerin,knapin, zich terfortui
jnederGrooten in te beuren.
dienarin, voogdin, heerin, heilandin, minnarin, (
Enbll:,m. Nu ontbjt. Menvindtditwoord
schenkerin, enz.bi
j Voxo. Vaderin,Lparens) bi
j BRuxs,ook bjKlc.
bi
j HoolT en W .v.HEXMSK. Zondertwi
jfelis Enblllen, b. w.,ik beet in,hcb ingebeten.
dezc uitgang het verouderde dui
tschevoornaam- Invreten. Sterk water bi
jt de metalen in. Van
woord in,â?
'
n, d.i.zi
j. Bi
j de 1Js1.is hin zi
j. hierinbi
jting. Ziebî
j'
ten.
Zi
e op âen:eenehen,hinne,hetwi
jfje van eenen ln'
b:lten, b.w.,ik bi
jtte in, heb ingebi
jt.
haan.
Door middel van gehakte bjten binlleu brengen.
#n, een voorzetsel, dat veel gebruikt wordt, Ecn schip inbi
jten. Dit laatste werkw. is geen,in hetalgemeen,een zi
jn,eenen stand om het li
jkvl.,opdathetvan het naamw.eene ô!
)*
/ afgemiddelpunt, of om het binnenste van een ander leid is.
ding,ook een streven daarnaartoe beteekent. In Anb :k ken , b. w., ik bikte injheb ingebikt.

de stad zi
jn. In het grafrusten. In haast. In Eenegroefin eenen steen hakken.
drift. ln hoop. Tn verwachting. In vier dagen. lnblnden , b. w., ik bolld in,heb ingebonInzi
jnejeugd. In hetzwart gekleed enz. In del). Door binden vereenigen. Een boek inbinhuis komen. In eene zieltte storten. In koper, den. lets in iets andersbinden:jongetel
gen in
goud, in was arbeiden. ln den echten staattre- stroo inbinden. Naauwcr binden: het zeil eene

den enz. HooF'
r bezigt het voor cca,op, over
en met. Ook wordthetvoor totgebezigd, geli
jk
bli
jkt uit een oud stuk van hetlaatstderXl11
ceuw,bj W AGSXAAR voorkomende.

reefinbinden. Oneig.,intoomen:zjne hartstogten
inllinden, Zi
jnen reislt
1st inbinden. Voxo. Ook
beteekent deze spreekwi
js,van lletzeilminderen
ontleend,zi
jnen staat verminderel). SYcderkeer.:

ln wordt ook m et andere woorden zamenge- zich inbinden tegen iets, voor zich verzetten:
voegd, a1s met werkwoorden, waar het een maar 'sHertoghtn gezanten bonden er zich tee-
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gens1n. HoorT. Ook onz.:lk bond hier tegens met zk
j'
n: die koëjboonen branden nietveelin,
in. V oxo. Van hier inbinding.
op het pond.
Kn'bil*er, bi
jv.n. Tnnig bitter:door en door (En'bre:.jens b. w.
,ik breide in,heb ingebitter. Illbittere kruiden. Zeer vi
landeli
jk: een breid. Door brei
jen inhechten. Het ingebreide
inbitter hart. Hoor'
r.

stuk in een net. Eenige steken op eenebreinaald

lx:bl.
azen, b.w.,ik blies in,heb ingebl
azen. maken,heet:de naald inbrei
jen.

Door blazen inbrengen: ik heb die erwten,door

lnbrek ,v. lnbreuk. HoorTbezigthetvoor

eene bus. er ingeblazen.- Ook onz.:de wind doorbraak. Zie afbrek.
blaast ten schoorsteen in. M eest wordt het on- Knb rek en, o. w., ik brak in,ben ingebroeigeli
jk gell
ruikt,als voorvoorlezen, om iemands ken. Metgeweld de hinderpalen wegbreken, om
geheugen te llelpen;ook ietsvan te voren zeggen eenen ingang te kri
jgen) door dat gatis een dief
aan een ander,hoehi
jzich uitt
lrukken zal. Inge- ingebroken. De ruiteri
j brak op den vjand in.
ven, in eenen goeden zin:moedinblazen. Niet Bezwi
jken:de di
jk zalinbreken. Van hierinbreanders of Jeruzalem een zielen bljdschap wiert ker,inbrek-ing.
ingeblazen. V()xo. Ook in eenen kwaden zin: fnbrengen. b.w., onregelm-;ik bragtin,
achterdocht,- kwaad, enz. inblllzcn. Aankondi- lleb ingebragt. lnwaarts brengen:hooiinbrengen.

gell,verspreiden:de velttrompetter blaestdc spe- W inllen:hi
j brengtin de week maar eenen daal.
len, eerst begrepen,van eenen heuvelin. Voxo. der in. Geld bi
jschieten: nu hadden die van
Van hier inblazer,inblazing, meestin eenen kwa- Hollalld luttel ingebraght. H oopz. Tot verdediden zin:door inblazing des duivels.
ging,totverschoouing,m et woordenietsaanhalen:

Anbl.
lld,inbli
jde,bi
jv.naamw.enbi
jw.Innig watbrengtgi
jhier tegen in? Van hier inbrenbli
jd.
ger, inbrengster, eene, die voor anderen goed in
Anblfnk en. o. w., ik blonk in, heb inge- de bank van leening brengt.
blonken. Blinkend inschi
jnen. Op 'tgezangk van Anbreuk, v. Geweldige inbreking: eene
henlelreien,die ter klove inbloncken. V oxo.

inbreuk van water. Schending, verbreking: eene

fnboedel.
, (inbtlel) m., meerv. inboedels. inbreuk op 'slandswetten. lnbreuk op ietsdoen.
A lle huisraad it1een huis,metaldenoodwendig- (Enbrok keien, voortdur., b. w.j ik brokheden eenerhqishouding. Hetdierbaarstvan den keldein,hebingebrokkeld. Kleinestukjesin ietsy
inboedel. HoorT. TUIXMAN vcrgeli
jkt het gr. door breking,indoen. Ingebrokkeld brood.
epcolkcv,verkri
jgen,winnen;waarom hi
j inboedel, Xzl'
brekken,b.w.,ik brokte in,heb gngedoorhave,alwatmen heeft,verklaart. Ou1.werd brokt. Kleine brokjes indoen. lk heb hetin de
het ook onz. gebruik-t: hadden dat inboel. BIJ- melk gebrokt. Overdragt.: wat in de melk te
Bsrz,1477.
brokken hebben, een goed vermogen bezitten, in

lnboezem en,b.w.:ik boezemde in, heb den gemeenen spreektrant. Ili
j zal er hetzjne
ingeboezemd. Eigenli
jk, ln den boezem steket
l, bi
j illbrokken, bj brokken,ofgedeelten,inschieDoch het woord wordtalleen oneigenltjk gebruikt. ten, bi
j verliezen. Zich thbrokken,zich zelven te
Ongemerkt,behendiginprenten;iemalldeenkwaad nakomen, i
n gevaar begeven: hj heeft in zjn
verm oeden inboezemen. Ook: iemand een goed wraeck zich zelven ingebrockt. Voxo. D en m oed
gevoelen inboezemen. Gehei
m indringen:hi
j wist inbrokken, hem geheel verliezen. Nietmet een
zich zulx t'
hanner vriendtschap in teboezelnen. heefthi
j daarden moed ingebrokt. HoovT. Van
HoorT. Diep indringen: niet dom genocg,om hier illbrokking: inbrokking zjner eighemidde-

zich t'eenen dorpe in.te boezem en. l'
loox''r. Van len. HoorT.
hier inboezem ing.
Knbru lgen . o.w., ik bruiste in, bcn inge(Enbenzen, b. w., ik bonsde in,heb inge- bruiseht. M etgebruis inkom en. Hetheugtu,hoe
bonsd. Door eene bons instooten. D e deur in- gi
jtendoorgebroken di
jke inbruischte.HooGvs.
bonzen.
(Enbu:gen. b.en o.w.,ik boog in, heb inAnbeom en . b.w.,ik boomde in,heb inge- gebogen. Bedr.ynaar binnen buigen : draadwerk
boomd. D oor middel van eenen boom naar bin- inbui
gen. Onz.,metzqjh,inwaarts gcbogen wornen brengen. M en boom de m et alle m an het den: de lat begon in te buigen. V an hierinvaartuig in.
buiging.
(Exx'beoeA:ng. m.en v.,m eers'. inboorlingen. Kndaehlig. bjv. n. en bjw. Gedachtig:
Ingeboren. Alle inboorlinck sal desedingen alsoo Heere wi
j zi
jn indachtig, dat enz. Blaszrav.
doen. BI.
yBSLV. HooE'
r bezigt hiervoor j'
tnnen- Iem and iets indachtig maken. Der belofteindachboorling.
tig. Oul.wasindacht,alszelfst.naamw-,in gebrnik:
lxR'boren .b.w.,ik boordein,hebingeboord. Dat ghi
j met indacht aanhoort ons ghebreken.
D oor eene boor een gat in iets maken. Inge- H orw.
boorde planken. M eest fg., inclringen: :a,m et Kndagen, b. w., ik daagde in, heb ingezi
jlleger,in hetmidden desvi
jancls ingeboord te daagd. V an buiten inroepen, om ,op eenen zekehebben.
ren dag,voorhetgeregtteverschi
jnen. Vanhier
(
Exlp
bel
rsé, v. Aard,neiging, natuurli
jkc ge'
- indaging.
lnt
l
al
.
en
,
o.
w.
,
i
k
daal
de
i
n,
ben ingedaald.
steldheid: van eene edele inborst. Bi
j Voxo.

vindtmen hetbi
jv.zhborstig.

Naar binnen dalen: die met lievelonkjesdalen

lnb raak ,v. Huisbraak. Eeneinbraak doen. twee verliefde harten in. Hoogvs.
Zie inbvek,inbreuk.
(En dam m en ,b.w.,i1< damde in, ben ingeAnb ran den s b.en o.m ,ik brandde in,heb damfl. Door afdammen waterin eene plaats beingebrand. Met een gloei
jend of heet i
jzer in- sluiten. Van hier indamm ing.
drukken. Ingebrande letters. Door vuur uitma- Kndau w en , o.w.
,het dauwde in,het isin-

ken:dezeflguren zi
jningebrandindekling. Ol1z., gedauwd. Dauwend invallen. Fig.:datnu 'tmi
jdoor brandiug ineten: heete olie brandt op de nen gedachte indauwt. H oorT.
huid in. D oor branden in zwaartt verm indtren; AndeAven. b. w., ik dolf in, heb ingedol-
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ven. Door delven indringen. Van hier indelvlng.
Kndenk en. b. w., onregelm .; ik dachtin,
heb ingedacht. Nadenken. Ik heb die zaak nader ingedacht.
Kndlaan. zie Indië.
Kxttïfd, o. Eene oude landstreek in de oude
en nieuwe wereld. 0ok een gedeelte derzelve:
Nederlandsch-lndië. M en zegt ook:uitde Indiën
terug keeren? wanneer het als een meervoud

zn-'nthetsweert, dat in de binnenste kameren in-

dringen sal. Blaszcv. Hi
j ismetde ruiteri
ji
ngedrongen. Van hierindringer,indringing.
Knde:nken , b. w., ik dronk in,heb inge-

dronken. Inzwelgen:hi
j drinktdebespottingein

a1s water. Blasssv. V ocht naar zich trekken:
vloeipapier drinkt den inkt in. D iehters zeggen ook: den vogelenzang m et de ooren indrinken.

schi
jnt gebrulkt te worden. Zoo zegt Voxosru: Kndroev:g,bi
jv.n.en bi
jw. Zeer droevig.
het apostolische licht hadde de Oost-lndiën be- lndroevebi
jKxs.
schenen. Zamenstell.: Oost-lndië, W est-lndiL. Ex:dreegsbi
jv.n.en bi
jw. Zeerdroog.
Van hier Indiaan, indiaansch,indisch. Dus ge- Xn droegen , o.w.,ik droogde in1ben ingenaamd naar den stroom lndus.
droogd@ D oor opdroogen inkrimpen: door het

Andlens voorwaardeli
jk voegwoord. Zoo, liggen in de zon zi
jn diewortelen ingedroogd.
bi
laldien: indien ons sterfuur vaststaat,dan enz. (
Endru:pen, (indroppen, indruppen) b.en
Uit in en een verbogenen naamv.van dè'e.
o.w., ik droop inj, heb en ben ingedropen. M et
Andqken. b,w.,ik di
jktein,heb ingedi
jkt. droypelen laten inloopen: olie in eene wonde inDoor middelvan eenen di
jk insluiten. Van hier drulpen. H et niet zam engest. drukpen gebruikt.
indtjking.
Voxo. Ook bedr.:druipthonigh op mi
jnlippen.
Kndoen. b. w., onregelm.: ik deed in,heb Hetonz.is echter meest in gebruik; met z?
)'
nt
ingedaan. Ergens ietsinsteken,inbrengen. Oneig., de olieiseringedropen. Vanhierindruiying.
tegenspreken:welke oneerbiedenis,van den Prinse Kndru :seh en. o. w., ik druischte 1n,ben
ingedaan werd, m et zeggen)ik heb er een vader ingedruischt. M et gedruisch invallen.
aan verloren. H oorT. D ezelve bezigt het ook
fndru k, m ., m eerv. indrukken. Aandrang,

voor overtuî
jen. de Patriarch,ingedaan van de geweld:om 'svijandsindruk te stuiten. HooFT.
Voorts wordt het meest fguurl
i
jk gebruikt,voor

woorden des konings. M engen, ingieten noemt
m en ook thdoen.
lndem pe:en. b. w., ik dompelde in,heb
ingedom peld. In het water dompelen. Aen 't
ingedompelt hooft. Voxo. Geen vuur had het
Siddimsdal ten pekpoele ingedompelt. HooGvr.

de werking eener zaak op hetmenscheli
jkege-

moed:die onverwachte dood m aakte sterken indruk OP hem .- Iem and eenen kwaden indruk
geven van eene zaak,eene verkeerde bevatting in
deszelfs verstand veroorzaken.
Van hierindompelinq:sommigen bewerenjdatde Kndru k ken .b.w., ik drukte in, heb ingedoop,door indompellng,moetgeschieden.
drukt. Doordrukking indouwen:zi
jhebbenhem
Kndoopen. indoppent b. w., ik doopte in, eenen dolk ten boezem ingedrukt. Letteren in
heb ingedoopt. In saus lnstippen: brood indoo- steenen ingedrukt. BIJBSLV. Oneigenl., iemand

?en. Ook wordthetgebruiktvoorin ietsanders wijze lessen indrukken. Om dittewegete brenIndompelen. Zoo noem t iemand de hooge kleur gen,zouden ztjhun onderanderen ook hebben

van gouden boterbloemen haar indoopsel. Van ingedrukt, dat enz. SVAGEN. V an hier indrukking,indruksel.
hier indooping.
Kndouw en.(induwen) b.w.,ik douwdein, Kx:drur pen. zie indrulpen.
heb ingedouwd. M et eenen doaw indrukken. Van Kx:duâR en .b.en o.w., ik dook in, heb en
hier indouwing.
ben inredoken. Onder water houden : dan sult

Kndraa#len,b.en o.w.,ik draaide in,heb gi
j mi
jin de gracht indui
jcken. BIJBELV. Onz.,
ingedraaid. lnietsdoordraai
ji
nginbrengen.Fig.: m et hebben. Diep gaan, van een schip gesprohi
jweetzich overalin tedraai
jen, hi
j weetzich, kenthet vaartuig duiktin. Zich verbergen; m et
behendig overal bi
j te voegen. Onz.
, metz?
jh: zj
tW:zoo datzeterkloveindoken. Voxo.
hi
j is met de koets die straatingedraaid. Van Kudu w en , zie indouwen.
hierindraai
jing.
Kneen. bi
jw.
, beduidendezoo veela1sinelKndra gen . b.w.,ik droeg in, heb ingedra- kander,buiten zam enstelling nietin gebruik,als:
gen. Binnen dragen:goederen indragen.
ineenrollen,ineensmelten,ineenschieten,enz. Poo'r
lndragt. v. Geweld: de indraght, gedaan bezigt ineenkreuken: en i
jzer en metaalen staal
:an uw'eere, etaat met eerli
jke voldoening te ineengekreukt.
boeten. H oovT. Duld nooit, dat op die heilige Kne:geneu, b.w., ik eigende in, heb ingeonderpanden,onderpanden van vri
jheid en gods- eigend. Terug nem en, zich weder eigen maken :
dienst,de minste indraght geschiede. P.H.v.D. om deverkoftegeesteli
jke goederen weder in te
W ALL.
eigenen. H oor'
r.
'
Kndra ng. m. Hetindringen,eene inbreuk.
lneh ten. b. m, ik entte in, heb ingeEnt.
Kxtdr:lvex:.b.en o.w.,il
tdreefin,heb in- Eene ent inzetten : tegen natuur in den goeden

gedreven. Bedr.,naarbinnen dri
jven:koei
jen in- oli
jfboom ingeëntet. BlasEluv. Oneig.,in dekindri
jven. Metgeweld inslaan: hi
j dreefden nagel derziekte, vreem de smetstof, door middel eener
érdiep in. Graveren :beelden,kunstighingedree- vli
jm, in het bloed brengen:koepokken inenten.
ven. Voxp. Onz.
, met zbh: hetschip dri
jftde D iep inprenten:maar dcze liefde vernoegde haar
ingeLnte eerzucht niet. BIJOAZRT. Tusschenvoehaven in. Van hierindri
jving.
Kn4lr:l.l.en, b. w., ik drilde in, heb ingedrild. D oor eenen dril in iets eeD gatboren.
Knllr:x:g en . b.en o.w., ik drong in, heb
en ben ingedrongen. Bedr.:iem andin eenig ambt

gen, inmengen: 't ontvouwen deezer stoflb,ten

breedste,en metinenting van alebi
jpassenderee-

denen. H oor'
r. Van hier inentery inenting ; zamenst.:koepokinenting.
indringen. Hi
j heeft zich in dien vriendenkring Kn elen, b.en o.w.,ik atin,hcb ingegeten.

ingedrongen. Anders is het meestonzi
jdig,met Bedr.,verteren,sli
jttn:roesteethetjzerin. Onz.:
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de kanker eet 1n. Geldzucht is een inetend ingaan,zonder m eerv.:om teweten uweninganck.
kwaad. V an hier ineting.
BleyBssv. Iemand den ingang beletten, verbieden.
Kne:sen , b. w., ik etste in! heb gngeëtst. W erking op den wiI: uwe vermaning za1 toch

j hem vinden. Begin:dehuur
Doorde etskunstlaten inbkten. Flguren in eene geenen ingang bi
plaatinetsen.
lnetlereu , o. w., ik etterde in,ben ingeetterd. D oor den etter verbeten worden. De
wonde is ingeëtterd. Fig., ergerworden:eenighe

heeft nu haren ingang. Eene opening,waardoor
men ingaat, met een meerv.: die straat heeft

eenen naauwen ingang. De ingangen deshui
jses.
BIJBEcv.
schri
jvers melden, hoe de verbittering zoo diep lngeaard? bi
jv.n., het verled. deelw.van
inetterde. HoorT. V an hier inettering.
t'
naarden. Ingeènt,ingeworteld:ingeaardestlfzinKnl ansen, b. w., ik Qanste in, heb inge- nigheid. I'
loorT.
fanst. In hetruige inbrengen. Een en hetzelfde Kngebeel.
d. bi
jv.n., het verl. deelw.van
inbeelden. D ie zich iets inbeeldt:eene ingebeelde
gezegde overalinoansen.
Ax:R :k ken . b.w.,ik Eikte in, heb ingeiikt. zieke. D at,hetwelk m en zich inbeeldt: eene inEen laag woord, beteekenende iets,door opiik- gebeelde hoop.
ken, inlappen. Overdr.: hi
j weet zich overalin Kngebegen. zie L'nbuigen.

teqikken, door lage vlei
jeri
jzichtoegang tever-

Kngeberen.bi
jv.n.,zjnde hetverl.deelw.

van het onbruikb.inberen. ./n.geôorezl is van de
geboorte afbezeten, anders aangeboren,ingescha(
Enfraa#.bi
jv.n.en bi
jw. Zeerfl
-aai.
(
Eng. (ingekort van t'
nge) een zeer gemeene Pen,innatus:m ethaar'ingebooren'aanminnigheit.
onzachtstaartlge uitgang, die, gevoegd achter (de HoorT. Het wordt ook zelfstandig gebruikt,voor

W erven.

j een ingeborene deshuyses?
werkwoorden,naderhand achter)hetzakeli
jkedeel inboorling:ofte ishi
der werkwoorden, naamwoorden van hetvrouwe- BI
JBSLV. Van hieringeboortî
b. HoorT.
li
jke geslachtvormt, om de dadeli
jkewerking van Kngedrfde, m. en v., meerv. ingeërfden.
dat woord, waarvan zi
j gemaakt worden,uitte Debezittereens.ei
gen goeds,anders, eè
jengeëfde
jk het verl. deelwoord
beelden. Zoo ontstaan van lezen,#rcclkz?,wer- genoemd. Het is eigenli
van
i
n
e
rv
e
n.
Al
waa
r
de
i
ngeër
f
de
n
t
e
gr
oot een'
Pen,rotten,de naamwoorden lezing,#rcclhkp werpt
ng,rottt'
nl,die allen de daad vanlezen,tfrcct
lkn, bekooring leeden. H oor'r.
enz. aandulden. Hoe rt
jk is onze taal!Immers, Kn geesten , b. w., ik geestte in,heb ingezoo laten zich van alle werkwoorden zulke naam- geest. Ingheesten bi
j KIs,,die het door inspirare
woorden van dadeli
jke werking vormen, schoon overzet. De Ouden gebruiltten dit woord voor
all
e niet in gebruik zi
jn. Oudt.gingen vele van ingeven door den geest, en wel, met een oncheidb. voorz.: God ingeestte hem. Van hier
werkwoorden gevormdc naamwoorden (verbaliat s
dus uit, die nu, door besnoei
jing van de letter- ingeesting: m et ware verborghender ingeestinghe.
grepen,dezen uitgang bi
jna geheelverloren heb- TUINMAN. Ingeestingdesgemoeds(instinctus)komt
ben,b.v.:wandeleninge,wandelinge, nu wandel; bi
j 0gD.voor. Hetdeelw.ingegeestisnog in gebewi
jzeninge, bewi
jzinge - bewjs; spi
jzeninge, bruik:metdenzelfdeningegeestenschrjver.Ovzsz.
spi
jzinge - spi
js;pri
jzeninge,pri
jzinge- pri
js; v.HlRv. De krachtige uitdrukkingen der ingekoopeninge,koopinge - koop; doopeninge, doo- geeste Sehri
jveren op ditstuk. FRAXTZEN. llet
pinge - doop; hopeninge, hopinge - hoop. enkete geesten was bj de Ouden blazen. W aar,
Dikmaals vindt m en dezen uitgang in de zam en- in de tegenwoordige Overzetting van denBi
jbel,
gestelde naamwoorden, die in de enkele nietin staat:dewind blaest)waerhenen hj wil,stond in
de
oude
van
147
7
:
di
e
gee
s
t
ge
es
t
e
t
y
s
o
wae
r hi
gebruik zi
jn,als:beleving, uitpomping,afpaling,
afûoping, bekoming, enz. M en moet hierm ede wilt. Dus zeiden zj ook ontgeesten,voorbuiten
niet verwarren andere naamwoorden, die dezen de zinnen verrukken.
uitgang hebben,als:rotting,bokking,haring,pen- Angekankerd, zie inkankeren.
ning,enz.
Xngekasl. bi
jv.n.,voor ingezet:ingekaste
Bi
jdeEngelschen gaan de deelwoorden in ing steenen. HoopT.
hklinken.
uit;die ook wederom a1s naamwoorden gebruikt Angek Aonk en . zie t
worden.
Kn gelan d, m.,meerv.ingelanden. Dieeenig

Kngaan,(KER.z
'
nkan,OTFRID.L
'
ngan) b.en land in eenen bedijkten polder heeft: de ingelan-

o.w.,onregelln-;ik ging in,heb en ben ingegaan. den van de W oudm eer.
Bedr.,iemand in hetgaan inhalen:iem andingaan. ln geseh apex:, verl. deelw. van het onBeginnen,aangaan:metiemand eene weddenschap bruikb.werkwoord khscheppen. A angeboren, door
ingaan. Eenverdragingaan. Vrientschap (vrienu- schepping ontvangen: dat is hem ingeschapen.
schap) ingaan. BJJBIL. 1477. Aangaan is hier Ingeschapene kennis. Vernuft en dapperheiteen
meest in gebruik. Onz.,metzf
l
sw
n. Intreden:hj lichaem ingeschapen. V oND.
is er eerst ingegaan. Inschieten: de degen gaat KngesAagen, zie inslaan.

gemakkel
i
jk in en uit. lngestok-en worden: dat lngetegen, bi
jv. n. en bi
jw-!ingetogener,
ten monde ingaet,verontrei
jnigt niet. Blasslzv. ingetogenst. Die zich van alle bultensporigheid
W el aanstaan, en daardoor koopers vinden:die onthoudt,zedig. Van hieringetogenheid. InLetogoederen gaan er we1in. Behagen:ditging den .çcz
l is ook hetverled.deelw.van hetoudetntî
jvolke we1in. Hoor'
r. Aanvangen: ons slaverni
j :631, intiegen, intrekken:N ederlanders,te diep ingaatin. VoxD. Uitmaken,bevatten: vi
jf centen ghetoogen. Hoor'r.
gaan in eenen stuiver; vi
jf en veertig Eesschen Kngeven, b. w., ik gaf in,heb ingegeven.
gaan in een anker.

N aar binnen brengen: iem and een geneesmiddel

Kngaderen.(ingarcn)b.w.
,ik gaderdein, ingeven. Inleveren: de gezanten gaven hun verheb ingegaderd. Inzamelen. Van hier ingaderer, zoek bd de staten in. lnruimen, afstaan: goede
(ingaarder)ingadering.
orde zoud'hi
j doen houden binnen d'ingegeeve
Angang.m.,meerv.ingangen. De daad van steden. HoorT. Tusschenvoegen,invoegen:toen
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hetgestarnte den hemelingegeven wert, zoo ver- An gl.
:ppen . o. w., ik glipte in,ben ingetaaltV oxD.hetinmissa dlW6rc coelo. Inboezem en, glipt. Naar binnen glippen. V an hier inglipping.
in den zin geven:wie hecftu datingegeven?
(Ex:gieed, m. H evige gloed. O ingloet, ons
Alle schriftisvan God ingegeven. BIJBSLV. Van te stert'k! V oxo.
hier@ ingever, ingeving, het kerkel. woord inspl. Kngoed, bi
jv. n. en bi
jw. Doorgoed,zeer
rat'o.
goed.
Kngeveige. voorz. Eigenli
jk is het zoo (Extgeipex:. zie ingulpen.
veel als achtervolgens: ingevolge uwe ernstîge be- Kngoeqen, b. w.
,ik gooi
de in,heb ingegeerte.
gooid. lnwerpen;in den dagel
i
jksehensti
jlgebruiXln geW an d. O.y m eerv. ingeWanden. Eene keli
jk. Zi
j gooiden er eenen hoop steenen in.
algemeene benaming van de inwendige deelen in Doorinsmtjten breken :glazen ingooi
jen.
het ligchaam van mensch en dier. M en
(Engelrden. b. w,, ik gordde in,heb ingegor
d.
l
lo
or
o
mgor
den
i
nt
r
ekken.
Ingegorde
het,bi
j verzameling,in hetenkelv.:het
uit een beest doen. A1de ingewanden
ver- zeilen.
brand. M en gebruikt ditwoord ook
Kngraven . b. w., ik groefin,heb ingegra-

dere deelen, a1s voor de li
jfmoeder,
ven. lloor graven indringen. Van hieringraving:
'tongeboren wicht, in 'tingewant der maeght. hetiseeneingravi
nge aen zkneachtersteofteaen
Voxo. Voor het gedarmte:bezieeens,hoezi
jn si
jne voorstezi
jde. BIJBSLV.
ingewanden krimpen. Voxo. Ende allesi
jne in- lngreep. v. Het ingri
jpen. Men gebruikt
gewanden si
jn uytgestort. Blas'
ssv. Het gerom- het flg. voor eene gewelddadige aanmatiging van
meImtjns ingewandts. BTJBELV. Voor ingewand iets:zi
jn ingreep in de kroon. OUDAAN.

zeide men oudt.ook inader.en storttesyn inader (Engr:eeien, (ingrê
y
-e?3) b. w., ik griFelde
op dieaerdeen hi
jisdoot. Blasst,,1477. Ook in,heb ingegriFeld. Meteenegri
Felinsni
jden,int
'
ngàedoet moederltjke inghedoe. TAEELB. Bi
j graven:ik heb mi
jnen naam in dezen boom ingeKlrz.z'nghedom. Fig-,voor andere inwendige dee- griFeld. Inenten:ingegrigelde loten.
len van iets:het ingewand der aerde. Voxo. (
Exxgrllpen,o.w.
,ik greep in,heb ingegreBinnenste deelen eens lands:voorgenomen lleb- pen. 111 iets grjpen. Doch meest oneigenli
jk;
bendetotde ingewanden van Asiëdoortebreken. de kammen van het molenrad zi
jn te kort,om
BdGAERT. Eigene inwoners en landgenooten,in in tegri
jpen.
tegenstelling van vreemden en vi
jant
len:zich tee- Kx:greel
lez:.o.w.,ik groeidein,ben ingegens'tgevaarte verzekeeren,datuithaarei
jghen groeid. Il) iets groei
jen:zi
jn rok isnu tewi
jd,
ingewantopstaan moght'. Hoor'
r. Van hier de maar hi
j zal er wel ingroeken. Door groei
jen
spreek
-wi
js: in eigen ingewand wroeten,wanneer onder elkander vereenigd worden) ingegroeide
een volk, door inwendige verdeeldheid,zich zelf takken.
verzwakt. Kinderen worden het ''p.ge?
a
tlcnd, of de lngreen.bi
jv.n.en bi
jw. Zeergroen.
ingewanden der ouderen geheeten:en eetende met lxxgreevex:, b.w.,ik groefde in, heb ingesmaak zi
jn eigen ingewant,zi
jnen zoon. Voxo. groefd. Metgroeven insnjden,inschaven.
'tOnmenschljk wroeten i
n lbi
jneigeningewanden, (
Engul.pen,Lingol
pen) b,w.,ik gulptein,heb
IZAAK slagten. Hooovru. Ik sal mi
j van mi
jn ingegulpt. Met groote teugen indrinken: onder
soon,mi
jn ingewant,afscheuren. Fn.v.DoRp. 'tingulpen van een berkemeier met wi
jn. BoKngew eide, o. Ingewand van beesten,vo- GABRT. Hj golpt zeer veel koud waaters in.
gelen en visschen. ln Gron. gebruikt men dit
woord. H et enkele geweide is ook in zwang.
(Engew :.jd.zieî
'
nwq'
den.
(Engew er*el.d, zie inwortelen.
(Engew roeh 4. zie z'nwerken.
lngezelen , m., m eerv. ingezetenen. D ie
eene vaste woonplaatsergens heeft,een inwoner:
Ingesetene van dorre plaetsen. BIJBELV. H et
beantwoordt aan het hoogd. Beisitzer, hetwelk
W ACHTER.verklaart door iemand,die in eenestad

HooFT.
Knh aken. b. w., ik haakte in, heb inge-

haakt. Meteenenhaak in iets vasthechten. Van

hierinhttking.
Kn hak k en, b.w.,ik haktein,hebillgehakt.
M et hakken inslaan. Van hier inhakking.
Anhallen ,b.w.,ik haalde in,heb ingehaald.
Door halen indragen:turf en houtinhalen. N aar
zich halen:haeltuwe hantin. BIJIISLV. Intrekken: Dat M emfs 'thooftinhale! V oxo. Fig.:

woonten leeft,zonder hetburgerregt te hebben. zi
jn woord inhalen,herroepen hetgeen men gezegd
lnglerlg. bi
jv.n.en bi
jw Zeer gierig : u heeft Naar beneden trekken,naar zich trekken:
ingierieh hert. l'Iouw.
de zeilen inhalen. Over zich brengen Vorsten
lnglelen , b. w.,ik gootin,heb ingegoten. uitstooten is oorlogh inhalen. HoolmT. Plegtig
Vloeibare stof.door gieten,in iets instorten: het verwelkomen:de vorst werd door de ganschebur-

water, hetwelk ik er ingegoten had enz. Mede- geri
j ingehaald. Inwinnen: ik za1 hetgeen ten

deelen: het noit veranderen wort nietvan boven achteren is, weder zoeken in te halen. In snelingegoten. Voxo. Fig., in den gemeenzamen heid overtreflbn: iemancl in het loopen inhalen.

sti
jl:men kan u hetverstand metgeenentrechter Naarzich toeslepen,schraapzuchtig zi
jn: maateingieten. V an hier ingieting.

loosheid van inhaalen. Hool'r. Het deelwoord

lngllpen, b.w.,ik gi
jptein,heb ingegi
jpt. inhalende A bruikt mcn in dien zin veel,anders
Een zeewoord. De zeilen ingi
jpen,inhalen en inhallg,waarvan inhaligheid. Van hier inhaling.
toebinden.

(Exlh aA:g, zie inhalen.

(
Engillden, (moesog.ingaleilhon) o.w.,ik lnha'
m , m.,meerv. inhammen. Eene zeegleed in, ben ingegleden. Door gli
jden invallen, tong, die eene inwt
lk, eene kreek in het vaste
inkomen:hetgli
jdtongemerktin. Fi
g.:wanneer land maakt: daar Euripes den halsdesinhams
devindenstijd,door deaqoop van 'tgenadig he- schuurt. Voxo. Breedeinhammen.Hoo:n'
r. Van
den in 'tstrenge nam aals ingegleden enz. M .L. ham,eene snede,omdatdaardoorhetland als geTzlow. Van hieringli
jding.
broken wordt. Zieham en hamel.
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Knh ande:en . b.w.,ik handelde in,heb in-

(Enk ab beien. b.w.,ik kabbelde in,heb ingekabbeld. D oor kabbeling indringen,en dusuitln h angeu , b.w.,ik hing in, heb ingehan- holen.
gen. ln iets hangen:eene deur inhangen.
An ka nkexen , o. I5r., ik kankerde in,ben
Anh ebbeu . b.w,,onregelm .;ik had in,heb ingekankerd. Door kanlter ingevreten worden.

gehandeld. Doorverrniling inkri
jgen.

ingehad. In zi
jne magt hellben: de vi
janf
l had Oneigenli
jk:de boosheitkankert in. Voxr. Inreeds drie schansen in. Bezetting hebben : Heerenthals,inhebbendezestien hondertman'. Hoo>a'
r.
Beteek-enen, beduiden: die woorden hebbell heel
watin; watheeftdatin? Die boodschap zal
niet veelinhebben.

gekankerd kwaad. V an hier inkankering.

Ankarnaal. bi
jv. 11., uit het fr.èhcaî.
nat,

rood a1s de verur van granaatbloesem,die hoog
rozenrood is: inkarnate wangen. J. H . KRCL.
Van het middeleeuw. lat. thgranatz's Het wordt

Anheehéen. (Lnhe
ften)b.w ,ik hechtte in, meest zelfstandig gebruikt, voor vlceschkleur;en

heb ingehecht. In iets hechten : inhechtell van de D ichters sprelten van: hetinkarnaatderlippen.
den ploeg. TEx KATE.
Hetgloeiend inkarnaat. H oogvs. V an hier het

luheem seh, (011.inhet
'
mscht bi
jv.lt ln- ol
lverbuigb.bi
jv.inkarnaten: purpre eglantieren
blaken op den inkarnaten mont. lloogvL.
lnheet,bi
jv.n.en bi
jw. Regtheet.
lnkeep.v.,meerv.inkepen. Inkerving.
Knh elojen, b.w.,ik heidein,heb ingelleid. Knkeer,m. Denadenking vaaietslneteen
Iloor middelvan een heiblok inslaan: op 't ri
j- ingekeerd gelnoed, bcrouw: iemand tot inkeer

lanflsch:inheemsche vonlt. V OND. Zie heem

zenhooft en deillgeheide palen. Voxo.
brengen. Totinkeer komen.
lxkqlte:ll.:gex:, b.w.sik heiligde in,heb inge- Knkeeren, o. w., ik keerde in,ben inge-

heiligd. Inwjden,inzegenen: ltr
tlsl'gsging zi
jn' keerd. Van den weg bi
Jiemand ingaan:a1s een
grooten ommeganlt inheiligen. Voxo. Dekoning rei
jsi
ger, die slechts inl
teert, om te vernachten.
pleghteli
jk gekroonten illgeheilightwerdt.HoolrT. BIJBELV. Fig.:inkeeren in zi
jnen eigenengeest.
Van hier inheiliging.

fnk el.deren , b.w.,ik kelderde in,heb in-

Anhqsehen.b.w.,ik heesch in,heb inge- gekelderd. Een woord in hetgemeene leven geheschen. Ook: ik hi
jschte in, heb ingehi
jscht. bruikeljk,in den kelderdoen:ik heb dewjnqesDoorhi
jschinginbrengen.
schen reedsingekelderd.

Knh ol.l.en , o.m ,ik holde in, ben ingehold. Knk epen, b.w.,ik keepte in,hebingekeept.
H ollend inkomen.
Eene keep in hotlt maken.
'Knh eu d, m.
,meerv inhouden,in eenige ge- Ankerven . b.w.,ik korf in, heb ingekor-

vallen slechts gebruikeli
jk. Al de zaken, die in ven. Eenekerfin ietssnjden. Ook o.,methebeen geschrift,eene rede,een boek, begrepen zi
jn. ben;invreten:daarentussen neep de behoefte, inl)e inhoud van den brief. Hetboek was van de- kervende van dagh tot dagh. HooFT. Van bier
zen inhoud. Datgeen,hetwelk een ruim bevatten inkerving.

kan,deszelfsgroottekdeligchamcli
jkeinhoud t
ler (
Enkheren*.
je,zie eekhorent
ie.
zon, naar vierkante mi
jlen gerekend, enz. Bi
j (
Enk:
.jkexl.
, b.w.,ik keek in,hehingekelten.
HoolT en Voxolr,wordt inhoud ook onzi
jdig ge- Inzien.
bruikt. Onzeooren zi
jn aan aan het Inanneli
jke K
(nk:ppez:,b.w.,ik kipte in, heb ingek
-i
pt.
meestgewend;alhoewelhet onzi
jdige het oudste Inkepen,eene keep in iets maken.
geslaehtschi
jnttezi
jn.
Knkl.
a'
m pen,b.w.,ik klampteîn,heb inKnh ou den .b.w.,ik hield in,heb ingehou- geklampt. Door klampen in ietsinhechten. Fig.:

den. In zi
jneligchameli
jke ruimte bevatten: de
bekerhoudtveelin. BIJBELV. Eenen zakeli
jken
inhoud hebben:zi
jn briefhieldin,dat enz Binnen houden:datwalgeli
jkebraakmidt
lelkonde ik
nietinhouden. Fig.,bedwingen:zi
jne gramschap

zoo zi
j hem t'llaarder parthi
je ltondeinklampen.
Hoov'
r. Tusschenvoegen:tweebrievenhebbenmi
j
hierinklampenswaardtgedocht. Hool'
r.
lnkl.
eeden,b.w.,ik kleedde in,heb ingekleed. Een plegtig gewaad aantrekken: laat

inhouden -- zlkh inltouden.
Anh ou l, o., meerv. inhouten. D e inhouten
van cen schip,deszelfs ribben,dic den buik maken. Ook zegt men in den gemeenzamen spreektrant, van iemand die gezond en van ligchaam

SwMsox ink-leeden. V oxo. H etfeest metstaatsie
inkleeden. Voxp. Oneigenl., bedekken, opsieren: de verhcvenste lessen ip fabelen inkleedcn.
Van hierinl
tleeding.
An kieppen ,b.w.,ik ltlepte in, heb ingc-

welgesteld is:hi
J is goed van inhouten.

klept. Door kleppen indagen.

Anh u l.dlgex:s b.w.,ik huldigde in,heb in- (Kn kll:xn'
m en , o. m , ik klom in,ben ingegehuldigd. Voor de eerste reis aan eenen vorst, klommen. Door klimm cn inkom en: en 'tvolck

ofanderen persoon zi
jnehulde bcwi
jzel
). en hem salderinklimmen. Bllssruv.
daardoor voor dengenen erl
tennen,die hi
j is. Van Ank'fnkex:, b.en o.w.,ik klonk in,heb en

hier inhuldiging. HoolnT bezigt inhulding, van ben ingeklonken. D oor klinken inslaan: eenen
Lnhulden,thansinhuldigen.
nagel inklinken. M et geweld inslaan,zoodat het

fnhuren,b.w.
,ikhuurdein,hcbingehuurd. klinke:Hi
jklonckdenvarredeharssensin.VOND.
Iets,hetwelk men in huurheeft
,voorhet vervolg Onz.,met zî
jh; met gedruisch en gewel
d doorhuren.
dringen,inri
jden: de paarden klinken ter stad in.
lnlageu,b.w.yikjaagde(joeg)in,heb in- Hoorl'
. lngtklonken totdiep onder de vi
janden.
gejaagd. Naarbinnen dri
jven:den vi
jandinjagen. Hoor'
l'.
Door snel ri
jden inllalen: wi
j jaagden Uoegen) Knkleppen, b.w.,ik kloptein,heb ingedievoorri
jdersbinnen een llurin.
klopt. Door kloppen indri
jven:zoo kloptgi
jhet
Ank. m.,meerv.inken. Zoo noemt men den stof in. Onz., met zo'h) door kloppen dunner
uitgang,de opening van eene puit,eene soortvan worden:datboek zal veelinkloppen.
fuiknet. Hetza1misschien uithetoudeinge,eene Knknagen, b.w.,ik knaagde in,heb inge-

naauweengte,verbasterdzi
jn.

knaagd. Knagend ineten. Van hier inknaging:
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inknaging in de vliezen en vleeschachtige deelen. W en krimpen in, worden, door krlmping,korter.
Knknarsen. (inknersen) o. w.
,ik knarste llet doek krimpt in. De wind krimpt in, het
in, heb ingeknarst. Door knarsen indringen :dat tegendeel van ultschtkten. Fig.: op deze bedreide schichtinknarstin het brein. V oxo.
ging krompen zi
j in,lieten zi
jhunnevri
jl
noediglx:kxteop en . b. w,, ik knoopte in,heb in- heid varen. V an hier inkrimping.
geknoopt. Door knoopen inbinden. Fig.,bedwin- Knk roppeu. b.w.,ik kropte i
n,heb ingegen :de ongebondenheid inknoopen. Ernstig aan- kropt. Eigeli
jk inden krop indouwen. Hetwordt
bevelen;in de dageli
jksehetaal:ik heb het hem meest ;g. gebruikt. Het kan al die ingekropte
ter dege ingeknoopt.
ellendenietverduwen. Voxo. Mi
jn'ingekropten
Knk oken s b.en o.w.,ik kookte in,heb en rou. VoNo. Inkroppende zi
jnen haat tegens de
ge
ene
n
e
nz.
H
oorT.
Van
hi
e
r
i
nkr
opping.
ben ingekookt. Bedr., door koken indri
jven:ik
heb er die bruine kleur ingekookt. Onz., met Knkrul
len. b. w.,ik krooi in!heb inge-

zjb, door koken verminderen:hetis op de helft krooi
jen(inNoordh.:ik kroodin,heb lngekroden)
ingekookt. '
Uèr/co/
cen ishiermeestgebruikeli
jk. elders:ik kruidein,heb ingekruid. Doorkrui
jen
Knk o'
m eAln g, m. en v., meerv.inkom elin- inbrengen. Fig., m et gezag, tegen genoegen ingen. V reemdeling.
voeren :het besluit wordt ingekruit. V oxo. D ie
(Enkem en.o. w., onregelm.; ik kwam in, rieden hem,hen metderti
jdttentreqi
jkstenamp-

ben ingekomen. Tngaan: ik sliep,toen hi
j in- ten in te krui
jen. HooF'
r.
kwam. Ook is het een beschaafd woord in den

Knk ru :pen , o. w., ik kroop in,ben inge-

bi
jbelsti
jl:toteenevrouw inkomen, haar beken- kropen. Door kruipen inkolnen. Fig-,ongemerkt
nen. Intrekken:zoodra de vi
jand ingekomen zal toenemen:datkwaad kruipthoe langer hoemeer
zi
jn. Inzeilen:eensin hetjaar komen de sche- in. Van hier inkruiping,inkruipsel.
pen in. Ingebragt worden:die wqren mogen niet
inkom en. Van hier het deelw. mkome
4
nde:inkomende en uitgaande schepen,- inkomende en
uitgaandegoederen,regten,enz. Inkomen als een
zelfst.naamw.van hetonz. geslacht, voor rente,

Knkl,m . Een bekend zwartvocht,om mede

teschri
jven oftedrukken. Met noit verdergeli
jken tnkt. AxToN. Met onuitwisch'bren inkt geschreven. M .L.Tlaow. Voxo.gebruikt ergens

hetmeerv.
,uiteenedichterl
jkevri
jheid:ik wensch
baat,inkomst:hi
jllad van dielanderi
jen een in- metmi
jn pen en inten enz.

komen van tien duizend gulden.
Knkom sl, v., meerv. inkomsten. Ingang,
zonder meerv.: voor de inkomst der vloot. H et
inkomen, de baat,derente,meteen meerv.:hi
j
leeftvan zi
jneinkomsten.
En koop, m. Een koopen,om weder te ver(

Naar (1e aanteekening van M .M ARTINIUS,stam t
het af van het gr.eyzquçtw,encaustum,dat eigen-

li
jk t
'
ngebrand heet. Hetencaustum was nameli
jk

eene zekere gebrande stof, waarmede de Ouden
teekenden. Ook heette een purperkleurig merk,
of teeken, hetwelk de oostersche keizers onder
koopen. Zi
j kosten mi
j zelven twee gt
llden,bi
j hunne brieven zetteden,hetJe?7?'
eencaustunl. Bri
j,g
den inkoop.
dersscl
ai
jnthetgenomen voorallerleivocht,om
K nkeopen, b. W., onregelm .; ik kocht in mede te schri
jven,en dus de bron van ons woord
heb ingekocht. K oopen, om te verkoopen. HiJ inkttezi
jn,bi
jItlL.enckt. Het poolsche inkaust
koopt het duur in. Door geld,deel aan een ge- komt er nog nader bi
j;it.incltiostro,eng.ink, fr.
zelschap, inwoning in een huis,enz.verwerven: encre. Zamenst.:ink-tkoker,inktpot,inktvlak:zulk
zi
j hebben zich in het gasthuis ingekocht. Van een inkvlak uit onze boeken te wisschen. VoND.
hier inkooper.
O ul.bezigde men ook inkthoorn, voor inktkoker:
lnkorlen. b.w.,ik kortte in,heb ingekort. en hi hadde een scriversincthoerne an sine lenD oor intrekken korter maken:kortuw touw in. dene BIJBEL, 1477.
Figg,beteugelen:hi
j moetingekortworden. Ver- Knku:l.en, b.w.,ik kuilde in,heb lngekuild.
minderen:eene schuld allengs inkorten. Iemands In eenen kuilplaatsen.
(EnRu :pen, b. w., ik kuipte in,heb ingegezag inkorten. V an hier inkorting.
An korven , b.w., ik korfde in, heb inge- kuipt. In vaatwerk sluiten.
korfd. Ditinkorveniseigenl
i
jkineenenkorfdoen. Ank w aR k en , b. w.,ik kwakte in,heb in-

Oneigenli
jk gebruikte men hetvoor demaag te gekwakt. M etgeweld ingooi
jen,insmi
jten. Klankvullen. Bi
j KIL.corbitare,inventrem immittere?de- nabootsend woord.
vorare. Hi
j spert zi
jn mond op, om dat in te ln'laag, v., meerv. inlagen. H et inleggen.
I)e inlaag van geld. Inlaag van ruiteren. HoorT.
korven. Buuxs.
lnkeséel.
lk. bi
jv.n.en bi
jw. Zeerkoste- D atingelegd wordt. Zoo noemtm en eenen ingeli
jk:meteen inkosteli
jk aavondmaal. HooFT. slotenen briefeene zklccg.
Ankeud, bi
jv.n.en bjw. Streng koud,fjn Anl.
atl.
en.b.w.,ik laadde(oul.loedlin,heb
koud.

ingeladen. In een schip laden. Van hier inlader,

Knkeaa:len,b.w.
,ik kraaidein,hebinge- inlading.

kraaid. lloor gekraaiinroepen:zoo dra de wak- Knllan tl.er,m .,m eerv.inlanders. Het tegenkre haen den midnachtinnekraeit. Voxo.
deelvan uitlander. V an hierinlandsch.
Xnkr:lgen,b.w.,ik kreeg in,heb ingekre- Knl.a ypen, b. w.,ik lapte in,heb ingelapt.
gen. Binnen zich ontvangen:hetschip kreeg wa- Slordig, als metlappen,invoegen:brieven inlap-

terin. Binnen kri
jgen:il
tkan het vat niet in- pen (in eenboek enz-) Inzwelgen:even alsdrinkri
jgen. lk heb mi
jn geld ingekregen,ontvangen. kebroers, die allesinlappen. In dezen zin schi
jnt
(Ex:k rlxnpex:, b.en o.w.,ik krom p in, heb het klanknabootsend te zi
jn.
en ben ingekrompen. D oor krimpen digter ma- Anl.asseh en . b.. w.,ik laschte in,heb ingeken: ik heb het laken ingekrom pen. H et ver- lascht. M etlasschen inzetten:eenstuk inlasschen.
spreidevereenigen:hi
j bcvalhetheirin te krim- T usschenvoegen:een verhaalinlasschen. V anhier
pen. Hoos''
r. Zichfn/cz'fzz
lpezl,zi
jnelevenswi
jsen inlassching.
vertering verminderen. Onzm,mttzb'
n:de zenu- (EnIaten. b. w., ik liet in, heb ingelaten.
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Binncn laten: iem and inlaten. Tnvoegen: eene lnll.jsleu, b.w., ik li
l
-stte in,heb ingeljst.
1at in de ribben inlaten. Zich metiemand inla- In eene li
jst voegen. Fig.:ingeli
jst in het geten, m et hem in gesprek treden. Zieh in eene slachtrcgîster. FR-&XTZI!N.
llandeling, in een pleitgeding inlaten. Oul.werd Kn'
lllvexx,b.w.,ik li
jfde in, hcb illgeli
jfd.
hetook onpersoonl.gebezigd:en den cloppenden Eigcnli
jk,in een li
jfsteken, in welkenzin hetbi
l
wertinghelaten,d.i.wordtopengedaan (pulsantt- SIx v. CuAxo.voorkomt: een'schicht, om den

@??.
: apert
-tur). Guco. rnosx Van hier inlating. draak of ti
jger intel
i
jven. Tot een medelidvan
Anl.a veren,o w.,m etecnen bastaarcluitgang,
ik Iavcerde in, heb ingelaveerd. Laverend irlko-

genootsehap,van een vereenigd ligclzaam lna-

De treTeli
jkste Leeden deszelven landschaps
teli
jven. Hoo>
al,
. Van hierinljving.
lnleel.lxjk,bi
(Enioegeu .b.w.,ik loegdein,heb ingeloegd.
jv.n.en bi
jî
v. Zeerleeli
lk.
An l.eg ,m . Geld dat ingelegd wordt, in de Invli
jen. ln Groningen gebruiktmen dit woord:
turf inloegen. Iflra. kent een werkw. loghen,hey
loteri
j,ofanders:zi
jnen inleg betalen.
îo-glczl,componerefoenum zk metam
lnl.
egeren.zie z
hlegerl
n).
Knl.
egerl.
ng, v. Plaatslng van kri
jgsvoll
c. Knloliken , b. w., ik lokte in,heb ingelokt.
m en.

M et inleeghering van tien of twaalf duizent mannen. Hoolal'. V an inlegeren, dat weinig in gebrllik is. Bi
JH oop'r vindtmen het:hethcirging
ontreut Leyde inleeghren.

lnleggen, b.w., ik legde (leide)in,heb
ingelcgd (ingeleid). Tt
lt gebruik opleggen :bier
inleggen. Inm aken:komkom mers inleggen. Aiet

stnkjesinli
jmen:een ingelegd kabinet. Engermaken:een kleed inleggen. Te zam en brengen:hoe
veelmoeten wi
jinleggen,om dieu maalti
jdtevieren? Eenen wi
jngaard inleggen, eenc rank in de
aarde leggen,om nieuwe wortels teschieten. Lof,
eer,schande m etietg inleggen,behalen. Geld in-

leggen,in dc loteri
j. Tegeniemandinlcggen,zich

met woorden tegcn hem verzetten. V an hier inlegging,inlegsel,ingelcgd werlc. A'
Ieteen inlegsel
van levend saffer. OvERz.vAN I-lsavsv.
ln l.eldeu , b. w., ik leidde in,heb ingeleid.

Door lokken naarzieh brengen,door aanlokselen
inbrellgen:iemand inlokken,in htlis. Fig.:wanneer de westtwind den zoluer inlocke. VOND.
V an hier inlokking.
Knl.oot'
lsen, b. w., ik loodsde in,laeb ingeloodsd. Binnen loodsen. V an hier inloodsing.
lnlwoogen, b. w., ik loogde in, heb ingeIoogd In de loog zetten:linnen inloogen. Van
hier inlooging.
Knloop, m . H et inloopèn.
W *, i
k liep in,heb en
Knloop en , b. en 0.
*
ben ingeloopen. Bedr., ln het@4 loopen inhalen:
iemand inloopen. Onz., m et Zon; in eene plaats
loo'pen,komen :hetsehip liep de haven in: Tegen elkandcr inloopen. Ook flg.:die geWatllrWol*dingenloopenli
jnregttegenelkanderin.lnloopenis
ook een zetterswoord:datschriftlooptin,t1eletters
beslaan minder plaats dan men dacht. lioorbre-

Naarbinnenleiden. Bi
jzonderdruktllctuit,wan- ken:ditjaer werdt ook de si
jp bedi
jckt,maar
neer men openbare persllnen aan de koninkli
jl
te liep binnen kortejaren wederin. VSL.CHRON.v.
lloven itlbrengt,en aan den vorst aanbeveelt:door llooux.
den Kroonprinse ingeleid,tcrgunstigergelloor bi
j (Enl.ossen . b. w., ik loste in, heb ingelost.
'tOpperwezen raken. AT. L. Tzaow. '
Wi
jders, Door losgeld in zi
jn bezitbrengen:die datververleiden,bedotten :om de gemeente in te leidel), zette pand zoo dier heb ingelost. M . L. Tlaow.
i
nl
os
s
i
ng.
en verltnocht te m akcn. H oov'r. Van hier in- Van hier
leider.
Knl.
u ltl.
en.(inllli
jen)b.w.,ik luidde in,heb
Knl.el.dl.ng-, v.,m eerv.inleidingcn. Behalve, ingeluid. Iloor ltlokkenltliding, een teekcn van
dat het de driedel'lei beteek-enissen van hetge- een begin geven: de kermis illluid'
en. Door gelui
noemde '
inlel'den aanneemt,beteekcnt hetnog den inroepen: iemand laten inluiden. Fig.:dc Eenaanvang, het begin eener rede. Ook de aanlei- dragt,die a1s balling sclleen geweken,wierde weding,het onderrigtin eene zaak. Ook hct daar- der ingelnitl. T.Rlla. D oor schoone woordcn bedriegen. Zoo vertaalt Voxo.hetseltr:rstzr:dolos
over geschrevene werk.
lnl.ekk eu, o.w.,ik lekte in,ben ingelek-t. van VlltolL. door: ofons inteluiden. .
In hetgemeen, bedriegen: getrouwe harten door gaven en
Tuckkende intlruipen.
lnl.everen , b. w., ik leverde in,heb ingc- door wencken inlaidcn. V oxo. D aarnaA xToxlAs
leverd. O vergeven :een verzoek,eensmeekschrift, door Tarenti
jnsch en Brundusi
jns verdragh en
'thuweli
jk zi
jner zuster ingeluidt. H oor'r. Van
zi
jnbezwaarinlevercn. Vanhicrinlevering.
(Exv'
l.ezex:. b.w.,ik 1as in,heb ingelczeu. 1n- hierinluiding.
Knl.u lsleren ,b.w.,ilt ltlistcrcle in, heb inzalnelen:vrucllten inlezen. V an hier inlezing.
lnl.leq
ltlen , o. en b. w., i1t lichtte in,heb gellziytcrd. In het oor luisteren :iemand iets iningelieht. Onz.,metzl
jn lichtin eencplaatsdrin- luisteren. Een klanknabootse,ld woord; even a1s
gen. Licht cr eens in, Bedr.:ielnand vallee,le het lat.ï/
?.s'?t.spfr?-crc in c'
dfr6?zl.
zaak inlichten, flguurl., voor iem and van icts in- lnm aR ens b. w., ik m aaltte in,heb ingelichting geven: ingelicht door de gcgronde aall- maakt. Inleggen:sni
jboonen inmaken. Van hier
merltingen van sommigen enz. Van hier inlich- het verl. deelw. ingemaalct, fig.gebruikt:een ingni
t
.
M
.
L.
Txlow. Van hier inmater,inlichting.
gemaak-te
lnl.l.gg-en , o. w., ilt 1ag in,heb ingelegen. king.
Klc.kent de nu veronderdespreekwi
js:inleggen Knm aneu , b. w., ik maande in,hcb ingcvan een kind,voor in de kraam liggen. H oov'r maand. Door m anen invorderen. Schulden inbezigthetvan krtjgsvolk, dat ergens gelegerd is; manen. V an hierinmaner,inm aning.
alhoewelhi
jInleggen spelt:hoed'inleggendeknecll
- (En'en en gen, b-w.,ik mengde in, heb ingem engd. Door mengcn indoen,onder iets mengen.
ten den burgcrondraaghli
jk vielen.
lnl.l.jm en,b.w.,ik li
jmdein,llcbingeli
jmd. Ik heb het water er ingem engtl. Fig.: zich in
Door li
jmcn in iets vastmaken. Van hier inli
j- cen verschil inmengen. Van hierinmenging,inm illg.
m engsel.
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ln- en nen . b. w., ik m ende in, heb inge-

ln pagsen, b.en o,w., ik paste 1n, heb in-

mend. Door mennen invoeren:hi
jlietwaaghells gepast. Meten,ofiets in iets anderssluite. Ol1z.:
meteetwaren ter stadtinm cnncu. IIoop'
r.
hetpasthierjuistin.
En n'.eéex:, b. w., ik matin,heb ingemeten. lnp ep ere n,b.w., ik peperf
(
le in, heb inDoor meting inkri
jgen- (
Fig., vergelden:wantzi
j gepeperd. Eigenli
jk, il) peper leggen, peper inden godeloos naer d'uitmaet van het qtlaet weer strooi
jen. Men gebruikt het,in de dageli
jk-sche
intlleetvoor altoos. Voxo. Ook, onder het me- taal,voor iemand icts ten dunrste betaald zetten:
ten,verminderen; wanneer let onz.metzf
jh ge- ik za1hem dat welinpeperen.
bruiktwordt.
(Eupersen, b,w ,ik perste in,hebingeperst.
Anm eksel.
en, (ook k
nmetsen) b.w.,iltmet- Door middelvan perslng itlbrengcn.
selde in, heb ingemetseld. D oor metselen invoe- In plaepen ,b.w,,ik peep in, heb ingepepen.

gen. Een stuk in den zi
jmupr laten inmetselen. Eigenli
jk, pi
jpend inblazen. Fig., door fraai
je
Van hier inlnetseling.
woorden aan het verstand brengen : men za1 nieKn'
m :dtl.
els,bi
jw.van ti
jd. Middelerwi
jl. mantlliehtinpi
jpen,dathi
J enz. Ds Buuxs.
(
Enxn'
l
a-xten. b. w., ik mi
t
jnde in, heb inge- An pAa afisen. b.w., ik plaatste in, heb i11mi
jnd. Zi
jn eigendom, bi
j openbare veiling, in- geplaatst. lnzetten. V an hier inplaatsing.

koopen.
Kn m on den . b.w,,ik m ondde in, heb ingemond. D e uiterste einden van iets in elkander
steken. Hierom heeft de Schepper de slagaderen
in deaderen tloeninmonden. Hylnvl,
zlas ovnRzsTrr.
An naa l.jen. b.w.,ik naaide in,heb ingeIlaaid. Door middelvan naald en draad tezamell

(Kn pl.a nlex:, b.w., ik plantte in, heb ingeplant. lnpoten:boom en enz.inplanten. Oneigenl-,

Eenen lap innaai
jen. Door llaai
jen insluitenc hi
J
had hetgeld tusschen de voering ingenaaid. D oor
naai
jen engermaken:ik heb demouweneenigzitls
laten innaai
jen. Van hierinnaai
jer,innaai
jing.

plot
'gd. Een woord bi
jde timmermans gebruikeli
jk,wanneer zi
j groeven aan planken maken, geIi
jk aan de voren, die door den ploeg gemaakt

nageld. Metnagelen indri
jven,vastmal
ten.

plultt. Trekl
tend inhalen,zeew.:weshalve wi
jhet

door onderwi
jsinhetgemoed overbrengen:iemand
dedeugd vroeg inplanten. De kerkheeftwoesti
j-

nen zeden ingeplant. V oxo.
(Enpl.en gen ,b.w.,ik plengde in, heb ingeplengd. Plengend ingieten.
voegen:boeken innaai
jen. lloornaai
jeninvoegen. (Ex:pl.oegen. b,w.,ik ploegde in, llel) inge-

lnn agel.exâ. b m ,ik nagelde in, heb inge-

worden.
Anplu kk en, b.w., ik plukte in, heb inge-

Ann em en, b.w.yik nam in,hebingenolnen. schooverzeilook inplukken. BIJGASRT.
D ooropnem en inbrengen:hetregent;neem hetgoed (fu lxom pen .b.w.,ik pom pte in, heb ingein. Intrekken:dezeilen innemen.ln een stthip ont- pompt. D oorpompen inbrengen.
vangen:iemand innem el'. Onder dak ontvangen: (
Exxpeéex:s b.w.,ik pootte in, lleb ingepoot.
si
jnamen onsallen in, om den regen, dic over- Inplanten.
quam. BzlsEzzv. Bezetting innem en. I)1 zich
(Exxl
l::
rax:gex:. b.w,,ik prangde in,hcb ingenemen :eenen drank innemen. Fig.:goeden ralld prangd. Prangend instouwen,illdrultken.
innemen. Bevelen innem en. M et geweld nemen: lnpraten , b. w., ik praatte in, heb ingevaste stcden innem ell. Beslaan,*bezettene de sol- praai. lnpreken.
daten namen de geheele markt 1n.. F ig.:indien ln preken , b. w., ik preekte in,heb ingede droefheid uw hart heeft ingenonlen. Hoor'
r preekt. Inpraten,met vele en nadrukkeli
jkewoorbezi
gthetvoor verstaan:Ik acht, mi
jn Heer die den in het gemoed brengen.
Knpren*en ,b.w., ik prentte in, heb ingeneemtmi
jn meelling zeer wel in. Genegenheden (
winnen:hi
j llam mi
j met dien brief geheel in. prent. Door herhaalde leering diep indrukken.
Iem ands hart innemen. Hierheen behoort de Ook voor betaald zetten,even a1s inpeperen. Van
spreekwi
js:voor,oftegeniemandingenomen zi
jn. hier inprenting.
Yan hier innemend,bevallig;innem er,inneming.
lnpressen ,b.w.,ik prestein,heb ingeprest.
Ann en , b w.,ik inde, heb geïnd. Invorde- M et alle kracllt, en eene sooet van geweld,inren. Al waare schoon i
jets daarafgeintbi
jden brengen:ik moest hem dien drank inpressen. Het
ontfanger. H ooFl'. Van hier illning.
ig,door verzetting,voor inpersen; schoon het gelnnerl.
la
jk,bi
jv.n.en bi
jyv. lnwcndig.
. De bruik wil,datheteenigzinsandcrsgebezigd worde.
lnprlk ken , b. w., ik prikte in,heb ingeinnerli
jke waardc van een stuk geld.
(
Exkxv:gsbi
jv.n.en bi
jw-,inniger,innigst. In- prikt M et eene scherpe puntinsteken.
wendig: dat vloeituithet innige van mi
jn hart. (ExRprepp en. b.w.,ik p.ropte in, heb ingeM eestgebruikt men ditwoord, om ecnen hoogen propt. Proppend inprangen.
graad van opregtheid en inwendig gevoel aan te
ln pu ll.ens o. w., puilde in, is ingepllilfl.
wi
jzen:innige godsvrucht. Een innig gebefl. In- Inzakken,hettegendeelvan ul'tpullen.
ni
ge bli
jdschap enz. Van hier innigheid,innigli
jk. (En puéken, b.w.,ik puttede in,heb ingepnt.
lnoogslen , b. w., ik oogstte in,heb inge- Inscheppen,inpompen.
oogst. Yeldvruchten in den oogst inzamelen: ln reg enen. o.w.,ik regendein,ben ingegranen inoogsten. Fig-,in eene groote maat ver- regend. lloor regenen invallen:hetglas is ingekri
jgen)1of inoogsten. Schande voor eer inoog- regend. Onpersoonl., lnet hebben: hetheefthier
sten. FslTl,
l. Van hier illoogsting.
ingeregend.
Anp akk en. b.w,,iIt pakte in,hcb ingepakt. ln tek enen , b. w., ik rekcnde inyheb inV an hier inpakking.
gerekend. OUDAAN bezigt hetvoor tellen,toetellx:pallm en , b. w., ik p'almde in,heb inge- len,adnumerare. In dezen zin is het verouderd;
palmd. Allengskens naarzich halen. Eeneli
jn zoo als ook ln dien, waarin F. D. W AEra het
een touw inpalmen. Fig.: eene schuld illpal- neemt,qrooteen wackere verstanden, metde
men. Parm a Pooghende m eer en meer vallde welcke lck mi
j niet en wilinrekenen. Thans
Stroom in te Palmen enz. IIOOFT.
wordt hûtin de gemeenzam e verkeering gebezigd,
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voor onder de asch verbergcn, om te bewaren : met al de ruiteri
j ter stad wasingerukt. Vanhier
vuur inrekenen.
inrukking.
lnren nen , b.en o.w.,ik rende in,heb en Ax:sellteill.ex:. b.w.,ik schelde in, heb ingeben ingerend. Bed., door rennen inhalen:zom- scheld. D oor m iddelvan eene schelinroepen.
mighe ruiters faalden cenighe burghers in te ren- lnseh en ken. b.w.,ik schonk in, heb in-

nen. Hooy'T. Onz.,metzq'
n: rennendinkomen: geschonken. lloor schenken ingieten. Men gehi
j isde stadingerend. Dewelke,metopstui
jvendc bruikthetzoo welvan het vat,waarin geschonfelligheit,daarop inrennen. 1'1OO1-T.
ken wordtja1svan hetvocht,daterinkomt. Bier
lnrld.m. Hetinri
jden.
inschenken;een glasbierinschenken.
Anrlglen, b. w., ik rigtte in,heb ingerigt. (En ge'
ltep en , b. w., ik seheepte in, heb inlla orde zetten: eene tafelinrigten. Fig-,schik- gescheept. In een schip laden. Van hier insche-

ken,regelen:zi
jnevoordragtnaarde vatbaarheid ping.

der toehoorderen inrigten. Van hier inrigting.
lnseh epp en . b.w.,ik schepte in, heb
ln l
rlaeden, b. en o. w., ik reed in,heb en geschept. D oor scheppen indoen.

ben ingereden. Bedr.,door ri
jden doen inbuigen : lnseq
heppen, b.w.
,ik schiep in,heb ingetoen hi
j elk den rng zogtin teri
jden. L.TI<Ie. schapen. Door de natuur ingeven, Zie ingeRjdend inhalen : ik heb hem bt
j den tweeden schapen.
lui
jlpaalalingereden. Onz.,metzbh:ri
jdend in- lnseherpen, b. w., ik scherpte in,heb
komen:hi
jisdien weg ingereden.
ingescherpt. In het gemoed diep inprenten, bi
j
(
Exkrugen, b.b.,ik reeg in,heb ingeregen. aanhol
zdendheid onderwi
jzen: delessen derjeugd
In eene ri
j vereenigen: koralen inri
jgen. M eteell moeten den kinderen vroeg ingescherpt worden.
ri
jgsnoer intrekken: het keursli
jf inri
jgen. Door Van hierinscherping.
ri
jgen dunner maken: gi
jhebtu nietgenoeg in- lnseheuren, b.en o.w.Nik schetlrde in,
geregen.
heb en ben ingescheurd. Bedr.,eene scheur m a(Ex:rl.jéen?b.en o.w.
,ik reet in,heb inge- ken:ik heb hetdoek ingescheurd. Onz.,metzl
.h:
)

reten. Bedre,Inscheuren :hi
j heefthetlaken inge- het zalinscheuren.
reten. Onz.
, met zqh: het doek reetin. Men lxkseè
ll:e*en, b.en o.w.
,ik schootin,heb
vindtook :ingeretene wonden. Zie rtl''ten.
en ben ingeschoten. Bedr-, indoen :het brood inKnroellensb.en o.w.,ik roeidein,heben schieten,in den oven. Oneig.,hetleven insehieben ingeroeid. Bedr., door roei
jen inhalen: wi
j ten.verliezen.VoxD.lkmoeterveelvanhetmi
jne

konden de boot niet inroei
jen. O11z.,metzq'
n; bi
jinschieten. Dooreen schietgeweer in stnkken
roei
jend inkomentwi
jkwamen dehaven inroei
jen. schieten:deglazen inschieten. Onz.,metzbh,i11Van hierinroei
jing.
gaan:die balk sehiet diep in. In hetgeheugen
Knreepen, b.w.,ik riep itl,heb ingeroepen. vallen;het tegendeelvan ontschl'
eten..toen ik dat
Totzieh roepen:iemand inroepen. Fig.:dedor- loorde,schootmi
jjuistin enz.
heitderwoesti
jnen roept den hollger in. Voxo. (
Ensel
lkl
.jnen,o.w.,ik scheen in, heb ingeOpenli
jk indagen:hi
jwerd doorde overheid we- schenen. lnwaartsschi
jnen. Op 'tlicht, dat inder ingeroepen. D ooor een geroep deu aanvang geschenen de schaduwen der wetverdreef. VOND.

van iets te kenuen geven: de markt inrocpen. Van hier insehi
jning.
V an hier inroeper,inroeping.

(
Ex::
roerex:, b. w., ik roerde in, heb ingeroerd. Doorroeren inmengen,
Knroeséen, o.w,,ik roestein,beningeroest
Door den roest ingevretel
a worden; heti
jzeris
gehecl ingeroest. W egens den roest klemmen,
vastzitten::1e nagelis er ingeroest. Van hier inroesting.
lnrol.l.eu, b.w.,ik rolde in, heb ingerold
Tot eene rol inwinden: papier inrollen. lloor
rollen dunner lnaken:rolhetpak watin. Rollend

(Engeh :kR ex:. o.en b.w.,ik schikte in,ben

en heb ingeschikt. Onz.
,metzt
jh; schikkend inkomen: hi
j is er met zi
jnen stoel ingeschikt.
Bedr., toegevell, voegen: iets insehikkell. V an
hierillschikking,inschik
-keli
jk,enz.
ln seh ok ken , b.w.,ik schokte in, lleb ingeschokt. Inschrokken,ongekaauwd inslokken:ik
zou hetingewand en het been en vleeseh inschokken. Voxo. Daar is onderscheidttusschen kaauwen, erkaauwen en inschokken. Hooy'T.
lnseh.oolajen,o.w.,ik schooidein,ben in-

inbrengen: vaten illrollen. Ook onz.
, met zt
jh; geschooid. Schooi
jend inkomen. Dezelve luiden,
rollend inkomen: het vat is er van zelf inge- zoo natzi
jwaren,schooiden ermeê steêwaartsin.
rold.
Hoov'r.
lnren d, ot m eerv. inronden. Eene ronde Knsehoon,bi
jv.n.en bi
jw. Zeerschoon.
opening van binnen: nissen cn inronden,gevult lnsel
h op pen, b.w.,ik schopte in, heb innlet beelden. BKGAERT.
geschopt. Schoppendinbrengen. Ookoverdr.:hi
j
Knrossen, Linrotsen) o.w.
,ik rostein,ben is in datambtingeschopt,hetis hem op eeneoningerost. Rossend inrennen: hi
j qualn schieli
jk regtewi
jzeopgedragen.
ten dorpe inrotsen. H oox''
r. ltlL.heeft ook ros- (
En seh rapen. b. w., ik schraapte in,heb
sen en rotsen,eg?z?'
fc?'6.
ingeschraapt. Gierigl
i
jk inhalen. Geldinschrapen.
(Kxl.l
ru :l.ex:, b.w.,i!t ruilde in,lleb ingeruild. (
En geh r#.jden.o.w.,ik scllreed in, ben in1)001-ruiling inllandelen. V an llier inruiling.
gesehreden. Schri
jdelings inkomen.
(Exvru :'Fnezl, b. w., ik ruimde in,heb inge- Ansehruven, b.w.
,ik schreefin,hebingejven. Jnruimd. 1)001
- ruimte te maken overgeven: zi
jn schreven. Inteekenen:zich laten inschri
broeder ruim endein delang bekleedeplaets.V OND- geschrevene aandeelen,eFekten,enz. Toteen huToelaten: bclangcnde het wi
jder inruimen der weli
jk aanteeltenen:zi
j zi
jn gisteren ingeschreven.
oefe:ling van den Roomschen godsdienst. IlooEbmT. Yan hierinschri
jver,inschri
jver,inschri
jving.
ln seh rebb en. b.w., ik schrobde in, lleb
Van hier inruiming.
Knruk ken . o.w .,ik rukte in,ben ingerukt. ingeschrobd. Doorschrobbenindri
jven.
M etgeweldinvallen:na datde woedende vi
jand, Angeh roeveu s b.w., ik schroefde in) heb
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INSCHROKKMN- INSPAREN.

ingeschroefd. ln iets vast schroeven. Van hier
inschroeving.
(Enseltrok ken .b.w.,ik schroktcill,hebingesebrokt. Gulzig insloltkcn. Zie inschokken.
Ansehu dden , b.w., llt schuddede in, heb
ingeschud. lloor sclludden doen invallen.
(ensel:u :ven . b.w.,ik schoofin,heb ingeschoven. D oorschuiven inbrengen.
lnseltu l.d, v., meerv.inschulden' Ecne geldschuld,welke meu invorderen kan :m etbevel,ol:l
de inschlllden in 's koninx llanden te leeveren.

j H.Dlc Gl
:. is inschuld persoonli
llooF'
r. Bi
jk
regt,juspersonale: Toebehooren .. bestaat il1
behering ende insehuld. Van hier inschuldenaar,
door lloor'r gebrllikt.

Ansgel.
uks,voegw.en bi
jw. A1seenzanlen-

zi
jn,in dien 't ook Portugaal insloltte. HooF'
r.
V an hier inslok-king.

(
Kxlsleg
rpex:g(inslurpen)b.w.
,ik slorpte in,
vloet u door zi
ju' balgh quaem in te slorpen.
heb ingeslorpt. Doorslorpen illbrengen:indiende

V oxo. Van hier inslorping.
(En sl.ufm eren, o.w., ik sluimcrde in, been
ingesluimerd. Ai
'nvangen te sltzimcren.
(Exksl.xeâfpex:!o.w.,ik sloop in, ben ingeslopen. Sluipend lnkomen. Fig.: ingeslopen m isbruik.
(
Exksl.
u :lex:.b.en o.w.,ik sloot in, heb 1@11gesloten. Bedr-, achtcr een slot bewaren. In
eenen meer algemeenen zin eenen briefy- een
*nSjul
*ten. lnsluiten heet
leger rondom ccne stad l
ook,in eene rede,tusschen twee sluitteekens, iets

bindendvoegw.,ook,daarbenevcn:ill
sgeli
jkshatlde inplaatsen.
Begri
jpen: Nederland is in den
elck van haer vier vleugclen. BTJBELV. Als een vred! mede ingesloten. Ol
lzi
J
-d., met hebben; net
i
npas
s
e
n
i
n
ee
ne
ope
ni
ng :de boutslnit er netin.
vcrgeli
jkend bi
jw.,op dezelfde wi
jze: ende insgeli
jks sei
jden si
j ook alle. Bzasl
lLv. Bi
j K1t,. ook Van hier insluiting.
eensgehjk. Sommigen willeninsgelqksdooreensye- AnsAurl
pen.zie inslorpen.
/t)'
/
c:verdringen;doch datsmaakt naarnoodelooze Ans'
m akken, b.w.
,ik smakte in,heb ingekieschheid. Ittsgelt
lks is zamengetrokken van î
n smakt. Met geweld inwerpen: smack er groote
des.ç6#i'
/
t'
6,0
% desgelq''
ken;wordende het voorzct- steenen in. VOND.
sel274,dikwerfmet den tweeden naamvalgebruikt,

Axts'm el.lex:, b.en o.w.,ik smoltin,heb en

als in der /f
)*
# 111#63-daad,th #c.
:gelqks,?
'
z?.
s,
ge- ben ingesmolten. Bedr.,door smelten inmengen:
lè
1
'k8.
tin en lood bi
j ell
tander insmelten. Verliezen: ik
(Ensl.
aan.b.en o.51.,Onregelm.;ik sloegin, heb erveelgeld bi
jingesmolten. Onz.
,met zbh;
heb en ben ingeslagen. Bedr., door slaan indri
j- door hetsmelten verminderd wortlen:hetlegeris
ven1eenen paal inslaan. A'
let eenen slag inbre- bi
jdien slag vri
jwat ingesmolten. Van hier inken:glazen inslaan. Eenen weg inslaan, zich op smelting.
denzelven begeven. lnspannen: paarden inslaan. (Kzls'n'
.erex:, b.w.:ik smeerde in, heb inge-

Opleggen:biervoor den zomer inslaan. Opzt
zi- smeerd. Srnerelldinwrl
jven:linnenmet zeep inPen:hi
j sloeg aldcn wi
jn in. Onz.,metzq
-'
)
n; in- smeren.
dringen:hetonweer isingeslagen.
(
Enslnîelensb.w.,ik smeetin,heb ingesme(
exxsl.
ag, m.,meerv. iuslagen. Het inslaan; ten. lnwerpen:steenen ter stad insmi
jtcn. lloor
zondermeerv.: den inslag van wi
jn verci
jnsen. smi
jten omwerpen:uw vesting,dieingesmetel'enz.
D c waren, welke m en inslaat, dragen ook den M .L.Tllow .
naam van inslag; zonder meerv. lnweefsel; m et ln snak ken , b.w.,ik snakte ill, heb ingeeen meerv.:mell sehiet den iuslag door dc schee- snakt. M ctgretigheicl inslikken. Honden die 't

ringe. Voxo. Vallhierdespreekwi
js:de sehe- bloed insnacken. Voxo. Ook hebt gi
jme ingering en de inslag. Omslag,zoom :een rok met snaktm et onverzaedellbrandt. HooF'
l'.
ecnen bl
'eeden inslag. Zamenst.:inslagcedel, (in- lnsnappen,o.w.,ik snaptein, ben ingeslagceel)inslagspoel.
snapt. Insluipen,schieli
jl
tinlooptnjlat.pî.
orî
psl'
e
Axâsl.
apen,o.w.,iksliep in,ben illgeslapen. sel
htro:ende ingesnapt zi
jnde,bezet de poort.
Aanvangen te slapen. In den verhevenen sti
jl, 1.
100ln.
z'.
voor sterven: dtlizenden liggen hier,welke in de ln snla-tl.en ,b,w.,ik sneed in,heb ingesneeeuwigheid zi
jn ingeslapen. C.v.D.G.
den. Eenesnede in ietsmaken;ook (
1001- insni
jlnsè
leren. b.w.,ik sleeptein,heb ingesleept. ding graveren. Eene opening in eenen di
jk maSlepend intrekken.
ken heet,bi
jHoolq'
r,ook insnq'
den. Van hier inlnsl.
qpex:,b.w., ik sleepte in, heb inge- sni
jding.
slepen. Door sli
jpen inmaken. Die holligheid (
exl.
snox.
ren, o.w., ik snorde in,ben ingeheb ik erlaten insli
jpen.
snord. Metgesnor invliegcn.
lnsl.l.kk ens b.w ,ik slikte in,heb ingesliltt. lnseh u :ven, b. w., ilt snoofin,beb ingeDoor slikken naar binnellbrengen:pillen inslik- snoven. Door snuiven in den netls optrekkeu: zi
j

kell. Drup en dauw al nuchtcren illnesliclten. slluiven zeeschuim in. Voxo.
Voxo. Van hier inslikking.
ln soppen, b.w.,ik sopte in, heb ingcsopt.
(Ensl.fn gerexx, b. w., ik slingerde in, heb In sop indopen:ook m et sop inm aken.
ingeslingerd. D oor slingeren inwerpen:de glazcn ln sp an nen, b.w.,ik spande in,heb'ingeinslingeren. Slingerend in den mond brengen en spannell. V oor den wagen spannen: paarden in-

opeten:zi
jslingeren '
tvleesch rauw in,mitsgaders spannen,- ossen inspannen voordenploeg. Ond'ingewanden. BI
JG.
tEI
,
4T.
ei
genli
jk,met i
jver aanwenden: allekrachten inlxxsl.:plpen , o.w,,ik slîpte in,ben ingeslillt. spannen. Iu eenen kwaden zin zegt m en: met

Ongemerkt inkomen :Schoonhoove,oftontsloopen iemand inspannen,wanneer het onzi
jdig gebruil
tt
zil-nde,oft illgeslipt,enz. lloo:-'
l'.
wordt; doch meest bezigt men dan aanspannen,
lnsl.
okken. b. w.,ik slokte in,heb lnge- zaptenspannen. Tegelshetrechtdervri
jhcitingeslokt. Door de zwelgl
tccl inbrengcn: hi
j slr,kte spttnnen. Voxo. Van hier inspanning.
heele brokkellin. Verslinden:hetverm ogen eener

lnsparen .b.w.,ik spaardein,hebingespaal'd.

weduwe inslokken. Dooronregtzich ietstoeëige- Uitzuinigen(parcendoccçt/k
rr:re):zooveelhi
jinvier
nen:vervaarli
jkernoch zouw 'tSpaanschegeweldt ofvi
jfjaarent'htliskon inspaaren. Hoor'
r.

INSPATTEN- INSTRIJKEN.

ln spallen . o.w.,ik spattede in, ben inge-
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lnslel
llen . b.w.,ik stelde in,heb ingesteld.

spat. lndruischen:de sol
daaten spatten t'zi
jnen In het gemeen,wordt dit woord gebruikt,om
herbergh in. HoorT. Inpuilen:de muurza1van eenen aanvang van ietstekennen te geven. Bi
j
onder inspattcn.
voorb : iem and,die de eerste is,om eene wet te
(Ensp:.jkeren,b.w.,ik spi
jkerde in,hebin- maken,stelthaar ln. De gezondheden instellen,
gespi
jkerd. Metspi
jkersinhechten.
dat is, eer men drinkt,deordevoorschri
jven,in
(en sp:éïien, b. w., ik spittede in,heb inge- het drinken van de gezondheden te volgen. H et
spit. lloor spitten indringen,inblengen.
huweli
jk instellen, met gezag hetzelve invoereu.
lnspoel.en, o.w ,iltslloeldc in, ben inge- Ztkh instellen, eenen aanvang nemen: dat spel
spoeld. Aauspoelend indri
jven: hetwrak terha- steltzich fraaiin. Hi
jkan zich nietgelaeten inven ingespoeld.
stellen. V oxo. Va'n hier insteller,instelling,voor
(Ezksp:raak , v. lllgeving: ik neig het oor, de daad van instellen,en de ingestelde zaak.
daar'k op Gods inspraak wacht. PSASMBSR. Naar lnstexnm en . b.w.,ik stemde in,heb ingede inspraak van hetgeweten,hetinwendigegevocl. stem d. Inwilligen: ik heb die zaak mede inge-

Tegenspraak:inspraak op iets maken,doen.
stemd; waarvoor gemeenli
jk toestemmen gebczi
gd
(
Ex:sx>.
rekex:, b.w.,ik sprak in, heb inge- wordt. Van eenerlei gevoelen zi
jn:weinigen zul-

sproken. In de rede tusschenspreken: spreek er len lnethem illstem men. Van hier instemm ing.
niets in. D oor spreken veroorzalten:iem and moed Anslend:g-l.i.jk.bi
jw. Metsterkenaandrang.

inspreken.
Men vermaande hem zoo inster
ldigli
jk. HoolT.
(
Ex:spr:ngen,o.w..ik sprong in,ben inge- Van t
h cn stendhljk;van stendl
g,standig.stand.
sprongen. Aleteenen sprong inkomen:hi
jsprong Hiervoor zegt'men dikwerf,bi
j verbastering,2ntenhuizein. Achteruitwi
jken:de muur sprong stanteln
-k.
boven drie dnim en in.
lnstiajgen,o.w.,ik steeg in,.ben ingcste(
Exxsrugen. o.w.,ik spoog in,heb ingespo- gen. Sti
jgend indringen: de lucht,die ter tralie
gen. lnspuwen.
in quam sti
jgen. YoxD.
(Enspu :kex:. b.w.,ik spootin,heb ingespo- Kns4lk k en , b.w.,ik stikte in,heb ingesfikt.
ten. Door spuiten inbrengen. Yan hierinspuiting. Door stikken met de naald inwerken :die bloe-

lnspuw en, zie inspugen.

lnséaan , o.w.,onregelm .;ik stond in, heb

men zi
jn er kunstig ingestikt.

Kn sllrpen, b.w.)ik stipt: in,heb ingestipt.

ingestaan. Borg zi
jn: ik sta voor hem in. Ik Even indoopen.
wil er niet voor instaan. Eene twistzaak voor Ansle'
m 'nlel.ez:, o.w-,ik stommeltle in,ben
iemand opnemen:hi
j stond voorzi
jne vrouw in. ingestol
nmeld. Metgestommelinkomen:hi
j kwam
lustal.
l.
lg, bi
jv.n.en bi
jw. In de dageli
jk- terkamerinstommelen.

sche verkeering gebruikel
i
jk,voor in eenen kwa- (
Ensleoéen. b.en o.w.
,ik stootte (stiet)in,
tlen rcuk gebragt: een huisinstallig maken,m a- heb e1l ben ingestooten. Bedr-jnaar binldell,of
lken, dat niem and het bewonen wil. A'
lisschien naar buiten stooten: eene tleur illstooten. Aall

van hetoudestall,datverbli
jf,woning beteeken- stukken stooten: eene ruitmetc
lel)elleboog in(le;en dan heefthetdenaastebetrekking op een stooten. Onz, methebben:hi
jstootte(stiet)met
huis,en zegtzoo veelalsonbewoonbaar,onbruik- den dcgen op den vi
jand in. Met zb'
n; met gebaar. Ecllter zegt lnen ook:iemand installig ma- weld inri
jden: een' poort, waardoor de ruiter
ken. hem het vertrouwen, dat hi
j bi
j anderen quam instooten. lloovT.

heeft,ontnemen.
(fzxster pen, b. w., ik stopte il),heb ingelnslam pen , b.w.,ik stampte in,heb inge- stopt. Door stoppen indouwen.
stampt. Iloor stam pen instooten:eeuen paal ila- (Enskorm en, o.w.,i1t storlnde ill,ben ingestampen. Door stampcn inbuigen e11brelten:stamp storm d. M etgeweld indringen:ten hcmel instorden vloer niet in. M et moeite inprellten: deze men. Voxo. Op iemand instormen.
weldaden hunnen kinderen en kindskinderen in- (
Kxâsteréex:, b. en o. w., ik stortte in,heb

stampen. BKGAERT. Van hierinstampi
ug.

en beningestort. Bet
l1
-.,stortent
l indoen:gi
j lnoet

lnséa'pp en, b. en o-w., ik stapte in,heb er de appelen maar instorten. D oen vallcn:die
en ben ingestapt. Bedr., door stappen inllalcn: de bergen instort. Voxo. Overdr., ingeven,in-

hi
j wenscht zi
-jn leitsvrou i1) testappen. Voxo. boezemen:dathi
j den bootsluiden standvastigheit
Onz.,met zn
-h; door stappen inkomen;hi
j iser instortte. t'
looE
bn'
r. Mededeeleny begaven: alles,
vr-ijmoedig ingestapt.
wat den dingen ingestort,beknoptin God alleen
(
Enséeigeren, o.w,,ik steigerde ill, ben bi
jeen gevonden wort. Voxo. Onz., met ztlh;

ingesteigcrd. Steigercnd inkomen. Het paard invallen: de toren is ingestort. T11 eene vorige
kwam ter poortinsteigeren.
ziekte vallen:de krankc is wedcr iugestort. M et

(
Ezxsteken,b.e11o.w.
,ik stak in,heb inge- geweld instroomen:dezeekwam door de wi
jde

stoken. Bcdr., in eene opening steken. Eenen breuk instorten. Van hier instorting.

draadinsteken,in de naald. 0111.zeide menook: (
Knslou'
w en, (instuwen) b. w.,ik stouwde
eenen di
jk insteken, voor doorsteken. Oneig.:ik in,heb ingestouwd. Sterl
t indrul
tken,inpak
-ken.
heb mi
l-er nict willen insteken,mi
jin diezaak (
KnstE
reven, o.w.,ik streefd: in,heb ingcniatwillen inwikkelen. Tnluisteren: wie hceft u streefd. Strevend inkom en:gereedt,om ter stadt
datingestoken? srallhitlr ittstekeî',oul.voor oor- in te streeven. Hoolp'
r.

blazer. Een boek insteken,losse vellen toteen (
Knsl.
rlRezl. b. en o.w.,ik streek inyheb
boek innaai
jen. Onz.
,metltebben;verborgen zi
jn: en ben ilgestreken. Betlr., stri
jk
-end indoen:ik
daerdubbelzinnigheitnoch schalel
thcitinnesteeckt. heb lletgeld eringestreken. Onz-,metzl
jh;met
Voxo. Zoo er iets geestigs insteekt. Voxo. gezwilldheidinkomen:zichondcrwintlende,'tkri
jgsAchterbli
jven:driemaalen bleefhaar taalten vol- volk te doen instri
jken. l'
looF'
r. W ieso rui
terlell krop insteeken. Hoogvs. Van hier inste- li
jck ter bane comt ingestreken dan? Coxsrs osrt
king. Zam enst.:insteekkamer enz.

M INx.
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INSTROOIJEN- INVIJLEN.

(
Ensteeol
lex:,b.w.,ik strooidein,heb inge- komtdees slange hethooft intreên. VOND. D oor
treden inhalen: ik za1 hem we1 intreden. Fig.:
strooid. Metstrooi
jen indoen.
(Ex:séreem en. o. w., ik stroom de in, ben zi
jn sti
jltreedtTwclTusnergensin. Hoorl'.Onz-,
ingestroomd. Stroomend inkomen.
metzq''n;ingaan :wie is daar ingetreden?
(Extséru - en*,o.)meerv.instrumenten.W erk- Anlrek, m. Het intrekken : bi
j den intrek
tuig:alle instrument,dattegen u berei
jdt word, des legers. Eene plaats,waar men zich eelle wi
jl
BlasErav. H etgereedschap eens wondheelers:llier ollhoudt:wi
j hebben daar onzen intrek. Zi
jnen
maaktm en instrllmentttn. Een stoute knaap heet, intrek nem en.
in de dageli
jksche taal,6en lhstrument. Van het Kn tkek k en. b.en o.w.,ik trok in, heb en
lal.Lhstvumentant.Zam enst.:instrum entmaker;m tl- btn ingetrok-ken. Bedr.,m et t
rekken inl
lalen:de
balen m et een touw intrek-ken. Naar zich halen;
zi
jkinstrutuent.
(Ex:slulven , o. w., ik stoof in, ben ingesto- trek uwe beenen wat in. ln eene zaak betrekven. Stuivelld inkomen: zie! hoe is dat zand ken:gi
j wordtmede in dat twistgeding ingetrokhier irlgestoven !M etstuivend nat illstorten :toen ken. Afschatlkn:eene gegevene order intrekken.

de stroom ter di
jk
-bresse instoof. llotlgvlz. Met Naauwer maken:een schi
p boven een weinig in-

geweld inkomell: de paarden kolnen instt
liven. treklten, Onz.,metzk
jh:inkomen:illdten devi
jl-loor'
r.
and dieper intrekt. lnkrimpen: die plankt trekt
ln stu rexâ. b. w., ik stuurde in,heb inge- door de hitte in. V an hier intrekking.
stuurd. Sturend inbrengen.
Knku fm e:en. o.w.,ik tuimeltle in. ben in-

Anséuw en,zietblstouwen.
getuimeld. Tuimulend invallen. lli
j ishalsover
(En suilen . o.w., ik sulde in, ben ingesuld. hoofd door hetgat ingetuimeld.
Door sullen ingli
jden.
Kntussehen, voegw. en bi
jw. Middelerwi
jl.
(
Exklappen. b.w.,ik tapte in, heb ingetapt. Voegw.: intussehen ri
jst de waan al hooger.
Tappend indoen:ikheb er bier ingetapt. ln de HooGvxz. Bi
jw.:ik zalhetintusschen doen.
dagel
i
jkschezamenleving,inschenken:tap eensin. Knval.
,m ,meerv.invallen. Eeneollverwaehte
Kn éeek en en, b.54,.,ik teekende in,heb in- aannadering, m et strooping vergezeld:de Turken
geteekend. lets a1s een teeken inschrtjven. Van hebben eerti
jds herhaalde invallen in Hongari
je
hier inteekenaar,inteeltcning.

gedaan. Eene invallende gedachte:aardige inval-

lnterdeel.
, o. Nadeel:schade:totinterdeel len. Eene plaats,waar men dikwi
jls komt; zon-

van scippers. R.PALUD. Zle acbterdeel.
der meerv.:hier is de zoete inval.
(Exklelren , b. en o. w.,ik teerde in,heb en (En vallen, o. en b. w., ik vielinyben en

ben ingeteerd. Bedr-, doorvertering minderma- heb ingevallen. Onz.,metzk
jh) vallendinkomen:
ken:alzi
jn goed bi
jna interen. O1Az.,met zn-h: hi
j viel ten donkrel afgrond in. Hooovt,. Inhoe veelzi
jt gi
j al ingeteerd? Ook methebben. sehieten: invallende lichtstralen. Instorten: het
wathebben wi
jallang ingeteerd!
huis is ingevallen. Eenen invaldoen:t
1e vi
jand
(
fxx4eugel.
ex:sb.w.,ik tsugelde in, heb in- isvan ter zi
jde ingevallel), Indegedachten schiegeteugeld. Doorden teugell
tortertenemeu,be- ten:juist viel mi
j toen in. Vermageren: zi
jne
dwingcn. Meestoverdr!voorwederhouden,mati- kakel zi
jn geheelingevallen. lnzinken:metingen :zi
jne begeerteny drlften, iemands trotschheid gevalene oogen. Tn iemantls rede vallen:toen ik
inteugelen. Van hier inteugeling.
dit zeide, viel de Koning in. Schieli
jk tusschen
(
Exl.
l:egen, Lintq-'
gen, k
'
zlf?
.
t?
kezll verouderd o. komen: daar moet de basstem invallen. Van
w.,ik toog in, ben ingetogen. Intreklten. H et schepen,diein eene haven binnenloopen,zegtm en,
verl.deelw.ingetogen isnog in gebruik. SPIIIGH, dat zi
j invallen. Bedr., door vallen breken:de
heeftiatogeling,voor aankom eling in een land.
hersensinvallen.
Knéil.l.en, b.w.,ik tilde ill,heb ingetild. 1n- ln varen , b. en o. w., ik voer in, heb en
beuren,door optillen illbrengen.
ben ingevaren. Bedr-,door m iddel van een vaar-

Knleeven, b. m , ik toefde in, heb inge- tuig inbrengen;hi
j voerdegoederen terstatlin.
toefd. lnwachten:ditgeschiet
lde,om zekereven- Varend inhalen:hi
jkonlle tlat roofsehip niet indels in te toeven. 1100:,T.
varen. Onz., met zg''zl; inkomen meteen schip:
Knlogé. m . Inkomst,het intrekken.
ik kan hier niet invaren. M et flttr woon intreltKnleom en , b.w., ik toomde il), heb inge- ken:dit huis is te huur,om metNovember in te

toomd. Ill
ttugelen. Oneigenli
jk,voorhetbedwin- varen. Inrjden:gezegeut ingevaren de poortvan

gen en beteugelen van hartstogtell: M evrouw 'tis Amsterdam. V oxo. D ichters gebruiken ook in-

kunst t1e bli
jdschap in te tool
nen. Voxo. Van varen voor zich stout naar boven verheFen. Zoo

hier intoom ing.
zegtV oxo.van een slotgevaarte;tlathet destar(Entooveren, b.w., ik tooverde in,heb in- ren ingevaren is.
getooverd. D oorbehelldigheidinbrengen:hy heeft Anvaéen, b.w., ik vaatte in,heb ingevaat.

den baI er ingetooverd. Iets zoo in iets anders In vaten doen. Den wi
jn invaten.
inbrengen, of vastbinden, dat het niet,dJn met lnvaééen. b.w.
, ik vattede in, heb illgevat.

groote moeite ontward, of losgemaak-tkallwortlen:wathebtgi
j erdatweerillgetooverd.
(Exkïiralpp en, b, w.: ik trapte in, heb ingetrapt. llet de voeten Intreden:gi
j moet er niet
intrappen. Doortrappen breken:en trapt Godts
vi
jauden depan in derti
ghmael. VOND.
lnérede, (intred) v. Plegtige inkomst: op

In zichvatten,vasthouden;si
j(de steenen)sul
len
metgoude ingevatzi
jninharevullingen. Blgsssv.

ben ingetreden. Bedr-,in stukkeutreden:Messias

(
Envîeien, b-w.
, ik vi
jlde in,heb ingevi
p
-ld.

lnvegen s b.w.,ik vcegde in,hebingeveegd.

Door vegen inbrengen.
(
Enverg:fl. bi
jv. n. en bi
jm, een verled.
deelw.van hetoudevergften. Zeervergiftig:uw
invergifteflits, Voxo.

gewapende intrede. Hool-'r. Op haer groete en
Knves4en. b.w., ik vestte in,heb ingevest.
heilzame intreê. Voxo.
Vastinzetten: aleer de bergen ingevestet waren.
(Enkreden, b. en o. w.,ik trad in,heb en BIaBsLv.,ook SPIIGH.
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lnvoxderen .b.w.,ik vorderde 1n,heb ingevorderd. Inmanen: schulden invorderen. V an
hier invtlrderaar,invol-dering.
lnvou w en, b.w.,ik votzwde in, hcl) ingevouwen. Binnenwaarts vouwen.
Anvre*en . b.en o.w.,ik vratin,heb ingevreten. Bedr.,metgeweld ineten:t
lati
jzerwordt
goudtlraad invlechten. Si
jne wortelen worlen bi
j geheelvan den roest ingevretell. Onz., met hel)den springader ingevlochten. BryBEruv. Oneig., ben: kanker vrect geweldig in. Ovcrdr.: de bursierli
jk ttlsschenvoegen: lloe hi
j de glorie van gertwistvreetin. Voxo.
Rome overalinvlegt. HoogvL.
Anvrllven,hetzelfde a1sz
'
nwrt
jven.
Anvl.legen , o.en b.w.,ik vloog in,ben e11 (En vu:len ,b.w.,ik vtllde in, heb ingevuld.
l
n
eene
ope
ne
pl
aat
s
van
e
eni
g
ge
s
chrift iets inheb ingevlogen. Onz, met zqh; vliegcnd inko-

Door vi
jlen lnwcrken; ook doorvi
jlen kwetsen.
(Ex:vl
laxn*nex:, b.w., ik vlamde in, heb ingevlamd. Inbranden:het Iemmer van een zwaard
invlammen,door m idd'elder vlam,m etgouden,of
zilveren draden beleggen.
An vl.eeh*en , b. w.,ik vlochtin,heb ingevlochten. Door vlechten inbrengen: ik zal cr

men:de tltlis
'el zi
jn alingevlogen, M ctallesllel- schri
jven. Van hier invlzlling.
heid naderen;Flxsus komt meteene speer inge- (
Enw aa:len. o.m,ik woei(waaide)in!ben
vlogen. V oxo. M eteene vaartinzeilen:devloot ingewaaid. l:oor den wind binnenwaarts wl
jken
kwam metvolle zeilen invliegen. Tegen iemand en val
len:almi
jne glazen zi
jn ingewaaid. Ook
invliegen,zich tegen Ilem verzetten. Bedr,, door kan het bedr. gebraikt worden: de wind heeft
vliegen breken : de vogel heeft hetglas ingevlo- mi
jne glazen ingewaaid.
gen.
Anw aarls, bi
jw. van plaats. Binnenwaarts.
Anvl.leéen , o.w.,ik vloot in, ben ingevlo- 1)e vergeli
jkende trap wordt in deOverzettingvan
ten. Vlietend inkom en.
den Bi
jbelgevonden :een ander voorhof, inwaer(
Envl
lla-exx, b.w., ik vli
jdein,Ileb ingevli
jd. der,dan datvoorhuys.
w a eh éen, b.w.,ik wachtte in,heb ingeDoor vltjen indoen?invoegen. Inlasschel:en zoo An'
bekwaam nict in 't ligchaam der historie kon in- wacht. Tntoeven:iemand inwachten. Afwachten:
eene goede gelegenheid inwachten. Van hier ingevli
jt
l worden. W wgsx.

(Exx-vll.eed, m. D it woord wordt, in eenen wachting.
Anw assen, o, w., ik wies in,ben ingewaseene zaak op eene andere:den invloed der star- sen. Door wassen in iets vastgroei
jen Nagels,die
ren op des m enschen lotgevallen gelooven. ()ok in hetvleesch ingewassen zi
jn.
Knw
ateren
.
o.
w.
,
i
k
wat
er
de
in,bellingevan de zedeli
jke uitwerking eenspersoons op anderen:ik hoop,dat gi
j uwen invloed datrtoe zult waterd. V an water, dat indringt, doortrekken
tc werk stellen. O ul. zeide men invlietthg: der worden:de plintisingewaterd. V an hier inwaplaneten wercken ende hoer inulietinghc. GULD. tering.
Tnosx.
ln w eekexxs b. m , ik weckte in,heb ingeweekt. lets in vochtleggen,om het week te m alnvl.oellen, o.w., ik vloeidein,ben
ken. Anders noemt m en het in t/8 week, elders
vloeid. Vloei
jend inkomen: uit wiens kil
in de kt/ct?/cc,leggen.
ader invloeit. Vbxo. Tusschenvoegen: hi
j
lnw eiien, o.w.,ik welde in,ben ingeweld.
hier,metvoordacht, invloei
jen enz.
Anvl.u géen, o. w., ik vltlgtte in,ben inge- Door middeleener onderliggende welinzakken.
vlugt. Vltlgtend inkom en : hoe se de wilclernis An'
w entl.
ig,bi
jv.n.en bi
jw.;inwendi
ger,ininvlughte. V oxo.
.
wendigst. lnnerli
jk. Et
zne inwendige kwaal. Na
Anveege,voegw.Zoodat.D ezelfdeschreumte den inwendigen m ellsche. BIJBELV.
(
leed hen metzjn naaktezeggen tevreede zjn: lnw enkeAen, b. en o.w., ik wentelde in,
invoeghedathi
jbinnen de vesten ontfangenwerd. heb en ben ingewenteld. Bedr., inwaarts wenteHOOFT. M en gebrtlikt het ook zonder het voeg- len: eenen steen inwentelell. In Gclderland ge-

oneigenli
jkeu zin, gebruikt voor de werking van

woord #c/. hi
j spreekt niets dan billi
jkheid,in- brtzilttmen heta1seen o.w,jnletzt
lk,in den zin
voege men hcm de toestem ming niet weigeren van wederin eeneziekte storten:hi
j wenteltwekan.

In dt'er voege is ook in gebruik. Zie der in.
, ik werkte in,heb ingeKnw erken . b. w.
An voegen, b. w., ik voegtle in,heb inge- werkt(oul.ik zf
procl/ zb, lleb ingewrocht). Door
voegd. Voegend invullen :stcenen invoegen. Tus- bewerking inmaken:sommigen beschri
jven hetgeschcnvoegen: ik-heb diter nog ingevoegd. Van loof, als een ingewrocht vermogen. Tn het gehierinvoeging.
moed doen inbli
jven, Mi
jn ingewcrkt verlangen.
lnveer,m . Het invoeren:schatting op den M .L.Tllow.
invoer van bllitenlandsche goederen leggen.
Anlverpen ,b.w.,ik- wierp in,heb ingeworAn voereu , b. w., ik voerde in, heb inge- pen. D oor werpen inbrengttn:dat dese arme wevoerd. Met een ri
j- of vaartuig inbrengen:gra- dusve meer ingeworpellheeftenz, Blasbls&-. D oor
nen van buiten illvoeren. 17at bi
j anderen in werpen breken: ergens de glazen inwerpcn. M et
zwang is,inbrengen:wettcn? gewoonten, een ge- geweld inbrengen:zi
j onderwondenzich,soldaaten
voelen invoeren. Van hier lnvoering.
in te werpen. HooF'
r. Onverwachts doen ontAuvoigeix, b. w., ik volgde in. heb inge- staan:kwade gedachten inwerpen. Van hier involgd Volgend bi
jbli
jven,bi
jkomen,inhalen:zoo werping,inwerpsel.
werd de lniddelbare lentenacht,kunnende 'tbur- An w even , b.w.
,ik weefde in, heb ingewegherjaarniet involghen enz. l'
loovT. Aanstonds ven. Door weven inwerken. Figuurl,: bi-jteekeachter iemand volgen: ecn soldaat was d'eerst) ningcn tenvoorneemli
jken werl
teinweeven.Hoor'
r.
Toeq.

jken
diedeveste beklom; stouteli
jkingevolghtvan de Van hier inweving, inweefsel, in den eigenli
rest. lloop'
r. Dadeli
jk nal
tolnen: ik heb uwe zin;ook flg.:door een verstandig inweefzel van

lessen ingevolgd. Icm ands begeerte involgen. der vehevenste stukken. O vsaz.vAx l-lsl
tvnY.
Van hier involging.
(
Ezxw :
ldex:.(inwden)b.w.,ik wi
jddein,heb
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ingewl
ld. Toteen zekergebruik, op eene pleg- heb ingewreven. Metwri
jven inbrengen. Oneig-,
jl:ik zal hem
tigewi
jze,wi
jden,heiligen:eelfekerk een al- betaald zeften ;in den gemecnen sti
jven. Vau hier inwri
jving.
tatr inwi
jden. Bij de Roomsch-ltatholi
jkell ge- ditwelinwri
bruikt men het ook van personen :ecnell abt
lxlw rlngen, b.w.,ik wrong in, heb ingecenenon inwi
jden. ln lageschel.
tstaalzcgt men: wrongen. Met wringen inlraai
jt
!n: ik heb erde
ietsinwi
jden,hetwelk men voor deeerstereisge- schroef ingcwrongen.
ll
ruikt. Van hieringewi
jde,die ingewi
jd is; in- Anzaallen. b. w.
, ik zaaide in,heb ingezaaid. Door zaai
jen instrooi
jcn: fi
jn ingezaaid
'e
wi
jding(inwi
jing).
Inha
m
,
kr
ee
k,
Kxâw llk, v.,lneerv.inwi
jken.
zaet.Voxo. Voorde tweede rciszaai
jen. Ingezaai
de
boekwe
i
t
e
nz,
i
s
,
i
n
Ge
l
der
l
,
boe
kwei
t
,
di
e
kleine batti.
Knw llken, o. w.
,ik week in,ben ingewe- na het m islukken van llet eerste gezaaide, op
ken. In eenc plaatsde wi
jk nel
nen: terwi
jl die- nieuw gezaaid wordt. Fig.: datGodt den mensch

genen dieper in D uitschland inweken. L. l'llx inzaeide een zaet en m ogentheitvan redenkavelfwTs. Inbnigen: die muur is ingeweken. Van Ien. Voxo.
Kn zaal, m . Zoo noemtm en,op de Veluwe,
hier inwi
jking.
Anw âR keleu , b. w., ili wikkelde in, heb het hoogstc bod (
)p goederen,bi
j deeersteveiingewikkeld. ln eenen omslag doen. M en ge- ling:de inzaat is m etduizend gulden verhoogd.
bruikt het m eest flg.: zich in eene zaak inwikke- lnzage. v. Dit woord wordtin eenige oorlen. W anneer de warztlcht zich in den staat in- den van ons vaderland vri
j algemcen gebruikt,
wikkelt. Van hier hetverled.declw.ingewilclceld, voor gezag,doel,ofbelang,a1s van 2: en zeggent
als 1)i
Jw. gebruikt; metbedekte woorden:ik heb ik heb er geen inzage inj ik heb er nietin te
het hem ingewi
kkeld gezegd. Van hier inwik- zeggen; i1t bemoei er mi
j nietmede;nietvan k
'
?
en zien,a1s ofhet ware:ik heb ergcen inzien in.
keling.
(Enw l.l.leu . o.w.,ik wilde in, heb ingewild. ln za gen , b. w., ik zaagde in, lleb ingeM en gebrui
kt bi
j verkortingj dit woord,metaf- zaagd. Aanvangen m et zagen; ook eene sncde,
sni
l
-tling vaneen anderwerkwoortl. (Dit)wastei- meteene zaag,in houtm aken.
kens genoegh, van den averechtsehen weg in te lnza'kR en, o.m ,ik zakte in,ben ingezakt.
Door zakking invallen. Van hierinzakking.
willen (namel.gaan). HooF'
t'.
(Enw :l.l.lgen. b.w.?ik willigde in,heb inge- Anza*n el.en,b.w.,ik zam elde in,laeb ingewilligd. Zi
jne toestemml
ng tot iets geven: een zameld. lnoogsten: vruchten inzamelen. Verzaverzoek inwilligen. Aan 'tinwillighen oft weige- m elen:geld inzam elen. Van hier inzamelaar, inren der som me. H oov'r. Van hicr inwilliging. zameling.
Anw lnden . b. w., ik wond in, heb inge- Knzeep en, b.w., ik zeepte in, heb ingewonden. In een windsel doen. Van hier in- zeept. M et zeep insmeren: den baard inzeepen.
Knzegenen, b.w.,ik zegende in,heb ingewindsel.
Anw lnnen , b. w.,ik won in,heb ingewon- zegend. Door zegening inwi
jden: eenen leeraar
nen. W ederwinnen:mi
jn verliesheb ik schieli
jk inzegenen. V an hier inzegening.
wederingewonnen. Zoeken te verwerven:iemancls Knzeggen,o.,tegenzeggen,tegenspraak: op
genegenheid inwinnen. Zoeken op te loopen:ge- 'twelk geen inzeggen viel. Hoop'
r. Toestemtuigen inwinnen. Van hier inwinning.
ming, mededeeling van gevoelen: met kennis en
Alnw :p x>ex:, b.en o.w.,ik wipte in,heb en inzeggen der Landtvooghdesse. HoorT.
ben ingewipt. Bedr., met eene wip inbrengen: lxâzelp
l.en. b. en o.w.,ik zeilde in,heb en

men moeterdeplank inwippen. Onz.,metzù'
n; ben ingezeild. Bedl'.,zeilend inhalen :de vri
jbuimeteenen ligten sprong inkomen:hi
j ltwam on- ter koll onsschip niet inzeilen. n g.:de ingezce-

tenen tleezer stadt zaaghen zich dapper ingezeilt.
verwacht inwippen.
Knw oeR erex:, b.en o.w.,ik woekerde in, Hoo>a'
r. Onz,met zbnt wannccr het schip uit
heb en ben ingewoekerd. Door woekerverkri
j- vreemde landen de haven innezeilt. V oxo.
gen:ilq heb datverloren geld weder ingewoekerd. Kn zen den . b. w.,ik zond in,hcb ingezol'Onz., gebruiltt men dit woord ook fgtlurl.,voor den. Naar binnen zenden.
door gewoonte in zwang raken :datkwaad woe- Knzellen. b.w , ik zettede in,heb ingezet.
kert hoe langer hoe m eer in. Van hierinwoe- Tn eene plaats zetten : ik heb mi
j twee valsche
tanden 'laten inzetten. - Ge1(l inzetten,in eene
kering.
Knw eelen , b. w., ik woelde in,heb inge- loteri
j, of een spel. lngezette steenell in eenen
woeld. In garen of touw inwinden. V an hier ring. Deroofvogelzettede er zi
jne ltlaauwen
in. Instel-len, bi
inwoeling.
j verkoop het eerstebod doen:
lnw en ens o. w., ik woonde in,heb inge- een huis inzetten. V erordenen: eene wetinzet-

woond. ln eene plaats wonen:bi
j iemand inwo- ten. Verordenen: eene wet inzetten. Iemands

nen. Fig.:Inwoonende in hetlichaem . BIJBELV.
Zoo ook:inwonende zonde inwonende genade,
in de godgeleerdheid. V an hier inwoner, inwoning,inwoonster.
lnw oxéeien, o. w., ik wortelde in, ben
ingeworteld. Nvortelen in tle aarde schieten :die
boom wortelt diep in. M en gebruikt het meest
fguurl.,in ecnen kwaden zin ;het beeld ontleend

gczondheid inzetten, instellen. Hoor'
r gcbruikt
het voor verkiezen, benoemcn. (.)ul. werd hct
voor opleggen gebezigd: ende hebben haar handen ingheset op die enz. BlgBss, 1477. V an
hier inzetsel, inzetter,inzetting.
lnzleden , o.w.,ik zood in,ben ingezoden.
Door zieden minder worden: het is op de helft
ingezoden. Van hier inziedsel.

zi
jnde van zulk onkruid,datdiepewortelen sehiet: Anzlen, b. w., onregelm.;ik zag in,heb ineene ingewortelde ziekte, gewoonte. Een inge- gezien. Een boek, eenen brief,inzien. Met zi
jl,
worteld kwaad. Met de ingewortelde nfgoderi
je. verstand beschouwen. Maar anderen zien ditstuk
BIJG-&ZR'.
r. V an hier inworteling.

anders in. G. BnAxol,. V erschoonen: icmands

lnwr:lven,(invrjven) b.w.
'
, ik wreef in, zwakheden inzien. De onbepaaldewi
jsdeswerk-
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woords wordt ook zelfst.gebruilct, voor oordeel,

bevatting:naarmi
jn inzien. Mi
jnsinziens.

lnzlgé. o.,m eerv.inzigten. Van inzlkn. Nazigt; zonder m eerv.: naar 'tontzetten van Gent
zouw m en inzigt neem en op de lasten. H oor'l'.
Bedoeling; m et een meerv.: tegens het inzight.
1'
I()O17T. D oorgaans voldeeden stof noeh inzigt
aan het oogmiark van den milden tlitdeeler. M .

leœeY.zieahfer.
'ok,ziejktk. Van lierjokbeen,Uukbeea)in

de ontleedkunde,hetbeen votlr in het hoofd, onder hetoog, datziclz onder de slapen des hoofds
ultstrekt
J ok. hetwelk alleen in hetenkelvoud,en zonder lidwoord gebruiltt wordt. Boert. Jok en

ernst. Uitjoks,om niet, zonderwinstofverlies,
L.Tllow. Hetverschei
jden insiel
atvan de oude spelen, bi
kinderen gebruikelil-lc. Lat.p-tlc?t.:.
j de
Regierdersvan 'tlandt. H .os GR.
Zam enstell.:2okspreuk
ln zl.jn. o.w,,onregeltn.;ik wasin,ben in- 'oken,(jeuken)o.54,.,ikjookte,hebgejookt.
geweest. Tn de dageli
jksche taal, gebrpikt men Sterk begeeren,vcrlangen:depaart
lenjokenllaar
dit woord, met verzwi
jging van een naanlw.van dcn stal, Alshetop is,ishetjoken gedaan,in
plaats:hi
j is er in.
den gemeenzamen spreektrant. Zi
jn armen van
lnzl
lpen, o.w.,ik zi
jpte in, ben ingezi
jpt. zelf jookellde, om alles t'omvademen. Hoola'r.
Zil-pend indruipenVan hierjokerig.
AnzlnR en , o. w., ik zonk in,ben ingczon- 'oklien,o.w.,ikjokte,hebgejokt.Boerten:
ken. Doorzinkeninvallen:metingezonkene oogell. Isa
kwc was jockende met l'
kld
isyiccA. Blanyllzv.
(
Enzoet, bi
jv. n. en bi
jw.,zeerzoet:de in- Eeneverzachtendeuitdrukking:gi
jjokt,voor,gi
l
zoete vi
jgen. Voxo.
verheelt de waarheit
l. Afen lnaaktgemeenli
jk dit
(
EnzondeE
rq
lteld, bi
jw. Voornameli
jk,bi
j- onderscheid tussclenjokken en lieq
'
n,dathetcerFe
zonder. Van in en zonder,datoul.voor b4'
zt
???- ste beteekent onwaarheid sprcltek), zoncler bena.

der gebrnikt werd.

lnzoul,bi
jv.n.en bi
jw.,zeerzout.

lnzoulen , b.w.,ik zoutte in, heb ingczollten. In hetzoutleggen. V an hier illzouting.
(Enzu :gen , b.w .,ik zoog in,hebingezogen.
Zuigend intrek-ken; ook ;g.:'lessen inzuigell. 1ngezoge gezintheidt wordt niet licht verworpen.
H oorT.
(Enzu:pen . b.w..ik zoop in,heb ingezopen.

deeling Vall anderen, en het laatste onwattrheid
spreken,ten nadeele van andcren. Van hierjok-

kenaar,jokkenaarster,jol
tl
terni
j. Jocari hcetbi
j
de Lat.sehertsen.
Jel. v.,meerv.jollen. Eenejtltscheboot,met
twec spitse stevens. lauulsg was eene soortvan

van6,),$6:.'
rvlx,lxx

phenicischevaartuigen,
m eent, dat dit woord daarm ede eenen oorsprong
Zuipend inzwelgen:hi
jzoop den drankin. Inzui- zoude hebben.
Pen 'tzoetvergifvan woeste zeên. V oxo.
lol.
l.
en. o.w.,ik jolde, heb gejold. Een
lnzul.éen . b. w., ilt zultte in,heb ingeztzlt. krcunend geluid maken:dekoei
jcnjoltlenenloeiden
naar
hare benomen kalveren. J.oyc BRuxs.
M et zout ofazi
jn inleggen:haring in pekel ingezult. Hoogvra. M en gebruikt,teronderscheitling q'
#oug.bi
jv.n.en bi
jw-,jonger,jongst. Het

van inzouten,ditwoord ook oneigenli
jk:ecn ver- tegengestelde van oud:jonge wortels,jong gras,
nuft,in hetmerg van kunsten en wetensehappen
ingezult. Ingezouten zoude hier nietgebruikt wil-

1en zi
jn. Van hier inzulting.

boomen, enz. V en dieren en m ensehen:

leeuw, eenejongevrouw,(diekortgeIn mi
jne jonge jaren. Jong zi
jn.

Anzw a e'téelen, b. w., ik zwachtelde in,
ook,in sommige oorden van Nederland,
heb ingezwachteld. ln eenen zwaehtel eikkelen. zoo
als ter wereldkomen;in dedageli
jksehe
V an hier inzwachteling.
taal: is in Meijong geweest. Jong worden,
lnzw aré.bi
jv.n.en bi
jw.
,zeerzwart.
verjongen. De stellende trapjong wordtook als
lnzlvel.gen . b.w.,ik zwolg in, heb inge- een zelfst.naamwoord van het onz.geslacht genozwolgen. D oor cIe zwelgkeel inbrengen : eenell men; meerv.Jbnpen, vooreenjong dier:'
twanbroltinzwelgen. Oneig.:de zee zwelgt scllatten schapen jong. VOND. Dekathecftjongen. De
in. Zi
j zi
jn gcreed den i
jdelsten lof, dien men Ouden verstonden dit ook van kinderen: Sint
11111)geeft,in te zwelgen. V an hier inzwelging. Jan, di
eeen sui
jverli
jck jong was. Ttuxwr. Van
lnzw em m en, o.w.,i1c zwom in,bellitlge- h
er nog de onbeschaafde spreekwi
js: zi
j is met
'i
zwom men. Zwemmend inkomen.
Jong. Van jongs aan, van de jeugd af. Txx
lnzw eren , o.w ,ik zwoer ill,ben ingezwo- KATS heef
tK
iongtq'
dsche l
constnamen. Devergeli
jren. D oor zwering invreten: het is tot op het kendetrapjonqer wol
'dtool
ta1s een zelfst.n.gebeen ingezworen.
bruikt; meerv. jongers, pbz
wcrgn, voor knecht:
lnzw evezx. o.w.,ik zweefde in, ben inge- ABRAIIAM sei
jde totzi
juejongers. BlasEruv-Jonzweefd Zwevelld inkolnen.
gers en Vrouwen. HoopT. Zoo bezigt het de
(Knzlv:eren, o.w., ik zwierde il1, !)cll illge- Blassfuv.ookindenzinvanleerlillg,kri
jgskllechten

zwierd. Zwierend inkomen: hi
j kwam op schaat- jongeling.Ook L.BAxs:jongersdoörIlctzwaard
sen inzwieren. Terwi
jldeGodin ten helnelillne- gevallen. De overtrelendetrap,jongste, heeft i11
zwiert. Voxo.
eenige gevallen, de beteekenis vall laatste: de
Joel.
en, o.w., ik joelde,heb gejoeld. Een jongstelt
zsteenervallendefortnine. HoorT. Uwen
dronkaards geraas maken. krioelen, vroli
jk zi
jn. jongsten briefheb ik bewaard. De jongste dag.
Tulxnlzkx lcidt het af van het bacehusfeest der Van ditjongstisjongstleden gevormd. Van hier
Kelten en Iluitschers,jol ofj'
ul genoemd, hlln jongheid, bi
j Voxo., ook voorjongemanschap:
grootste en langtlurigste feest, ter eer van Jul- 'kverwaclltdejongkheid van onseilant met den
rcf/cr, Vader der vroli
jkheid. In hctmoesogot. d
gen hierlangs gevoert. Zamenstell.:jonggezel,
-e
heet*q
b
an-.verwelkomen, en 'g
ol-, in hetangels.
, Jtlngman,Uongeling)jongvrouw,jonkvrouw,(onge'o*
.
'
''
'e
hctvroli
jke kersfeest. lletfrltnsche.
1.
011
.
,bli
l.d,vro- trouwde vrouw). Oul. wasjonckwt
a
''
f,J'
ongwî
jf,in
li
jk, kolnt hierlnetle overeen; zoo ook ons ver- gebruik,voor dienstmaagd.
ouderdejoln-'
d*
longei:x:g, m.y meerv.jongelingcn. Een
35
'
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J-ongman. Oulings bezigde m en J'ongelingen, ook hceten,dragen ook den naam vanjopen. Zamenvoor jonge dochters. Zoo ook Ilooy''r: Ende stell.:Jopenbier.
quam aan ditpaarjongelingen(namel.llon1fAItI
.
;L J ordaa n, v. Eene bekende rivierin Pales-

en Koningin TSABELLA) enz. Vanhierjongeling- tina. Door de kildicrspli
jtendeJordane. Voxo.
schap.
llet water van de stroomende Jordaan. Hooovlz.
Jongen,m.,meerv.jongens.Eenjongeper- ' ouw , v. Een slepend geroep van schimp
soon van het manneli
jke geslacht,die dejaren en spot: daarop schreeuwdcn de soldaaten een
eens jongelings nog nietbereiktheeft;in den ver- langejonw. Hoor'
r.
trouwcli
jken spreektrant: toen ik nog een l
tleine Jouw en. o. w.
, ik jouwde, heb gejouwd.
jongenwas. Dikwi
jls sluithethetdenkbeeld van Aleteenejouw beschimpen:tuel)jouwdeoverhen,
minachtingin:hi
jis een boerenjongen. Zoo ook @als (over) eenen dief. BTlnsruv. Van hicr uitkoorjongen,snotjongen,schandjongen,weesjongen, Jouwen.
hondsjongen,straatjongen,cnz. Ook beduidt het, lrla ss v., meerv. iriassen. Een wortel; ook
in dedageli
jk-sche taal,kinderen in hetgemeen, eene bloem. M isschien van hetlttt.irt-s. Zamenst-:
zoowe1meisjesals knecht
jes: hoe veel jongens iriaswortel.
Kseqlt, een zaclltstaartige uitgang, die achter
htll
'
)t gi
j? W i
jders,een leerling bi
j handwerkers, (
een handlatlger: een kleermakers jongen. Zoo naamwoorden gevoegd, dezelve tot bi
jvoegeli
jke
o
k:leer*
i
'o
nle
<'' n
'
,
- l
ez
*'
'
-*'e
rj
*'o
llz
'*
'''e
na., ltoksjongen, post- naamwoorden vormt. M en bedientzich van dezen
-o
ongen,scheepsjongen:winkelongen,enz
uitgang,om bi
jv.naamwoorden te maken,die een
*1
. .
longen.o.w.,lkjongde,hebgelongd.Jon- land of volk aandtziden,als:belgischydat tot de
gen werpen, van som mige dieren gesprok-en de Belgen behoort;aziatisch, dat uitA zié afkomstig
hinde heeft gejongd. Deze kat jongttweemaal is, of daarop betreklting heeft. Zoo ook: arabisch, keltisch, gothisch, perzisch, saksisch, enz.
in hetjaal'.
Jonger.zicjong.
Ook bedienen wi
j ons van dezen uitgang, om
lonk, o., meerv. jonken. Een indiaansch eenigegelijkheid ofgegrondlaeidtekennen te geven,
vaartuig. Seheepstim merwerven,waarop allerhande a1s: afgodisch, aan t
le afgoderi
j geli
jk, daarop
vaartuigen, a1s jonken cnz. gemaakt werden. gegroud;wettisch,clat in de wet bevolen is. M en
BI
JGASR'
r. Met rjltgelade jonken. Voxo. Fr. vormtdoordezen uitgang ool
tbi
jv.naamwoorden
7-ongue.
van vreemde naamwoorden, om eene gcli
jkhcid,
lonker, (J
.onkheer) m.,meerv.J.onkers. Een of eenen oorsprong,uitte drukken,a1s: poëtisch,
woord,uitjonge â66r zamengesteld. Eerti
jt
lswas profetisch; ook eene betrekking ofgegrondheid,
het een eertitel van prinsen en zonen van den a1s:apostolisch,m ozaïsch,tlleologisch,evangelisch,
hoogen adel. Eene zeer oude benaming, die nog enz. In andere bi
jv. naamwoorden is deze uitonder de tartaarsche volken gebruikeli
jk is, onder gang in sch verkort.als: k-indsch,duivelsch, bar'

welke de zoon van den regerenden Heer Cltonkar baarsch,aardsch,hemelsch, enz. PooT zegt nog:
heet. Tbans verstaatm en door datwoord eenen barbarisch graf; cn Voxo.:het heldisch lichaem.

edelman:een ambtsjonker,landjonker,llof
jonker, Avoorden,dus gevormd,li
jden, a1s de aard der
lei
jonker,staatjonker. Ook metverachting: pop- zaak het niet belet, hunne trappen van vergroojonker,salet
jonl
ter. De zoon tliteen adelli
jl
thtlis ting;schoon mcn,om de hardheid, den overtrefheet,in zi
jne minderejaren, bi
Jonsookjonker. fenden trap licfst omschri
jft. Het is zeerwaarInsgeli
jksiemand van een aanzienli
jker geslacht, schi
jnli
jk,datdezeuitgang, door eene mcer sisdie zich in de kri
jgsdienst begecft, draagt den sendeuitsllraak,uit% ontstaan is.
naam van jonker, zoolang hi
J hetwerk van een Aslteld,v. Een woord doorVoxo.gevormd,
gemeen soldaat doet. Omdat velen, dieden om hetzi
jn (ext
stentl
a)eenerzaak uittedrukken:
naam van jonker voeren,weinig doen,heet:het zoo 'sGeerelts isheit quaem te spruiten uiteen
jonkeren handwerk oefenen, zoo veela1sstraat- noodwendigheit. Van den derden persoon des
sll
bpen, î6#?
'
# gaan. Een speelnootop eenebrui- werkwoordszl
jn,en dcn nitgang lleid.
loft, die het pas getrouwde paar met palm enz. lsl, een klemstaartige bastaarduitgang, uit het
bestrooit, wordt stroon
-htlker genoemd. Van hier monnikenlati
jn tot ons overgekomen, om manneionkerachtig. Uit scherts zegtmen van hetwild, li
jke personen van een zeker bedri
jfaan te duia1s het,door een beginselvan rotting, riekt: het den,a1s:bloemist,klokkenist, orgelist. A'Ien kan
iszoojonkerachtig,andcrsadelli
jk.
zulke woorden ook olnschri
jven:een licfllebberof
a'
on'
klteer,zieionker.
verkoopervanbloemen,klokspeler,orgelspeler.
a'onu en, zie gunnen.
(Eéal.ld. o. Een beltcnd land. V an hier Itaa'oxxsï;, zie gunst.
Och oft u ionste my liaan,italiaansch. 1)e italiaansche taal.
ionnen wouwe. Coxs'
las DSR M ixxlllen, b.w.,ik ittede,heb geït. Eenzeeuwsch

Jool'
l.
, m., meerv. Joden. Een afstammeling woord. Tot het huweli
jk overhalen:een weduw
van een bekend volk. Van llet hebr. woord is best te itten, alszi
j noch methetlamper f)mTsuouor,dat is een naxaatvan J'uoat. V rouwel. hangen is. J.DE Bnuxs.

Jbdin. Van hier jodendom, joodsch,joodschap Jubellaar,o.,meerv.jubel
jaren. Eenpleg(jodcndom : de bloem der joodschap. Voxo) t
i
g
e
f
e
e
s
t
t
j
i
d
b
i
j
de
Jo
d
e
n,
d
i
e
om
ste
lln
e
t!v.i.jftigZoo
Zamenstell.: jodengenoot,jodenkerk,jodenkriek, J-aar gevierd werd. Van het hebr.6
T*
eenezekere vrucht;jodenl
i
jm,enz.
Jool.
, m.,meerv.joolen. Drt
lil,halve gek: noemde nlen ook,sedert de tijden vanBoxlrwclus
onzejoolen van Paapen,hier te lande, hebben VII1,heteerstejaareenernieuweecuw. Heten'tquaadtgenoeg. HOOET. KIL.heeftjooledtvlft
z, kele jubel wordt,in de gemeenzame verkeering,
?.-gnct)c nlutt-op.
ook gebezigd: dit gebeurde, bi
j gelegenheid van
.'
#oop,v.,meerv.jopen. Eene soortsran ap- hetjubel. Van hierookjubelfeest.
pelen, hoogrood van kleur. Zoete, zure jopen. Jueht, o.
, meerv. juchten. Russisch leder,
D e dorre knoppen van rozen, anders bottels ge- dat,op deeenezi
jde rood cn glanzig is,en sterk
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r
iekt. Een bi
jbel in juchtgebonden. Zamenst.: kingen, bj Hoor'
r, voorzamengebonden planken
J-uchtleer.
en balken,totonc
lersteuningdienende:eenigejukqlu /'
er,'vê)meerv.juFers. Hetwoord isver- kingen,oft schoei
jinyen van hout in degraften.
basterd uit 7onkvrouw. J'
zf
Fcr was eerti
jds eene Zamenst.:jukbeen,Ookbeen)jukgcspan,jultgordely
benaming vanadelli
jkejongedochters;thanseene jul
triem.
beleefdeui
tdrukking voor dochters van den bur- Men denkt, voor het naaste, datjuk afstamt
gcrstand zelfs. In Gelderland noemt m en ge- van een woord, dat eene verbinding beteekende,
trouwdevrouwen,dievan eenig aanzicn zi
jn, ook zoo alsjungobi
j deLat-,waarmedehetgr.(uyog
weljufers. J. BARE noemt de onkuische AL1- of(euyng,van (euyztv,overeenstemt.
Msxlt
ljuyerslet. Ool
tdragen een bedwarmer, een lul.
#a-.m.
,dezevendemaandin hetjaar,die
blok zonder sehi
jf, en een paalofmast,die dun een en dertig dagen heeft,in den dehigen spreeken lang is, dien zelfden naam. Juyertks, ook en sehri
jfsti
jlhooimaand genaamd. Hetiseigenli
jk
juyertiesk
n ltetprt)c??,zekcrvliegend insekt. Van de tweede lat.naamvalvan Jùlius,naar de oude
hier ju:krachtig,jufrerli
jk,juFerling.jufrerschap. gewoonte. Den derdell van Jtzlius noemdemen
Zalnenstt dol
ll
jufrer, hofju:er,kamerjuflkr)staat- den derden Julii,Juli
j. Van hier,datalle naamjuf
lbr,enz.
vallen dien uitgang bellouden heb
-ben: in Juli
j
'ugehe, v. Bi
j KIL.juche. .
7'
t
/t
s,jusculttw. enz. De lat. naam is van Jt7lzlus CAES.
&Itont11) Gron. hoort men dit woord nog, waar m en leend.
door hetzelve een gebrek van dullheid
l u nl..j, m., de romeinsche llaam der zesde
lloffi
j,die zeer dun is, draagt daar,om die re- maand desjaars,hebbende dertig dagen,anders
den,den naam vanjugche.
zo?
zlcrplctz?/d. KAItEL DE GRooTs noemde haar
q#ufehen. o. w.
, ik juichte, heb gejuicht. bracmanoth, braakmaand. KIL. kent nog dien
Zi
jne vreugde,dooreen luid geschreeuw,aan den naam. Men noemt haar ook wiedemaand. De
dag brengen, en voorts in de hoogste maat lat. naam Junius zoude, naar de Godin Juxo,
vreugde gevoelt
ln en die uiten. Hetvolk juichte. volgens ant
lereng naar den romeinschen burgeHetvoorwerp dcsgejuichsdruktmen uitmethet meesterJuxlus Baurus,genoemd zi
jn.'
voorz.over.overden vredejuichen. In denver- Jurksv.,meerv.jurken. Een overtrek
hevenen sti
jl plaatst men ditook in den derden kinderen. Zamenst.:morsjurk,smul
jurk.
naamval:juicht Gode,gi
j gantsche aerde! BIa- Jusl,ziejuist.
Bscv. Voxo. bezigt: iemand te gemoet, of in q'
#u l,een verbastcrde naam van den beruchten
hetgemoet,juichen,vooraljuichende iemand te- Paus,Jollà.
xxssI)>3NAcHTsTs.Vanhierdespreekgentreden: mi
jn dochter juittht hem vroli
jk in wi
js:datzaltesintJutmisgebeuren,datisnim'tgem oet. H etis een klanknabootsend woord,
mer, omdat lnen, ter eer van dezen Paus,nooit
het drukt, geli
jk hetgr.tr
zy.et
v,hetnatuurli
jk ge- misgevierd heeft. In degemeenevolkstaal,zegt
ltlid van t
zitgelatene vreugde uit. Ditgelt
lid is bi
j men van een getrouwd paar, dat er lomp en
de Grieken ttt),tbu,bi
j de Lat.t
o,btjdeIluits. plomp uitziet:hetisjutenjul.
Jhch.
luw ee', o,, meerv. juweelen. ln het gelul.
l.en, o.w,ik juilde,heb gejtlild. Hui- meenallerleigeslepen edelgesteente,in hetbi
jzon1en:dedonderuitgeroltin 'tende mort en juilt. dereen diamant:zi
jblinktvanjuweelen. Gulden
Vo
n ltlanknabootsend woord. Van hier juweele. BJJBSI,, 1477. Overdr. zegt men van
- xo. Ee
Juiling.
eene schoone jtz:br:zi
j iseen juweel. Ook van
lu#sf;
, bi
jv. n.en bi
jw,juister, zeer juist. ieder ander voortreFeli
jk mensch:hi
j iseen juEven,net:tIe juiste grootte kan ik t
znietzeg- weel van een menseh. Voorts noemtmen eene
gen-'Juistzoo veel. Juistvan pas. Juist gera-. kosteli
jke waarde en aangenanlezaak eenjuweel.
den. Juist01
3denzelfden ti
jd. A.HAR'
rS. Isnu Van hierlletonverb.l'
uweelen:eenjuweelen ring.
zi
jn hart en zin op ADAM juistgevallen. VOND. Voortsjuwelier,(iemand diein juweelen llandelt,
Van hierjuistheid. lloor'
.
rbczigtjust. Van het of die edelgesteenten inzet) juwelierster. Deze
.

11-..iuste.

beide woorden verl
iezen,door de schieli
jl
theid van
luks (
iflk')
jnkken. In llet al-ze- uits.*praak, hunne oors'pr
i'l
te. scher&p
% .als
N'
l' o.
-, meerv.v
*' ouk.el*
'e. ee'

meen,beduldtdit woord zamengebondene deelen; hoorende men,gemeenli
jk,Juweller, vool
'pttzt
/6elst
yr.
die bestemd zi
jn,om ietste dragen. In hetbi
j- KIL.heeft hier juweellier,eene1,oln den scherzoncler,een gebindte van planken e11balken onder pen toon te bewaren, te m eer plaatsende- Za-

eenebrug:de brug heeft,doorden i
jsgang,twee menst.:pronkjuweel,puikjuweel. Jltweelko:br.
jukl
ten verloren. ln Groningerland noefnt men S1x v. CHAND. heeft van ditjuweel eell bedn
kleille bruggen overweteringen,jttkken.Een hou- werkw.lhîoeelel
t gevormd: Arotzzi
jn karjuweeteu werktuig,dienstig voor ossen,om te treklten : lende enz.

del)ossen hetjuk opleggen.Fig.,ishet.eenstaat Men stelt, dat wi
j ditwoord uitlletfr-joyau,
van drukkende dienstbaarheid:llet juk dersla- (oul.joyaul,middeleeuw.jocale) ontleend hebben;
verni
je. HoorT. Een volk ondcr hetjuk bren- sp.g
joq)
''
el. De groote Sa
kLlxwslus meent, dat dit
gen. Hetjuk afwerpen. Hetjuk van moeite en woord nietvanjocus,ybctffk
ty,jocula,iets,datons
zorg. L. BA1ts. Een houten werlttuig, op de vergenoegen aarlbrengt, zoude afstammen, lnaar
schonders gelegd, om ietste dragen:hetgroen- val
) llet arab.johar,een edelgesteente. Volgens
wi
jfsloeg hem met hetjuk. Een melkjuk.
Rulrz isjuweelvan hetgr.zct:
yrjktov.
Een juk ossen, twee,door het juk verbondene Avoer, o. Elpenbeen. Eene doos uit ivoor
ossen,en voortseen paar:vi
jfhondertjockossel. gedl
'aaid. llichters gebruiken dit woord,om de
BIJBELV. Een juk heet ook, in de Overzetting blanltheid en den netten vorm van iets uit te
van den Bî
jbel,zoo veelland,a1s twee osseu in beelden. Zoo noemt Voxoss de borsten van
eenen dag ploegen. Van hier hetbedr.w-jukkekl, Ev.
x: twee bronnen van i
jvoor. Van hier het
hetjuk opleggen:gejukt(beladen)metglinstrend onverbuigb.naamw.ivoren:een ivoren kam.
kroonegout. Voxo. Van hier ook jukking,pk/c- KIL.en Bitvxz,een zeeuwsch schri
jvery hebben
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hitr dc Fcherp-lange oo3 k'
?
7t
)t)r:n) geli
jk ook de regtdezacht-langeo. De doorgaande uitspraak
Overzetters van den Bi
jbel,in de oudste drukken. en de aoeiding van hetlat.ebltrïeôt
p?-,Stavendeze
L.TEN K ATE Volgt IQLIAAN niet, matàr Stelt te Spelling.

K.
Jn
.
H . dezevendemedcklinker,geli
jk zi
jdetiende berg,nletgeen boom en ofstruikerlbelvassen. Fe
letter van het ABE, naar de gewone rallgschik- kale rok, waarvan de eerste wolnoppell reeds afking, uitmaaltt. Zi
j is (
1e laatste keelletter,naar- gesleten zi
jn. Fig..ontbltlotvan hetnoodige,(lat
dien de Q ecn overtollig letterteeken is. Zie voorts bi
j eelle zaak past:eellkaalschip,zonderwall
t.
Een
ka
l
c
boeg,zonder aukers. F-ene kalc reetle,
mi
jneNederd.Spraakk.D.I j40 en 51.
zonder
s
c
he
pc
n.
Ee
ne
ka
l
e
s
t
e
ng,
zonde
r
m
a
r
s.
H a, zie kaum.
'
'H a ag, v., m eerv.kagen. Een zeker binnen- ln hetbi
jzonder,geldeloos:eenekaleju/er. Een
landsch vaartuig.Zam ellstell.:k-aagman,een schip- kale jollker. Hi
j is van den kalen ade1. lli
J
'is
per,die eelle kaag bevaart,ook k-aagschipper.
zoo kaalals eene lllis)gemeen spreekwoord,3'oor;

j is doodarm. lemand ltaalmaken,kaalpl
tlk#taal,v.,meerv.kaai
jen. A'
letselwerkaan1et hi
water, diellendf
z voor eenen di
jk of dam ;ook een ken,uitkleeden. ltaalwflrden. Van tle noodiklei11e di
i
jken zin:
jk, in het algcmeen. V an deze kaei
j. ge gronden ontbloot;in eenen verachtel*
V oxo. Het scllip ligt aan (1c kaa1
-# 1l1het fr. dat is ecne ltale verontschnldiging. Sleellt 5'a11
-kaai. Ifaai- waarde:een kaalm iddagmaal. t11zi
-j
llebedoeling
/??tt.'
t/. Zam cnstell.: winterkaai,zolnel
boef, een krui
jer, die (1e schepellopwacht;lfaai- te leur gesteld: lnil- is er kaalafgekom en. Van
llier kaalheid, kaalaehtig. Zamenstell.:kaallloofd,
di
jk,tl
tacli
jl
tlkaailoopcr)kaaimeester.
'H aa l.jeu, b.w.
,ik kaaide,hebgekaaid.Een kaalhoofdig, kaalkin, kaalkop, kaaloor, kaalpoot,
zeewoord,ook toppen gcnaanld. De ra kaai
jen is eene duif m et kale pooten,overdr.,een,die geen
de nok,of het uiterstc einde der ra,naarbeneden
treltken,en aan den m ast binden, wanneer het
sflhip te veelslingertjofdoor eene engte m oet.
n aak . v., meerv. kaken. Hetbeen, waarin
'
de kiezen en tandellgeplaatst zi-jn. Hierheen be-

gcld heeft. V an ditkaalheeft mel) hetzelfbtalzdige kalis, voor iem and, die niet veelbezit,e,1
dus zliet veel te verliezen lleeft,gemaakt. H00l-.
r
bezigthet een deel kalissen.
calumslat.calvus. M isscllien komt het tlit
0u1.l

nlet oubesellaam dheid,iets loochenen. I)ekieuW 0n der vissehen noemt men ook kaken. V an
hicr heet men de kieuwen dcr haringen uitsui
jten. Anderen brengcn dit tot het
den : haring kal
oude kaak,dat is tou; zoo dat:tlellllaring kaken, dan eigenli
jk zou beteekenelden haring in-

luetlcilll',Fck-c//t6)3leenen oorsprong. 1111u.kelltkie7/160.
?, dat thans kallten heet, dat is,kaaln zetlen :
hetbier heeftgekaam d. V oorts is hiervan kaam aehtig,kaamsel,kamig.
G aan , v., m eerv. kanen. Eelle soort vall
middelmatig vaartuig, waarvan men zicl), op f1e

baa1-(1t beschaauwen deê. 1'
10tA1?.
r. Van hier de
zalnenstell.: kaaltbeen, kaakslag, voor kinncbakr. 111 heteng.is clteek eene wallg.
slag,bi
j Hooy''
l'
IetA'erkleinw.kaakieAvordtook voor eenckleille
taartgenom en.
)bare
H aa k. V., m00rV. kaken. ECï16 OP01
plaaty, waarm isdadigel's,aan ccnen pilaar gebonden,totschande te pronk ytaan,of ook gegeeseld
e11gebralldm crktworden. A an de kaak staan,

Indianen nog hunne kalio's docn.

hooren de spreekwi
jzen: sti
l'f in de kalten zi
jn,
ad,kaalzi
jn.
stoutsprelten. Door de kal
tenjagen,allesdoor- Ilethebr. 7 of7 n gl
brengen, opteren. Uit de kaken,hetgeweld,des R aam : v., de schim nlel, die zich,als cene
doods (
les verderfs redden. hletsti
jve kaken, vvitte huid,op bier,Avi-jl,ttzi
jn,enz,zet. lIetlleeft

vatell, inzoutcn;te lneer,(Iewi
jlde k
-t111stvan het Elve, Oder, Jvezer, cnz. bedient; zi
jllde zolder
wel toebereiden van den haring juistdaari3),en verdek. 'k Zie den svi
jsseluitzi
jn kanen gchudniet in het nitsll
i
jden vallt'
.ekieuwen,zou gele- den maght van opgelcide granel). Voxo. K'tztzo?
gen zi
jn. Van hierkaker. Zalnel
zstell.:kaakmes. is ook eeue soort van mand.
Voorts eene wallg:de rilllllelsop dekaek.V oxo. Het behoort tot het geslaeht dicr wotlrtlell,die
Zi
j kreeg eenen blos op de kal
ten. Ingevallene eene holle ruimtt, beteekenen. D c oudste kanen
kaken. A1s de eerste wol uw'' kaaken van den maakte men van tzitgeh()01de boomen, geli
jk de

'
H aau,v.,meerv.kallell. Sttlkjesval
)allerlei

tlitgesm olten vet noemt lncn, in Geld-,Gron.en
clders, kanen. ltzL.vcrtaaltkaan door ttl'rl'
lètt.?J/1
lthr cz balaent-s.
*1aap , v., meerv.kapen, l'lenstuk lands,dl,t,
als ee'lhoofd,in zee uitsteekt:eel) voorgebergte.

Bi
jde l
taap van Actit
zlz). Voxo. Bi
j uitnelnentl-

lleid heetde groote uithoek vallAfrika de A-ctzp.

zetteu. Fi
g,: Zi
jlle feilen t)p de kaak te zetten. Van hetfr.cap,it.capo,eng.cape,sp.cabo. Uit

lloov-r. W iJ- hebben een verouderd woord kaak, het lat.caput,een kop,hooftl. Eelle gl-oote houfr. cztque, dat eenc soort van ton beteekent. K 1- ten baak,t)p eenen hoelt lantls,heet men aan dcl)
t-latzkx leitlt het daarvalaaf,uitlloofde der ronde H elder ook kaap,andcrskaapstandet..
geflttante van die steencn zuil,die tot zootlallige
'Kaap, v. Vri
jbuitop zee. Te kaal),ol'op
selltlndplaats verstrekt. Zie het vorige kaalc. Eil)ltttap,varen. Zie kapen.
**aax, v.,m eerv.karen. Eelle vischkaar. 1I1
deli
jk is l
caak ook een zeewtlord,eenetlrt
zkwind '
aanduidende.
eenige oorden van Nederlaud vel'staat men erook
+1aal.
, bi
jv. n. en bi
J
-w-, kltler, kaal
st. llet eene lcar door. Zie clit woorcl.
tegcndcelvan rttl-q
rot?ftlvall hct nooliigellaar, H aar, m. en v.,meerv.karcll. Een woord,
. ; be
zonder veders, ofloof. Een kaalvoorlloofd. D e datbi
juareedsil1onbruik'geraakt en zoo veelis
J*OngQ1'
1 ZjJ@II nOJ kaal. K ale boomen. Een kale alslieve vrïend
vriendin. H et is van hetoude
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*7a a g, v.,m eerv.kazen. Gestremdem elk,van
9-@/.
: eene benam ing van eenen lieven vriend. hui gezlliverd,tot eenen klomp,tloor middeleens

saks.karen,nu keuren,kt
ezen. Bi
j deLat.is cc-

-t; eene bekende lekkcrnj.
Bi
J-Hoor'
r vindtmen:beleidtbi
j den llartog van vOrms, zamengedruk
Jovzus.
u zi
jnen kaar. Hi
j gebrui
ktook hetver- Hoewelik vette kaes perste. Voxo. Antlerespijs
klcinwoord:koning zonder kaarkens)dat is gun- draagtook dien naam,als:ei
jerkaas,uitgeronnestelingen.
ne melk en ei
jeren. Hoofdkaas,hoofdvleesch,in
Nog zegt men: o! zi
j zi
jn zulke karen,zulke de gedaante van eene kaas gevormd. Zam enstell-:
vertrouwde vrienden. KlL.heeftkaî'e,lrcer/cen,ca- kaasboer,kaasbord,kaasjager,eeny diemetkaas
>*t/, JNICC'J.
rond ri
jdt,overdr,een oud man,d1e nog naar de
> aarde, v., m eerv. kaarden. Eene distel mei
ses omziet. TulxM.meent,datkaaqiagergein lletgemeen:watlaat heefteen ezelanders,als zegd wordt voor kasjager,bi
j K1Iz.voorkomendej
t)m kaerden af te wei
jden? Ds Bl
tuxs. ln het en btjdenzelven ook kasboe
f genoemd,zkndedcze
fagers, of kasboeven, eigenli
jk bedriegers, t
lie
bi
jzollder is het eenc distelmet zeerscherpe pun- katen aan den top:van hetIat.carduus.M en noem t voorgaven, heilige overbli
jfsels te bezitten,wel
ke
J in ecllkasje oynvoerden,en aan hetgemeene
dezelve vollers, of ît,
everkaarde; dewi
jlmen,op zi
yommige plaatsen van Europa, de toppen dezer V olk om geld vertoonden; k-aaskamer, kaastaasleb,runsel;kaasluttllt,de sterke reuk
plallt, tot het hckelen van wol,gebruikt. V an kooper, l
llier draagt hetgetande i
jzeren werktuig,om wo1 der kaas; kaasm at, vorm.; k-aasmarkt, kaasmes,
te kamlnen, dien zelfden naam : met kam en kaasnap, kaasvat, ltaasvorm,kaaswei,kaaswinkelj
scllerlle kaerd wolkamm en. Voxo. Ribben der kaasworm,kaaswrongel.
artisjok en beetnoemtmel)ook kaarden,fr.ca1.
- R aakl, v. Ecn woortl in het kaatsspelgedes. Zalnenstell.:kaardellbol,kaardendistel.kaar bruikeli
jk, beteekende de plaats,waar de l)
a1,lza
den eersten stllit,valt. A1s m en die plaats m erkt,
tlcnmaker,kaardcllsteker.
'n a ardeu, b. w., ik kaardde,heb gekaard. noelntm en het de ltaats teekcnen. lk teekende
W ol met de kaarde bereiden. Van hier ltaarder, die kaats. Hoorl,
. Fig.: hi
j weetde kaats wel
kaardsel, kaardster.
te teekenen,hi
jweetzi
jnerekening,totzi
jn voorH aars, (keers) v.,meerv.kaarsen. Gedraaid deel, goed te nlaken. Zalnenstell.: kaatsbaal),
katoen, m et ongel of was omgeven,dienende tot kaatsbal, kaatsdak, kaatsmeester, kaatsnct, kaatsliclzt. Metmaegdewasse kaers. Voxo. Bi
j de spel, kaatszeef.
kaars werltel). l)e kaars looptaf. D c kaarssnui- *7aalsen. b. w.
, ik kaatste, heb gekaatst.
tcn. lets met llet uitbranden der kaars verkoo- Den bal i1) het l
taatsspelslalln. lk kaats liever
Pen;wanneer de koop verrigtmoet zi
jn,ecr eene, met het nct, dan metde llalld Die kaatst moet
tlaarbi
j,opgestokenekaarsuitgebrand is. Eris bal wachten, scllel'ts wordt lllet scherts betaald.
et,n dief aan de kaars,wannecr ietsvreemds in (1e Van hierkaatscrllit de kaars doetafloopen. Val)iemandgwien men
Ons katttsen komt overeen lnethetf'r.chassez-,
weldra betrappen zal,zegtmcn:hi
j vllegt alom eng.to çtttch,ital.cacciare,zw.kasta,gotll.kesaîl,
de kaars. V an hierydie een zacht doodbed heeft) angels. ceast, ill Avellte allen hetdenkbceld van

e)) weini
g of geen smart,in zi
jne laatyte oogen- voort
jagen,voortdri
*
i
#ven lletlleersehelldeis.
blikken, toontte hebben,bezigtl'nen hetvertrou- *<aau '
lv'. zie 1-Tt?/?t7. Ik1fztï/z?-p is ook zflo veel
caauwsel,p:/i
-tt?
/?
tlt
/c beet) vel.kleinw.kaauwl
je.
weli
jke: lli
.
jgaat uit a1s eene kaars. Zameflstel.: als l
nttchtkaars, smeerkaars, stalkaars, waskaars.
H aau w en, b.w..ik kaatlwde,11c1)gekaauwd.
ltaarsenbak? kaarsenkist, kaarsenlade, kaarslem- Spi
js lnet het gebit malen. Overllr.:daarAe
'z
:x
lnet, kaarsllcht,kaal'songel,kaarssnleel',kaarssntli- UIxgssss dit te ktlauwen geeft. Voxo. Iletverter, l
taarsslluitsel, kaarsenmaker, l
taarscllmakeri
j, ledene leed kaatlwel),m et sngartherdenken. Voxla.
kaarswerk, enz.
Vallllierkaauwer,kaauwillg,kaauwsel,kaauwtje.
Zeer waarschi
jlli
jk van llet lat.C8z*(/#S5'-aS1gr. Zamenstell.:kaatlwtallden.
z'
jgog, lniddeleeuw. ciergius;welk woord,aanvan- 'H a'bas, v, m eerv. kabassell. Een hengselkeli
jk, van de waskaarsen gebruikt werd, welke korfjcvan stroo,ofbiezen. Zi
j Ieitvi
jgenil
1haer
lllen,bi
j de openli
jke eerdienst,aanstak.
kabasse. '
Voxo. Van het fr.cabas.
'H aar4, v.,meerv.kaarten. Eene speellkaart. 'H ab assen. b.w.,ik ltabaste,heb gekabast.

Val) llet lat.cltarta,papier. At
let de kaartspelen, Behendigli
jl
c stelen: geli
-jl
t Robertnlet het anker?
otlk kaartell genaam tl. D e kaartelldoorschieten, dat lliJ' docllt te kabessen. H ()or'r. Ziet, datgiJ
omtleelen, afnem el). De kaart vergeven. Eelle draaden uithaar hair ltabast. llooFq'.
goede, kwade ltaartllebbell. Iemalld in (le kaart 'H abbel.en, o. w ,ik kabbelde,heb gekab-

ktjken,tleszelfs geheime aanslagen bespiedt
-n. De beld. Een klallknabootsend woord, uitdrtlltkende
gekken kri
jgen de l
taart,zi
jn gelukk-ig.lletei-t/tzz'
/ den zacllten slag van het water,wanneer hetbeisook eenebeknoptemeetkundigeafbeelding,het- wogell wordt. l'
Iet beekje kabbelttegen denoezi
j van deoppervlakte deraarde,ofvalleen ge- ver. Voxosf
w gebrllikt hetook in cenel bedri
jdeelt: derzelve, eene lant
lkaart; hctzi
j van het vellden zin: akkers die gekabbelt worden, dle,
vlak der zee en dcrzelver bevaarbare el1 onbe- door den zachten slag van lzetwatcr,eenigzins

vaarbare groltden, eeue zeekaart; hetzi
j van de val
) ondercn afgespoeld worden, en aarde verlicsterrcnbeeldell, eene hem elkaart. Eene afgezette zen. Van hier is kabbelillg, Zamenstell.:kabbelkaart, waariu onderst
zheidene kleuren de olldcr- stroonl(bi
jOUDAAX).
seheidene deelen der oppervlakte aantoonen. In
*7abe', 1n., meerv. kabels; men bezigt o()1t
Zeeland zegtm ell:kaarten uitzetten,of iets in dc het zalnengest. kabeltouwen. Een dik touw, onl

kaart stellen,voor:bi
jopenli
jke aanplakking,be- hctankertelloutlen,te boegseren,schepen te verkend makcn, dat iets te koop is. Hetonverb. tui
jen, enz. llen kabelinstckel,doorden ankerbi
jv.n.isl
caarten.cen kaartenl
auis. Zamenstell.: vastlt
laken. Ileu kabelvicren,t
litschieten. Eris
kaartgeld, kaartenkoopcr, kaartspel, kaartspeltlr, eene kink in den kabel,overdr-,de zaalt vindt te-

kaartenwinkel)enz.

genstand;in den vertrouweli
jkenspreektrant. Dat
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is een kabelop zolder,datm iddelis nog ver tc anders kaat-. A chter de graftkade. H oorT. V an
zoeken. Zamenstell.: kabelgaren, kabelgat,kabel- hierhetzamengest.kadi
jk (kaaidi
jk).

kleed,kabeltouw.
'
eœadraa:, v.
,meerv.lcadraai
jen. Een zoeteSulows verklaart het gr. xlp.t/r
)g door een dik laars vaartuig,waarmede men bi
j de schepen, die
touw, schoon anderen ontkennen, dat dit een op de reede liggen,waren uitvent. V an hier het

grieksch woord is. Dehooge ouderdom van ons onz.werkw.kadraaq'
en,en hetnaamw.kadraai
jer.
woord bli
jkt ondertusschen uit hethebr.L7M, Misschien uitkade,i-cc?
'en dl'
aaqkn.
dateen touw beteekent.
I..1*. **aK, o. Hetfjne afvalvan gedorschte graG abelk
.
jaau'
w , ln., meerv. kabel
jaauwen. nen. llet lichte kaf. Voxo. Eris geen koren
Een zeevisch,die gedroogd,ondbr den ntlam van zonder kaf, hoe men oolt zorg draagt, mengen
stokvisch bekend is. Van hier kabel
jaauwsch, zieh nogtans slechten onder de braven. Datis
een woord, uit de vaderlandsche geschiedenis kafgedorseht,datisvergeefsch werk.Hetschi
jnt,
genoeg bekend. Zamenstell
ingen: krimpkabel- metkappen,uit eene bron te-zi
jn.
jaauw, kabel
jaauwvangst,k
-abell
'aat
lT
vvisscheli
l
', '
H a'
œa, o. Tri
jp,zekerestof
enz.
*<'ageh el., v.,meerv.kagchels. Eeu bekend
'H ab:xxe*, o., meerv. kabinetten. Een on- werktuig, om in te stoken. De kagchel stolten.

duitsch woord, van het fr.cabinet. Een sehri
jn, Zamcnst.: potkagchel; kagcheloven, kagchelpi
jp,
eene kas m et verscheidene laden:'k ontsluithet enz. D itwoord luidt in hetmiddeleeuw.cugnohàs,
ltabinet.Hooy'
r. In hetbi
jzondereelekas,waarin ital.cocc?
kz.zw.kakel,pool.en hoogd.kachel,boh.

zeldzaamheden der natuur en kunst bewaard wor- kachli
k. W wcnr
rls.leidt hetafvanxçqhzLw,draai-

den. W i
jders,een groot vertrek,waardicstuk- jen, Jgxzus van cacabus, anderen van coquere.
ken aan de liefhebbers vertoond worden : het Hetis onzeker.
kabinet des konings bevat eene schoone verzame- H a.ju:k, v.,meerv.kajuiten. Eene verbli
jfling. Ook,bi
j overnoeming,de aldaar verzamelde plaats,op het achterschip,voor de Oppersten des
zeldzaamhec
len:zi
jn kabinetwordtverkocht. Een vaarttzigs,ofvoorandereAanzienli
jl
ten. Dekajuit
geheiln vertrek, voornameli
jk, van Vorsten: de afhuren. In de kajuit. Hool'
r. Zamenst.:kakoning liet hem in zi
jn kt
tbinetbrengen. Tn het juitjongen,khl
juitwachter.
bi
jzonder de zaal,waargeheimezaken van staat In het deen.kahq'
t,fr.cahuteb cajute;waaruit
beraadslaagd worden: hi
j kent de geheimen van bli
jkt, dat het woord uit ka,kouw,kooi,en hut
het kabinet. In het gemeen eene afgezonderde zarnengesteld is. In Zwet
len waskajuta,voorheen,
plaats,waarmen ietsleert,hetwel
k juistalle man een klein huis.
niet weet;wectenschappen gequeekt in 'tkabinet H ak . m. Achterlast, in den onbeschaafden
van Vsxrs. Hoorr
r.
sti
jl. Kakhebben,aandrang gevoelen,om zi
jn ge'R ab ou ker,n1.,m eerv.kabouters. Een kleine voeg te doen. Ook drtàk,stront,gr.xlzz'
j. K ak

kllaap, ofjongen: laat dieltabouterszich maar maken, eene lttge uitdrukki
ng,voorkrakeelzoevernlaken. M et eene soortvan verachting,iemand, ken. Er is kak aan den knikker, er sehuiltiets
die weinig aanzien heeft, en zich, door zi
jn ge- achter,datnietgoed is.
drag,belagcheli
jk maakt:een van die kabotlters H ak elen , o.w.,ik kakelde, heb gekak-eld.
deed zi
jue triomfeli
jke intreê. 1.
10t
)1,'
r. 'tsvelk Een klanknabootsend woord, om hetgeluid van
dien Kabouter eerst geholpen heefï te paard. Dl3 hoenderen enz.na te baauwen. Ook wordthet
DlcltEa. In dc geesteuleer c
les ouden bi
jgeloofs voor snappen,vecl sprelten gebruikt,a1shetvoortis kabouter,ofliever!kaboutermanneken,eenesoort dur. werkw. van kaken' hetwelk H .ou GR.nog
vannliddelgeesten, dle,desnachts,in de gedaallte bezigt: waer bj geli
jcl
tt gi
j bestdat overtolligh
van kleinedwergjes,verschi
jnen,en allerleihui
se- kaken? En W SSTERB.: waer toe langh vergeefk

li
jke dienstbewi
jzen. Zulk eenen drol noemt men gek-aeckt? Van hierkakelaar,(kakeler)kakelari
j,
ook bergmanneje, omdat bergbewoners missehiell kakelster. Zamenst.;kakelbont,datis zoo bont,
het meest met die weldadige geest
jesophadden. als een hoen;van kleuren, die verscheiden zi
jn,
ln het hoogd. Kobold, datm et hetm iddeleeuw. en niet bi
j elkander passen, gebruiki men dit
gobelthus,eu het fr.gobelin,een bietebaauw,over- woord.
eenkomt. Misschicnltomthetvan hetgr.zojalkog, H ak en , zie kaalcen kakelen.
welk woord,doordenScholiastvanA ltlsTolallœtxEs, H a ki:#el., zie lcalcken.
van eene soort van m iddelgcesten wordt uitgelegd. '
H akk en, o.en b.w ,ik kakte,heb geltakt.
ltlL. heeft zich ook op ditgr.wotlrd beroepen, Een woord, van kinderen veel gebrt
zikt,alszi
j,
en verklaart het door eenen micldelgcest,die de door stoelgang, aan t1e behoefte der natutzr :,01daden der m enscllen na:apt.
doen l
'
noeten. Van hierkal
tker:l
takkeri
j,kaksel,
> abu :s, v.,meerv.kabuizen. Een klein vcr- kal
tster. Zamenst.1 kakhiel,(îvlnterhiel)kal
thuis,
trek,on1watvoorraad tebergen;ook eene scheeps- kakhuis
bril, kak-huisdeur, kak-huisveger, (schoonkeuken. Zie koîltbul's. Van hier hetzam.kabut-s- mal
ter, lediger) l
takkebed (een kind,dathetbed
koo
Zl bi
jverkorting bul'skool.
bevuilt) kal
tschool, (school voor kleinekinderen)
aw , eellzelfst.naam w-,door V oxo.inzivlne k
-akstille,(eenstilletje)kal
tstoel. Inhetgr.ywlzzqv,

vroege gedichten gebruikt: noi
jtlneel,noch oli
j lat-en it.cacare,eng.to ccc/c
',boh.kakatq deen.

fae.ldesin kruiieke,noch in kad. Uit hetvcrband kakte.
blilkt,-dat hi
J:' er eene Qcsch voor de olie door H akk erIak , m,,m aerv.kakkerlakken. Eell

verstaat. Bi
j de Griek
-en is zqsog een vat,om gel
torven diert
je, dat veelin bakkeri
jen zich opwi
jn in tedoen,en 72 bjdeHebr.eene kruik, houdt,gelijk hetook de lading derschepen door-

iesch. V erkiestm en het woord voor onze taalte knaagt.
bewaren, men diene hetgeslaellt dan m aar te be- H a'
kk eloe, v., meerv. kaltketoeën. Eene
palen,datmeestnaarhetvrouweli
jl
teseli
jntover soortvan papegaai,die sterk schreeuwt.
te hellen. Zie kit.
'
n aks, bi
jw.,in den vertrouwel
i
jken sprcek-

R ade, M.
t meerv.kaden. Een kleine di
jk, taant gebruikeli
jk. Als F
cc/
cd,welstaanshalve, bi
j
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OUDAAN, W ESTERB. en anderen. HoopT zegt: Een Jong van sommige dieren,a1s van een hert,
men zalder as kacx t'avont op het hylik zitte. onder hct jaar,ook een rce/
rcf
/t In gewonerebe-

TUINM. zegt: kak schi
lntook geveinsd beduid te teekenis, hetjong van een rund. Hctdraagtdehcbben;want kacl
cepeis (bi
j ltlL'
) was een ge- zen naam in het eerste jaar. Den putdempen,
veinsde vrede. ZoodatalsJct
rlr,
sdan bi
jveinzing, a1: het kalfverdronken is,metzi
jne hulp telaat
ofin schi
jn,zoude betcekenen,bi
jKlr
a.ook lcak- komen. Voor eene jonge koe:soo gi
jmetmi
jn
Fcty?ntT.
kalf niet haddet geploegt. Blanlluv. V an hier
Iial
laaulmjnsleen, m.,meerv.kalami
jnstee- hetspreekw.:metiemandskalfploegen,heimeli
jk
nell. Eene soortvallsteen, waarlnede m en rood van hem,metl'aad en daad,ondersteund worden.

kopergeelmaakt.
Oneigenli
jk heet hetjong van een geli
jkend zee'
H aè
la'
m lnk, (kalmink) o- Zekere wollen dier, zeekal
f Een jong, k
-inderachtig mensch:
stof, Van hier het onverbuigb.bi
jv.n.kalaml
h- hi
j is een kalf'
, een goed kalf,een zachtebloed.
kelt:een kalaminken hem drok.
Uitbraaltsel: een kalf maken. M isschien,om de
'
n al
lander, v.,meerv.kalanders. Een zwart geli
jkheid des gelllids, bj het braken, met dat
wormpje, dat hetkol
'en verslindt. De kalander eens kalfs, en de voorovergebogenehollding van
legt hier haer granen. Voxo. Om de voetmaat, hetligchaam ,a1s krope m en op vierbeenen. Timen in de dageli
jksche verkeering,bezi
gt men ool
t merlieden noel
nen den bovendrempeleener det
zr,
klander: geen kl
ander eet llet koren. HooGvs. den dwarssti
jl,een IwJ
/; en de drukkersdusden
Zoo noemt men ook den glans,door drukking, ondersten dwarsbalk eener pers. Zamcnst.:kalfop cenige stof gemaakt,in hetfr.calandre. Van koe, die metkalfis:ltalfsborst,kalfshoofd,kalfs-

hier het bedr.geli
jkvl.w.kalanderen,lclanderen, huid, kalfskop, kalfskruid, eene plant; ltalfsleêr,
glans op eenig doek maken. D e winltel,waar dit kalfsnat,kalfsoogen,groote oogen;kalfsrib?kalfsgeschiedt,iseene kalandert
)
''
. Van hier kalander- schi
jf,kalfsschinkel, kalfsvel, eig., en oneig.,de
der, k-alanderster. Zamenstell.: l
calandermolen, trom : men roerthetkalf
kveljkalfsvleescll,kalfskalandersteen, kalandertafel. M isschien van glans. voet, kalverachtig, kalverknieèn! knieEn, die naar
Het fr. galant, sierli
jk, en ons oude l
calaansch, binnen gebogen staan; kalverllefde,eerste liefdeheefthiermede veelovercenkomst.

drift:enz.

Yœal.
anl. (klant) m.en v.
#meerv.kalanten. Mlsschien zietdenaam op hetgeluid dezerdieEen ltoopvriend, of eene koopvriendin, iemand, ren, en stam tdezelve daarom afvan galpen,nogy
aan wien men gewoon is zi
jne waren tesli
jten. in Gron.,van hetgelaid van schrei
jendekinderen
Zoo hellept mi
j het hofaan eenen hoop kalantel. gebruikeli
jlc.
Hoov'
r. Zamenst.:jaarkalant, scheerkalant, enz. W aiibee. o. Onduitsch woord,van hetfr.
Onswoord kalantishetfr.cl
taland,hetwell
teigen- calthre. Men verstaaterdoordewi
jdtedesmonds
li
jk beteekent een ligt vaartuig ter koopvaardi
j van een geschut,of van een geweer;ook dedooruitgerust. Het hoogd.ILaland beduidde eerti
jds snede eens kogels. Een stt
lk van kleinkaliber.
eene broederschap van godsdienstige persollen;en In den dageli
jkschen spreek-trantgebruiktmen het
nog draagt, in het Sleeswi
jksche,de jaarli
jk
-sche ool
c voorhoedanigheid:datisvan slechtkaliber.
lli
jeenkomst der Geesteli
jken dien naafn. Onder- '
H al.
ll, zie kaal
tusschen is de oorsprong duister. Zoo ons woord 'R al.k, m. Gebrande steenen ofschelpen,om,
methethoogd.een zi
j,mag mcn,metADSLCNG, met water en zand gemengd,tothetmetselen te
de bron in het lat. calendae,de eerste dag van gebrtliken. Kalk blusschen. Ongebluschte kalk.
iedere maand,zoeken. Althans,reeds in de elfde Levende kalk,die met water nog niet geleschtis.

eeuw, heette kalendaet in Frankri
jk.eene bi
jeen- Zamenstell.:kalkbak,kalkbrander,kalltbrok,kalkkomst der Geesteli
jken van cenen rillg,dewi
jlzi
j gruis, kalkkloet, kalkoven, kalkpot,kalkput,eene

telkens op dcn eersten dag van elke maand ge- plaats, waar men gebluschfe kallt bcwaart;kalkschieddc.
tob, kalkwater. H et stalnt af van hetlat.calx,

'
n a'
lebal, (kalbas) v.
, meerv. kalebasscn. Van hier hetbedr.werkw.kalkentmetkalk beEen slag van pempoenen. Van hier kalebas- stri
jken.
Eesch.
'H al.k oen ? m ., m eerv. ltalkoenen. Een beT
n al.
efakeren, (kalfateren, kalfatel)b.w., kende, thans lnlandsche, vogel. Van hier kalik kalefaterder heb gekalefaterd. 1)e reten van koensch: kalkoensche haan. De punten onder de

een vaartuig met werk breeuwen,mettalk,l'ek hoe:jzer der paarden dragen,bi
jde smedcn,dcn
en tet.
r bestri
jken,voor het indringen des waters; naam van kall
coenen. Klc.heeftkalkoen,t
aornt/peook het sehip lappen. Hi
j kal
fatert zi
jn Iekke dis :ç@t?'
z?l
'
. De naam des vogels wordtafgeleid
kiel. Voxo. In den dageltj
kscllen wandel zegt van Calicllt,Calcutta, zi
jndc deplaatsvan waar
men: ik za1 dat welkalefatercn,ik zaldat wel hi
j eerst in ons land overgebragt is. Men noemt
stellen. Van hier kalefatering. Zamenst.:kale- hem deswege hetkalikutscheJo6)?,bi
jVoxo.lca-

faathalllcr.

likoet.

Dit woord luidtin het hoogd.en nedcrs.kal
fa- R aiien, me 15!.t ik kalde, heb gekald. In
fcrn,zw.kal
fatra, fr.cal
fater,cc/
/è?
t/rcr,it.cal- Geld.bezigt men dlt wool-d voor zamenpraten;
Jcf/tzre,middeleeuw.calafatarebnieuw gr.zalk
zf
s
jq- ook voor zeggen: watkaltge? d.i.watzegtge?
'retv. àlen leidt hetgewoonli
jk afvan hetfr.cale, De eerste grondbeteekenis is roepen: So dat si
een scheepsbodem,kiel,enfal
h it.fatto,versteld, catleden allegader om Pllilippe sinen vader. 5r.
M AERL. En deze beteekenis hcefthctook in het
gemaakt,
H aleg, v.,meerv.k-alessen. Ondtlitsch woord, zweed-,i
jsl.en eng. lloor'
r bezigt het voor
.
beteekenende eenesoortvan ri
jtuig, Zamenstell-: vertellen: hoort,hoe PArusxox kalt. Thanswordt
postkales,reiskales. Van hetfr.calècLe,it.kalessa. het,in dcn zin van veel praten,snappen,gebrtlikt.
All
es stamtdenkeli
jk van hetslavon.l
colossa,wa- Van hier kaller,kalling,kalster. Zamellstell.:kallemoer,ltalmoer,snapster;kallevaar,snapper;kalgenwielen,af.
G al.f, o., meerv. kalvers, kalveren, kalven. zuchtj enz. Eng.tocall. Eenigegeii
'
jkheid heeft
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Zuiderzee noemt men zelter zwaar werktuîg,om
het
schepen over ondiepten als heen te dragen,kagehaaldc overeenk-omstm et de verwantschapte ta1entoontduideli
jk,datkallen geene verkorting van meel.

gr.xqhzoenhetchald.6).Debovenaan-

Hetwoordisuithethebr.6Y),datde

kakelen is,gcli
jk men wcl eens beweerd heeft. naam van dit dier is,gr.z4p-jkoç,camelus. ZaH alm .bi
jv.n.en bi
jw.,kalmer,kalmst. Stil, menstell.:kameeldri
jver,kameel
shaar,(kemelshaar)

van het weder op zee gesproken. Eene kalme kam eelsrug, enz.
zee. Fig., eene kalm e ziel. Van hier kalmte, 'H am eieon , o.! meerv. kam eleons. Eene
stilte van wind: wi
j hadden eene aallgenaale soort van haagdis, zteh op boonlen ophoudende.
kalnlte op zee. Oneig.,stille gerustheid: nu ont- D ie,a1s 'tkam eleon, met menig slag van verwen
stond erkalmte in de ziel. Iîustvan staatsberoer- zi
jn behulpen. Voxo. Men droolndeeerti
jdsvan
ten: dewi
jlmen scheen dekalmte uitgeetlcn an- dit dier, dat het allerleikleuren,naar lnate der
deren hoek te kunnen verwachten. I-looy''
r. ltal. ligchamen,waarop hetlag,aannaln,en van deltlel
lt
('alma,fr.cabtle.
leefde. Beide is door Natuuronderzoekers valsell
H al.m le. zie kalnt.
bevonden. Het vangt,met zi
jnelangetong,geW alzuu s. m . Een welriekende, inlandsche korvene diertjes,en de verseheidenheid vanbewortel van eene rietsoort,h-esgenoenld. Gem eene paalde kleuren ontstaatuit de onderseheidene gekalmus,in ondcrsclleiding van den aziatiychen. l'le steldheid zi
jner driften. llet woord is uit hetgr.
beste ealmus ui
jt verren lande. Ble
zsELv. Van Zarzqtksttlv,lat.chamaeleon.
H anlellol, o. Stof nit kameels- ofgeîtenhetlat.calamus,riet. Zam enst.:kalm uswortel.
R aloé, V.. nleerv.kalotten. Een hoofddeksel, haar geweven;ook uit wol gem aakt,dat het vojkomt. Een mantelvangewatertblanceen mutsje,fr. calotte,van hetgr.zqltlarog.be- rigenabi
dekt. Bi
j HoMEl
l. komt xqlkurzgl voor,a1s een ketblaeuw kam elot. Voxo. V an hier het onvervrouwen hoofddeksel.
buigb.bi
jv.n.kamelotten.
H a'
'
luw , bi
jv. n. el
1 bi
jw,kallwer,kaluwst. 'H a m en kamig,zie lcaam.
Kaal. Veroudel'd woord. Van hierkaluwaard,die 'R am en xer. v.m eerv.kamenieren. Kamer-

een kaalhoofd lteeft,l)
i
Jos BRtTxy:. Zie kaal.

dienares van eene min ofmeeraanzienli
jkevrotlw,

'n al.ven . o.w ,ik kalfde,hel)gekalfd. Een bi-j KIL. kanleriere. Van hier het bedr. werkw.
kalf werpen. Ook gebruiktV oxo.hetvan mer- kamenieren,optooi
jen. Van kamer.
ripn:eer de m erriën kalven.
H am er, v., m eerv. kamers, kanleren. In
lialveleeu , o.w.,ik kalverde,hebgekalverd. (Ien uitgestrek-tsten en eigenli
jksten zin,elkeholle
Een kalfmaken,braken. Ziekaf
l.
ruimte; in welke beteekenis het nog, il) eenige
H a'
'
m . m,, meerv. kamlnen. E en zeer out
l enkele gevallen, gebruikt wordt. Zoo ntlelnen tIe
woord, dat het bovenste deelvan iets aanduiclt, slagers de holle ruil
nte voor het nierbed def-ctbi
jzonder,als hcttegeli
jk watuitsteekt. Zooheet, mer; van llier:een kamerstuk. D e achterste 1)01aan hoenders,cen vleezi
g,gemeenli
jk rood,in de te vall eenen mortier, waarin hetkruid gelatlell
lengtc schietend, gekorven uitwas op den kop. wordt;de holligheit
l in eenen zadel,ofeenhaan),
kam. Den kam opsteken; oneig-, voor moedig om het paard niet te drultken; een ingesloten
zi
jn; den kam opsteken in ditperk. Voxo. Hij ruim, zoo als het gat,waar de ltabeltouwen,op
heeft eenen rooden kam,hi
jis boos. Een haan hetschip,rond gesehoten liggen,dragcn dennaaln
m et een dubbelen kam ;oneig.icmand,die vurig van lcanter. Zoo ook: eene lkruidl
tauïer op een
en tlapper is. Iem and in den ltam zitten, met schip. 0u1.werd het 001< voor een huisgenolzlen,
bitse taal, zich tegen hem verzetten. H et uitste- zoo als te Utrecht de Staten /r(
/???,6r. Van hier
kende deel Van eenen helm : m en kende geen kanteraar,die bi
j
z
o
n
de
r
b
e
l
a
s
t
wa
s
methettoezigt
plnimaedje alsop den kaln derhelmen. AxToxlo. over de stedelijke geldmiddelen. 11'
1eenel engeHiermcde komt overeen het lat.conta,gr.xnprj, ren zin beteekent hetieder vertrek,ofafgeschohet lat.cumulus,van llet oude cumus,hetfr.cf???6, ten gemak van een huis: zi
jne kamer holldel)
co?????/c,hetm iddeleeusv.calltba,een toren,hethebr. enz. Ilierheen behooren de zam enstell.:ltllnstka, schatkttm er, geweerkamer,m untkanlcr. H et
mY*1D
j en nYD
j. ln deze allcn heerscht het mer
* w
vertrek, waarill een Vorst woont. Vall hier t1e
tnden, zamengest.: kam erdienaar, ltamerheer. I'len verdenkbeeld van eene bovenste spitsheid. Tt
tndhaving
ofkorte staven, aan den kant valt raderen. oln in trek, waarin personcn vergaderen,tothl
andere tanden in te gri
jpen,heeten ook kammen. van openbare zaken, als de zamenstell-: aalmflezeVan hier het kamrad. -- een werktuig,dat met nierskamer, gildekam er, leenkam er, pleitkamer,
zullte tanden voorzien is. Zo()noealt men eenen raadkamer,regtkamer,enz. Ook somti
jds voorde
/ct/???, het werktuig, waarnlede ulen de harcn rei- personen zelve :de kamer is gevolmagtigd. Ilierqichtkunst,(1e
T1*
lgt*. Een ivoren kam. Een werktuigj om wolte heen bellooren die oefelljellolen der l
lelen on- g'
re*lnl
gCn : een 5:-01kanl. slell sclleert ec
etfcr?
l'
/ccryi-ttplcr.
s,zoo a1ser,voorheen,i11onsVaedel over eenen kanz,IRAO behandelt hcn op eene derland verscheidene waren:de K am er,t
fc Laven-

wi
js. lletwerktuig,waarmede de weversdedra- delbloem,met de spreuk: uit levenderj01st;eu
den der scllering uitelkallder hotlden,is bi
j ons vele andere. Zam enstell.: achterk-amer, benedeninsgeli
jkseen kam. Vooraan hetgaljoen van een kamer, binnenkalnerj bovenkamer, hangkamer,
schip vintlt men den /ctz??l,anders uitlegger geheeten. Zalnellstell.:kamborstelkamhuis,knmpot.
H elmkam, paardenkam, roskam ,wcverskam,wolkam ,enz.

k-elderkamer, k-raamkamer, opkam er, slaapkam er,
enz. Een vertrek, om iets te zetten, te bergen,
te verrigten, enz.: broodkamcr, kaaskam er,

mangelkamer, poei
jerkamer, schri
jfltamer, enz.
' a*neel.
n
, (kemel) m.,mecrv.kameelen (k-e- Voortszijn van hier de zamenstcll-:kamerbewaarmelen). Een bcl
tend ntzttig dier.datzi
jn vader- der, kam erbezem, kam erdeur,kam ergang,kamerland in heete zandige lttnden heeft,waar llet,tot geraas,kamergeregt
,kamerkat,gckamerd meisje;
dragen van zware lasten,gebruiktwordt. Op de kamerkruid,eene plant;kamerling,eerstebediende
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van eens V orsten kam er; kamerpot, kam erspel,'dek boven de hutten der schepen,aan den achter-

kamerstoel,l
tamerwacht,enz.
steven: ExsAs sliep op de kampanje. VoxD.
Men leidt hetgewoonltjk afvan hetondebrit- Hetiszekereen vrecmd woord,enschi
jntuithet
tan.ccrnk
no,ik maak gebogen,gr.zcpnTto. AoE- fr.campagneontstaan tezi
jn.
Lvxo wil, dat het slechts eene hardere uitspraak

'n a'm p en, o. w., ik kampteyl'eb gekampt.

van lleim,bedekt, verborgen,zoudezi
jn. Arcpler Streven,om zi
jnewederparti
jte overwinnen,wan-

zoude dan eene plaats bedniden, waar m en iets neer man tegen man vecht:ik kampe alzoo;niet
verbergt, of kan verbergen. Eng. chaknber, fr. aIs de lucht slaende. Bllsszcv. Ook van meer
chambre,ital,camera,lat.camera,gr.zlp-lgq.
pcrsonen. Van hier kam pgeveeht, kamphaan,

R axneraad, m.en v.,meerv.kameraden. (vechthaan) kampvechten,kampvechtcr,(hetoude
'
Eigenli
jk iemand,die met ons, onder een dak lcampioen).
woont, een bediende; wi
jders, een maat, mede- 5.
&'AcI1TER's aqeiding van kanè,clt
am,dat,in de
m akker, meclgezel. V an hetfr.camerade;schoon Salische wetten, eene hand beteekent,is nietonhet eigenli
jk van ons woorc
l kamer afstamt. Het waarschi
jllt
ik,naardien de eigenli
jke aard van een
beduidde eerst soldaten, die met elkander eene kampgevecht was, elkander, door worstelen en
kam er bewoonden. D ikwerf wordt nog een sol- wringen,onder de voette werpen.
daat, dien m en roept, zonder den naam te ken- 'n a'm p erfoel.:e. v. Geitenblad. V an het

nen.kameraad geheeten.

lat.caprffolium.

R axnen aar, zie lcamer.
R a'm p ernoel.#e, v., m eerv.kampernoelies.
H axneren , b.w., ik kamerde, heb geka- Paddestoel,duivelsbrood. Fr.champignon.
m erd. Op eene kamer houden: een geltamerd H a- p ersteu r, m . Spottende benaming

meisje. Op eenekamersluiten:menkamerdehem, van zekere spi
jsbereiding,die deplaatsvan steur
daar BIRON gelegen had. Hoor'
r.
zoude vervangen;nameli
jk harde ei
jeren metmosH a'm fexs v. Hars van den kamferboom,in terd.
'
Japan poei
jende. Eenigen leiden het woord af '
n axnuls, bi
jv.n. en bi
jw. lngedrukt van
van het hebr.copher,anderenvan hetarab.caphur. neus, zoodat de neusgaten naar boven gebogen

ln hetnieuwgr.ishetxqkç
jbl?q.
staan; platneus. Kamuize geitjes zi
jn,bi
j VoxD.,
R axn:l.
l.
e. v.,meerv.kamillen, Eene beken- simaecapellae. Overdr.: al stooten wi
j ons hooft,
de plant metwelriekendebloemen. Van hetlat. wi
jmoeten nietterstontltamui
jsvan daerwi
jcken.
chamoemelum, c/cwozlïlîc,gr.y.qplt>zjkn&.

DE BncxE. In het fr.camus,eng.camoys. Het

H am :zoo'
l.. o.,meerv.kamizolen. Een kort lat. camus wordt, door IsIDon., verklaard,door

onderkleed onder den rok. Uit het fr.camlsole, ecn ni
jptuig, op den neus van fiere hengsten,
van het middeleeuw. camî'
sia, een hemd, en, in waarmede m en hen teugelt. In het gr. z'
jj
aoç,
verderen zin, elke bedekking van hetligchaam, zcpog, van zllato, zqlo tt), ombuigen, krom men.

biJScloAszqptloN,boh.kumz
-izola,pool.kamkzela. Ctz?
zit/rp
z,
siskrom,bk deLati
jnen.
'R a'
m 'm elllng. v. Korte, uitgekam de wol. '
n axnu :sleer, zie kamoesleêr.
Het schî
lnt hetwoord kam met den uitgang leng, '
n an. v.,meerv.kannen. ln hetgemeene 1eof een naamw. van kammelen,gedurig kam men, ven, een vat uithout,steell,tin:koper,ofblik,getezi
ln.
maakt, om vloeibare ligehamen in tedoen,met
r
n a- - en,(kemmen) b.w.
, ik kamde,heb een lid,ofdeksel,en een oor,ofhandvatsel.Eene
gekamd. Met den kam in orde maken:hethaar zekere gei
jkte maatvoorwi
jn,sterl
tendranl
t,bier,
kammen. W o1 kammen. Ook metden kam rei- enz.: bi
jdekanverkoopen. lli
jheeftte diep in
nigen. Dichters gebruiken ditwoord oneigenli
jk, dekan gekeken,te veelgefept. Hi
jwilalti
jdhet
van het water:baren, golfjes, kemmen. Trou- onderste uit de kan hebben,hi
jistebegeerli
jk.
wens,indien iguurl.zin,wilhet gebruik kemmen, Zamenstell.:ltannegeltlk,het onderste uit de kan;

voor kamnlen;om d'oneFevloên te kemmen,(stil kannelid, kannewasscher, azi
jnkan, bierkan,
en elen te maken). HoorT. Van hierltammer, drinkkan, koffjkan, melkkan, enz. Hetbehoort,
kamster. H etlat.conteve,dat vooralvan den op- even a1s het lat. canna, een riet,tot het groote
schik van hethoofdhaar gebezigd wordt,kom thier geslacht dier woorden, die in het gemeen eene
in aanm erking.
holle ruimte beteeltenen. Zie kaan.

'
n am oesleer, Lkemulslelrt o. Zwart ge- H anaal,o.,meerv.kanalen. Eenebuis,goot,
maken. Van hierhetonverb.bi
jv.n.kamoesleêren. eene zeeLngte. Zoo heet,bi
juitstek,diezeeëngte,
Misschien van het fr. chamois,zeemleêr, bereid die Frankri
jk van Engeland scheidt,ltetZfcnctzî.
geitenleêr.
Ook wordt het oneigenli
jk gebezigd:ik hel
)dat
verwd leêr, waarvan men rouwschoenen plagt te gegravene waterleitling. H etbed van eenen vloed,

'n a'm p . m., m eerv. kampel). Een veld,een uit een zeer goed kanaal,uiteene goedehand,-stuk land,van eene onbepaalde grootte,datafge- ik kan daarop staatm aken. Van hetlat.canalis.

graven ofomtuind is. Een zaaikamp. Ecn kamp
lands. Y an hetlat.campus.
'
n axnp, m.,het meerv.kampen isweinig in
gebruik. Eenestreving,om zi
jnewederparti
jdoor
sterltte te overwinnen; ecn dadeli
jkestri
jd,waar

' anal
n
lle, v., meerv. kanal
jes. Een laag
nen:daar woontkanal
je. Ook gebruik-tmen het
vooreenen enlcelenpersoon:zi
jiseeneregte kanalje. Van hetfr.canallle
schimpw-oord, 0:13 het slechtste volk te beteeke-

m an tegen m an vecht. Een gevechttusschenm ecr W anax:e, v.,meerv.ltanaries. Een bekende
personen, in eene beslotene plaats: gerust den vogel, uit de kanarische eilanden in Europa gekamp aanschouwen. V oxo. Het wordt oolt a1s bragt. Zamenstell.: k-anariesuiker, kanarievltlgt,

een bi
jw. gebruikt, voor gewonnen: iets kamp kanarievogel,kanariezaad,enz.
geven, opgeven,gewonnen geven;ook vooref
lbn, G anasler, (knaster) m.,meerv. k-anasters.
in het spel gebezigd: het iskamp. W i
jzullen Eigenljk de naam van eeneuitriet(cannatgekamp spelen. Kamp op:dat is kam p op.

vlochtene kist. waarin eenige voortbrengselen van

'
R ao panle.v.,meerv.kampanjen. Hetver- vreemde landen, en inzonderheid,de beste soort
36
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van rooktabak, vavknas genocm d,tot ons Overge- plaats,waar openbare papieren van algemeen aanvoerd worden. Ook draagtdie tabak zelf,in de belang: boeken en oorkonden bewaard worden.
dagcli
jksche taal,
'dezen naam:datisregtekanas- Van hler het ond.kanselier.
ter. W anneer men alboertende het geringstebo- '
H anl,m.
,meerv.kanten.Eigenli
jk,descherpe
ven hetbeste wilverheflkn,zegtm en :dat is an- zi
jdevan iets:een vatop zi
jnen kantzctten. De
dere tabak dan k-anaster.
kant van de tafel. Iets,dat afgebroltene kallten

W andeelsv. Een aangename,warmedrank, heeft,eene homp:een kant brood. W i
jders, de
aan kraamvrouwen gewoonli
jk toegediend,en uit uiterste zi
jde of vlakte ran iets,derand:langs
wi
jn,metsuiker,kaneelen ei
jerdoren,toegemaakt, den kant varen. Dat raal
tt kant noch wal,dat
bestaandc:wi
jnoodigen uopdekandeel. l'
loor'
r. komtin hetgeheelnietbi
j. Eene zi
jdein hetalHetwoord schi
jnt van hetfr.chaudeau afk
-omstig gemeen; en, nog verder, elk oord: naar den
te zi
jn. Van hierkandcelmaal,kandeelpot, kan- kantvan Frankri
jk. Aanallekanten,alom. Dat
deelwi
jn,enz.
werk moetaan eenen kant,hetmoctgedaan zi
jn.
H andelaar,m.,meerv.kandelaars,kande- Hetvaatje op zi
jnen kantzetten,uitdrinlten. Het
laren. Een werktt
zig,waarop men eenekaarszet. is een stuivert
je op zi
jnen kant,hetgebetlrtniet
Het licht staat op den kandelaar, de waarheid ligt. Van kantraken, sneuvelen; van kant hcl-

wordt zonder een dekselvertoond. Zamenstell.: pen,dooden. Verkleinw. kantjet om het kantje
kandelaarspi
jp. In hetfr.chandelt
kr,van het lat. heen praten. Vanhierkantig; voorts aclltkantig
candela,eene kaars.
enz. Zamenst-:binnenkant, buitenkant, duinkant,
'
H aud:l.v. Suilter,dietotkristalisgescho- stootkant,waterkant,zelfkant. ltantbeitel,kantten. Zamenstell.:kandi
jpot, kandi
jsuiker, kandi
j- teekening,kantspier,in een vaartuig,bi
j de wang
siroop. W i
jhebben ditwoord van hetfr.candir, van hetschip geplaatst.
it.candlre,in suikerinleggen.
*7an*. bi
jv.naamw. en bi
jw. Eigenli
jk,dat
G axâeei,o. Zekereindischeboom schors.V an nette hoeken,kanten heeft;voorts fraai:datstaat
hierhetonverbuigb.bi
jv.n.kaneeelentmaargeen kant. Kanten klaar. Datnaardenkantsmaakt;
kaneelenvieren. HooFT. Zamenst.:k-aneelbloem, zoo noemtmen vaatgchen wi
jnkant. Opdenkant
kancelboom,kaneelkoekje,kaneelpi
jp,kaneelstok, gezet, dwars: het zeilkantzetten. Voortsheeft
kaneelsuiker,kaneelwafel,kaneelwater,kaneelwi
jnj-- ditwoord (lezamenst.:achtkant,driekant,cnz.
pi
pkaneel,enz. Uit hct fr.canelle.
W anl, %'.,meerv.kanten. Spelde-ofnaalden<i
R anefas, o. Eene soort van ruw, opge- werk.Vanhierhetonverb.bi
jv.n.kantenteenekanten
blecktli
jnwaad;ook geweven katoen met verhe- muts. Zamenst.:kantboordsal,kantdoos,kantwerk.
vene strepen. Uit hetfr.canevas. In de middel- Zi
J is,om hare spitse hoeken,metkant uit eenen
eeuwen was canevasium eene soort van hennep- oorsprong. D e hooge ouderdom van dit en de
doek,van hetlat.cannabks,hennep.
twee voorgaande woorden bli
jktuithetgr.zaNf
loç,
'
n ankex,m. Eeneinvretendekwaalaanhet een hoek,in hetbi
jzonderdehoek van hetoog.

ligehaam : die boom heeft den kanker. Oneig., 'n anleell., m.,meerv.kanteelcn. Eene borsteen inkruipend kwaad:hetlicht,dat den kanker wering., die op den kant, rondom ingekorvene

der Schriftgeleerden aanwi
jst. Voxo. Van het schietgaten heeft. Eenen kanteel der vesten inlat.cancer, dateene kreeft en kanker aanduidt, kri
jgen. llooll'
.
omdatditkwaad bi
jeenen voortkruipenden kreeft '
H anten,b.w.,ikkantte,hebgekant. Eenen
vergeleken wordt,die,met zi
jne scharen, alles kantaan ietsmaken:eenen steenkanten. Oneig-,
rondom zieh aangri
jpten verteert. Van hierkan- zichkanten,mettegen:ik kantmi
j daartegen) ik
kerachtig, en het onz.werkw. kankeren, kanker verzet mi
j tegen die zaak. Hetvoortdur.w./cc??kri
jgen;bi
j IloorT,in eenen fguurli
jken zin: het telen iseenen anderen kantboven brengen:eenen
zeer ltankerde vorder en vorder. Zamenst.: kan- balk kantelen;anderskenteren.
kerbloem,k-ankerkruid,enz.
R anloor, o.,meerv.kantoren. Een schri
jfxianon,o.,meerv.kanonnen. Een stuk ge- vertrek. Een zi
jvertrek in een voorhuis,ook kanschut. Van hier het onduitsche kanonnier; van toorLiegenaamd. Een kabinet,waarinmenschri
jfhet fr.canon.
en rekenboeken opsluit. Een openbaar gebotzw,
n ans,v.
'
,meerv.kansen. Eene schi
jnbarege- waar'slands gelden liggen, ontvangen en t
litgelegenheid. Zoo troost ik mi
j de kans. Voxo. geven worden: geld op het kantoorontvangen.
Zi
jnel
tansverki
jken. Anderen dekansafzien. In Deopenbarehandelhuizen derEuropeLrs,inIndië,
het fr. cn eng.clt
ance. Bi
jKIL.iskans,kansse, dragen ook dien naam. Van hier postkalltoor;
ook een dobbelsteen,en een gooimet dobbelstee- kantoorbediende,kantoorinkt,kantoorkneclzt, kan.
nen. Van hierhetonz. werkw. kansen (alea Jp
z- toorpen,kantoorschri
jver,enz. Uithetfr.comptoir,
dere): gedobbelt en gekanst. 1)RSD. Zamenst.: it.contoro.
kramcrsl
tans,kri
jgskans, enz.; kansbil
jet, kanswa- W anéshaak,m.,meerv.k-antshaken. Eigenging,bi
jHoor'
r.
li
jk,een i
jzeren haak,om zwareligchamen,welke
R ansel.
,m.,meerv.kansels.'Eigenli
jk eene, men l
tantelen wil, daarmede aan eenen anderen
door hekwerk,afgeslotene plaats,van het middel- kant aan te gri
jpen.
eeuw.cancellus,datbi
jzonder tc kennen gaf het '
n aos. zie cltaos.
koor der kcrk, hetwelk m et hekwerk van het W ap ,v.,meerv.kappen. Een ouclwoord,dat,
overige deelwas afgescheiden;in het eng.chancel. in den uitgebreidsten zin,de bedekking,tleniterste

In datkoorbragt men denkeli
jk den spreekstoel, bekleeding van iets te kennen geeft,komendemet
waarvan het woord bi
j ons thans een verheven hethebr. M
j;n,R2n,
en hetlapl.lcappodovergestoelte aanduidt,van hetwellq redevoeringen tot
*
hetvolk gehoudenworden. Zamenst.:kanselrede, een. In hetbdzonder eene bovenster ronde bekanselsti
jl,enz.' Van hier het onduitsche woord dekking: de kap van den schoorsteen. Voorts
kanselarqjkanselerb';eigenli
jk eeneplaatsmettra- opperste bedekking, het denkbeeld van rondheid
liën afgesloten; in het bi
jzonderz bi
J ons eene nietin achtgenomen zjnde:dekap vaneenekas,
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Yerder een deel der kleeding;zoo a1sdit woord, vrdbuitvaren;ook behendig wegnemen. Vanhier

eerti
jds,aanduidde een wi
jd bovenkleed,a1seenen kaper, de vri
jbuiteren hetschip,hetwelk hi
lbemantel,in hetmiddelceuw.capitium en ccpc, i
jsl. vaart. Uit het fr. capre, van het lat. caperet
kaapa genoemd,gedragen door vorsteli
jke perso- Vangen.
nen. Zoo zegt Koning HExuzlt, bi
jHoor'
l',van W ar er, V., m eerv. kapers. Eene SoortVan
zich zelven: nietuitgestreken m et kap en rappier. vrouwen hoofddeksel,in N oordholland. V an kap.
Vooral eengewaad van aanzienli
jken in de kerk: 'H apersen .zie kaproen.
op de kap des Kardinaals telatenvallen. H oorT. 'H ap:laal, o., meerv. kapitalen. Een onVan hier:eene m onnikskap. Zich in de kap ste- duitsch woord,uithet lat.capitalis. Eene hoofdken - . de kap aanschieten,monnik worden. De som, waaruit men yewin,of renten maakt:een
kap op den tuin hangen,het monniksleven verla- m an van groot kapltaal. In het gemeen, eene

ten. Erschuiltveelboeveri
jonderdekap,onder som gelds:een kayitaalvan duizendgulden. Als
hetmom aangezigtder vroomheidwordtveelkwaad bi
jv.naamw.:kapltale letters,hoofdletters. Dat
bedreven. In eenen naauweren zin,eenhoofddek- is een kapitaal varken, dat is sclloon in zi
jne

sel. Voorheen werd het woord,in alleeuropesche
talen, voor eenen hoed gebruikt,zoo a1s nog het
angels.caeppe,eng.cap,fr-chapeau, wallach. kapella. Thans gebruikt men het voor een vronwenhulsel,vooral in Noordholl. A an eenen vrouwemantel, heet het aangenaaide hoofddeksel de

soort.

H a p:leel.,o.,m eerv.kapiteelen. Tn dc bouwkunst heet dus het bovenste deelvan eene zuil,
van eenen pilaar. Lat. capitulum, capitella,ital.
capitello. Seven wareu voor het eene kapiteel.
BIJBELV.
kap: de kap overhethoofdtrekken. Dergeli
jke H ap:ée:u, m ., m eerv. kapiteins. H opman,
dragen nu nog veel de monniken. V an hier: hoofdman. Zoo noemt men, in de kri
jgsdienst,
iemand de ka
'p vullen,hem watwi
jsmaken. In eenen zekeren overste over eenige manschap. D e
t1e kap geleid worden,bedrogen worden. D e kap voornaamste van een oorlogssehip draagt mede
trekken, eene pots spelen;ook in den gem eenen diennaam :zeekapitein. Op elk ander schip,zelfs
spreel
ttrant, voor stout, onrustig zi
jn,van kleine op eene schuit van eenige grootte, noemt m en
ltinderen. Tem and de kap verzetten, anders de het hoofd of den m eester kapitein. D e aanvoer-

j kregen den kapitein geooren wasschen. Kap en keuvelwordenbi
jelkan- der eener roofbende:zi
der gevoegd, in de spreekwi
jzen:criskap noch vangen. Van hier hetkapiteinschap,de waardigkeuvel van te vinden, alles is weg; kap en heid van eenen kapitein. Zamenst.:scheepskapikeuvel verliezen, alles verliezen. Hetverkleinw. t
ein;kapitein-yeneraal,oppersteveldheer;kapiteinkapjebeduidde voorheen eeneltalotder leeraren: luitenant, kaplteinsplaats, deszelfs ambt. Van het
f
r
hi
jdroeg geeneparuik,maar een kapje. Zamen- .capitalne.
stell,:kapraaf,(kaprave)dakspar;kapstander,top- Ai.arféool., o. V an het lat.capitoh'um. Eene
stander; kapstok. Dit woord luidt in het zm vesting van hetoude Rom e,op den Saturnusberg
kappa, hoogd. K appet cng. cc/p,ital.cappa,lat. gebouwd, dus genoemd, naardien men, bi
j het
uitgraven van de grondvesten,een m ensehenhoofd
cappa,gr.z'zaccz.
R apel., v., meerv. .kapellen. Eene kleine vond.
kerk. Een afgeschoten hoek in eene grootere 7:ap:éée', o., lneerv. kapittels, kapittelen.
kerk:hi
j ligtin de ltapel begraven. Van hier Dit woord is uit het middeleeuw.capitulam,een

het onduitsche kapellaan,kapelpriester,bi
jpriester. verkleinw.van caput, een hoofd. W i
j verstaan
jt: iemand
muzi
jk heeft. Iàg FnEsxs teekent aan op capa, ders hoofddeeb hoofdstuk. Fig.verwi
capella,dat, geli
jl
t wi
j gezien hebben,hetwoord het kapittelvoorlezen. Een geschrift in kapittej ons
capa,kap, voorheen eene soortvan kleedi
j was, len verdeeld. In dezen zin is hetwel bi
die het hoofd m ede bedekte; zoo ook capella nietgebruikeli
jk,zoo als in demiddeleeuwencapieene zoodanige kleine kap was. Nu maaltten de tula en capitulart
'
a dikwi
jls voorltomen,voorverde fransche koningen, van de kap des heiligen zamelingen van kerkeli
jke wetten,alsook,vpor
jke orde,gemeenten en
MwaT&:xs,een bi
jzonder heiligdom,voerden haar regelen van eenige geesteli
V oorts kapelmeester,die het opzigt over de kapel- daardoor een deel van een boek,ofgeschrift, an-

alom metzich,en benoemden eenige personen a1s gestichten. V an hier beteekent kapittel nog de
opzieners daarover,die,in den aanvang, kapella- verzam eling van zulke personen, in welke hunne
nen genoem d werden. Het dùurde nietlangjof verordende regels voorgelezen worden: het dom deplaats,waardatheilige overbli
jfsel,metandere kapittel. De leden zelve:het kapittelis gescheiheiligdomm en, bewaard werd, kreeg denzelfden den. Hi
j heeft mede eene stem in hetkapittel,
naam van kapel; en zoo werd allengs ellt bede- hi
j heeft mede iets te zeggen. Ook de plaats,
waa
r
l
ede
n van een kapittel zam enkom en: het
huis metdien naam vereerd. In room sche landen
(lragen dehuisjesaan degemeenewegen,waarin kapittel van het klooster. Zam enst.:kapitteldag,

tapittelstok,stokje,om hetwelk suikervastgehecht
Heiligen voorgesteld worden,insgeli
lks den naam l
vankapellen,ofkapellefes. fn hetgemeene leven is; ook iets dat daarnaar gelijkt,en van goud geis eenekapelook hetdekselvan eenen overhaalketel. Ook draagtzekerdi
ert
jedien naam. Zam enst.:dagkapel, nachtkapel,enz.
W apellaan, 1n., meerv. kapellanen. Een

m aakt is,om snoeren,om den hals, vast te maken;
domkapittel, enz. Van hier het bedr.
werkw. kapittelen, het kapittel voorlezen, berisPen;middeleeuw.capitulare,fr.chapitrer.

R apiaken, o.,meerv.kaplakens. Eigenli
jk
aken, doek voor eene kap. M en noem tzoo de
godsdienst in eene l
tapelverrigt;ook een jonge l
geesteli
jke,die eenen priester in de vervulling der vereering, welke eeu schipper,nog boven de belterkdienst te hulp kom t. Verder een priester, dongene vracht, van eenen koopman kri
jgt. In
geesteli
jke in de roomsch-katholi
jkekerk,die de

die in voornam c huizen de m is leest. Zie verder hetfr.chapeau,do-(
ïp de chaussd. M en acht deze
benaming gesproten uit zeker gebruik,daarin bekapel.
R apen, b. wu ik kaapte,heb gekaapt. Op staande, dat de schippers,na het volbrengen van
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de reis,voorhunnevrouwen eenenieuwelakensche Uit hetlat.caputt
hm,waarvan heteng.capouch en
huif, of de stof daartoe,te huis bragten; ofdat hetfr.capuce afstammen.

zi
jvoor het,boven debedongenevrachtpenningen, '
H ar.Lkarre)v.,meerv.karren. Zekerri
jtui
g
ontvangen geld, gemeenli
jk, zulk eene kap, of m et twee wielen;clders ook met een wiel,anders

huif kochten.
krutkar,ook kaar,in sommige streken,genoemd :
W ar oen ,m .,meerv.kapoenen. Een gesne- eene kar zand. Dichters, die zich de zon m et
den haan. Volgens W ACHTER. is kapoen voor paarden verbeeldcn, schri
jven aan haar ook eene
kaphaalè, van haan en kappen,c/icrp:zl,praeci- kar toe:zoo lang de morgenstar de kar derZon4/63-6; castrantur t?rl???àgalli,f6:/@'c?//or'
?,
t??,praecisthae. ne opwekken koom'. Voxo. Zamenst.: karreman, karrepaard; aschkar,drekkar,hooiltar,huifLat.capo,gr.zlctov,bi
j KIIz.ook kaphaan.
'H a poe*s, kapoetsmuts,zie kapuitsmuts.
kar, kleikar,koetskar,m estkarjenz. Van het lat.

W aro*. v.
, meerv. kapotten. Eene wi
jde

Ccrrtfd.

muts. Ook een overkleed voor m annen en vrou- W araak, qkraak) v.
, meerv.karaken, Zeker otld spaansch ofportugeesch schip,zooweltot
wen. #r.capotte.
de
n
oor
l
og,
al
s
koo
phandel
gesehikt. Zam en'
H apol. bi
jwr., slechts in hetgemeene leven

gebrnikeli
jk. Kapot slaan,in stukken slaan. Ka- stell.:karaaltschip,kraakschip,daml
traakschi
p. Bi
j
potmal
ten, dood slaan. Kapot zi
jn,dood zi
jn; KIL. karacke, karvaecke, kraecke. In hetfr.ccook niet eenen trek halcn (in hetkaartspel
);fr. raque.

**araat, o., meerv. karaten, k-araats. Een
klein gewigt, om goutl en edelgesteenten te wegen; van twaalf grein voor het goud,van vier
grein voor de gcsteenten. D it woord is,in het
arab-y lcel'at, ital. carato, fr. caratt middeleeuw.
chlsrat cal'actis caracta,ceratio. Sommigen leiden
a1s men geenen ti
jd heeft,om het op te winden; het van graad af, anderen van hetgr.zepqTtsv,
deszelfs kabel doorhakken. llen mast kappen. eene soort van peulvrueht, St. Jans brood geBoomen kappen,hct onntlttehoutuithouwen. Pla- naamd, bi
j de Turken kyrrat,Jy
,rat;die meteen
ten kappen, eene spreekwi
js,bi
j smeden gebruike- diende tot een gewigt. Bnucl,in zi
lne reis door
li
jk. h-oppen heet ook, metopzet,eene taalver- A byss.j zegt met zeer veel vertrouwen: karat,
minken, a1s gaauwdieven doen, om nietverstaan 1,karaat is 'eigenli
jk de boom ofvruchtvan de
te worden. Borgoens kappen, gaatlwdieventaal ,,erythrina pd
cta .
Zîb?7c6?'
, uitlndië,die in Abyssispreken. Van hier kapper,kapping,kapsel. Za- 9,nië kuara heeft. Dezeboom,ofvrucht,schi
jnt,
lnenst.:l<apl'
lam tll*jkapmes.
11in de oudste ti
jden, aldaartotgoudwegen ge'n ap pen. b. w-, ik kaptc,hcb gekapt. Ei- 1
,bruikt, waarvan de gewoonte, om de Snheitl
genl., de kap zettell,a1s eene kap vormen. Van 9!gouds, naar karaats, te schatten) oorspronkecapot.
H ar peAex:, o. w.,ik kappelde,ben gekappeld. Schiften:de melk is gekappeld. Voortdur.
w.van kappen.
H ap pen, b.w.,ik kapte,heb gekapt. M et
geweld afscheiden, hakken. H et anker kappen,

hier het haar optooi
jen, in het bi
jzonder dat van ll
jk is.
,,
5*1*o11W e11: zich kappen,laten kappen. V an boven
H arabl
'
ln. v.,mecrv.karabi
jnen. Een roer
versieren: gekapt met weelige pluimaadjen van m et een dl'aaislot,voorheen een geweer der ligte
aardig vloei
jend lof. 11001>T. Van hier ltapper, ruiteri
j. Thans verstaat men er doorecnroermet
kapsel, kapster. Zam cnst-: kapdoos, kapkamer,
kaptafel,enz.
'R apper, v.,het m eel-v.kappers is m eest in
gebruik. 1)e geslotene bloeiknoppen van denkapperboom ,een heestergewas,datde kappers voortbrengt. M en legthaar:ten gebruik voor de keu-

getrokken loop, datden kogelver brengt.
D ie de zwangrc karrabi
jn quam loste drukken.
V oxo. Bi
j lloola'
r komthetook vooreenen kaCenen

rabi
jnruiter voor:hi
j slingerdezi
jn'Carabi
jnen voor

zich. Uit hetfr.ccrcôkke.
R arak ler, o., m eerv. karakters. Eene fikelljin azi
jn. Uithetltal.cappari,fr.capres,van guur,op papier,steenen, enz.gem aakt.Zoonoemt

hetgr.zc
zcclr
ltg. Hetverkleinwoordkapperfjege- men nog bi
jgeloovige teekenskal'
aktersya1sook
bruikt men van kleine,digte kool,kappernkskool, letters in het schri
jven of drukken. Flg.is het
ook kapperkool geheeten. Kappertje is ook een ieder merk, datdeeenezaak van deandereonderverkleinwoord van kap,oln eene Sool't varl tamm e sclleidt:lletkaraktervalleenen eerii
jken man. In
duiven aan te toonen, die op het achterhoofd hetbi
jzonder,hetganschegemoedsbestaanvaneen
l.:kapjler- mensch,waardoor hi
een opstaand kapje dragen. Zam enstcl
j van anderen onderscheiden

boom.
is:hct karakter hangt af van deverschillendenei'n a p pool, v.,meerv.kappoten. Eene soort gillgen. Uiterli
jke waarde, rang, waardoor mcll
val
'wapenrok,een mantel:hi
jwerptzi
jn'kappoot onderkend wordt: dat pastnietvoor eenen m an
wegh. l-looy'rr. Fr.capote.
van uw karakter- Uit hetgr.X%?xxT'
b?.
W aravaa n,v.,m eerv.karavanen.Eenwoord,
H apraal; kapravelzie kap.
'
= aproen, Lkaprutn) v.,meerv. kaproenel. waarmede men een grootgezelschap reizendekoopEen hoofddeksel: om dat men den arm en bloetlt lieden enz.in het Oostellverstaat. Van hetarab.
daatli
jk een kapproellover 'thoofttrok. Hoo:aT. kairavan, turlt. lcervan. Oolt bezigt men het nog
Van hierdespreel
twi
jsvantwee,diehetmetell
tall- voor een groot getalvan menschen,in degemeen-

der eens zi
jn:twee hoofden onderecnekaproen. zame vcrkeering: zi
J kwamen met eene geheele
Men noemt eenen neusni
lper voor paarden ka- karavaan.
prpcn,anderskaperson,verbastcrd uithetfr.cave- H arbaés. (karwats) v., lneerv. karbatsen.

Eene lederen zweep. W AcuTlR.leidthet afvan
G apu fésm uks, v., meerv. kapuitsm utsen. het oude kar, kor,leder,en baten,boten,neders.
ln Groningen, wattr men hetkapoetsmuts(elders batschen,lat.batuere,fr.battre,slaan.
kaîpoetsmnts), uitspreeltt verstaat men daardoor H arbee'. m., meerv. karbeels. Een stuk
eene ruige muts,tegen bui
ji
g weder opgezet. ln hout,tot ondersteunillg van een ander.
Nedersaksen noemt rnen eene reismutskabuushood. H arbenk e', m., m eerv. karbonkelen,karCO
# Al.
.
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bonkels. Een naam van een edelgesteente,uithet nille benoemt, welk diert
je descharlakenverwers
lat,carbunculus.
gebruiken. Zamenst.:karmezi
jnrood.
lkardeell., o., meerv. kardeels. Touwwerk, 'H ap- :.jn. o.,een schoon hoogrood poeder,
waarmede men de zeilenophi
jscht. Zamenst.:kar- hetwelk uitcochenille bel'eid,en door de schilders
deelblolt, waar het kardeel doorgaat. M isschien gebruiktwordt. Van hier karmi
jurood.
hetfr.cordeau,en metkoord uiteene bron.
H arn ,zie kern. K arn noem t m en ook een
H ardin aal., m ,, meerv. kardinalen. In de vatm oskovische talk ;meerv.karns. In het zw.
roomsclle kerk een eernaam der voornaamste gees- is kar een vat.
s.
teli
jlten naastden paus. Van hicrkardinaalschap. H arn:s.zie kornlZam enst.: kardinaalshoed. Uit het m idtleleeuw. H arn oœ el.eu ,ltarnuFelen,b.w.,ik karnoffelde, heb gekarno/eld. Slaan, m et stokken, of
cardinah's.
'H ardeess 5:., meerv. kardoezen. Eene pa- vuisten; eigenli
jk, zao slaan, dat hetvel,ofde
pieren bus, ofvorm metbuskruid. Ook een uit- huid,gekwet
stworde;van hetoudekarno
feb bi
j
Kl
s.
he
v
ni
a,
e
ene
breuk.
gesneden plankje tot steunselvoor eene andere
O
*
9
D
a
eer
v.
kar
oplank. Zam enst.: kardoesgaren, kardoeskist, kar- H arei#
lnl.
'
je. (karli
jntje)
docskoker,kardoeskrop,het einde van de kardoes; l
jnt
jes. Eene soort van vrouwemuts, genoem d
kal
-doesnaald, kardoespapier, kardoesscherp,(kar- naar den naam eener Prinses. In Gron.dragen
doesschroot) kardoesstok, kardoestasch. Van het de qveezen zulke rautsen.
fr.cartouche.
#Aarexue, v., meerv. karonjes. Onduitsch
R areelsleen , m ., m eerv. kareelsteenen. woord,(in hetgr.xlgto&et
l,cadaverjin den allerlaagsten sti
jlgebrnikeli
jk;een scheldnaam )beest,
Een tigchelsteen. Van hetfr.quareau.
'
H are'
l.
,(kerel)m.,meerv.karels. Een mans- kreng, enz., waarmede slechte vrouwen elkander
naam,in het middeleeuw.carlus,en carolus. Het uitmaken. Van hetfr.carogne,eene pri
j.
beduidteigenli
jk eenen man,zi
jnde een zeer oud H areeé. kroot, v., m eerv. karoten,kroten.
etwortel. Uit het ital. carotta, carota. M en
woord,dat eertjds van clken manspersoon gezegd Be
Averd, doch vooralvan een dapper en sterk man; noemt eene rol van gesponnen tabak, dic naar
ook zelfs van een getrouwd man. In aldeze be- zoodanigen wortel geli
jkt,metdienzelfden naam;
duidenissenishet,in dendeftigen sti
jl,verouderd. doch men bezigt dan m eest het woord karot,
Tn den vertrouweli
jken spreektrant zegtmen het m eerv. karotten; waarvan men snuiftabak m aakt.
nog van geringere personen:datiseenwakker
Van hierde zamenstell.:karottenfabri
jk,karotten-

j; en van
een braafkarel. Bi
j OTFRID.iskarleen getrouwd touw, karottentrekker,karottentrekkeri
man. z'
tnc cllarilis riffcyltz
-is.bi
j NOTR..zonder kroot,krotensap,enz.
./
Eene
prachtige
n
F
aros,
v.
,
m
e
e
rv.
kar
os
s
e
n.
'smans bi
jslaap. Bi
j S'
Tallçxsa ischerlt
'
ng vorst
jdtin dekaros.Voxn.
en held. Het wallis.carl,angels.ceorl,eng.churh koets;een staatsiewagen:ri

ital.carlona beduiden eenen landman, een gering Fr.carl.osse,ital.carrozza. M lxwosleidtditwoord
AXGB zegt, dat
mensch,in tegellstelling van den adel. D aarente- van het lat. carruca af D u Cgen beteekenen het eng.carle en deeu.lcarle,dik- CJrrNCJ8 zoo veelwaren als vehicttla â/portzlorurl,
vehtcula suspensa,op riemen hangende.
maals niet meer dan cenen mannel
i
jken persoon, en'
ets van hetmannel.geslacht. Zoo is ca7.
l-cat, n areé. zie karoot.
ti
#'a i
in heteng.,een kater,carl-hemp,mannet
jeshennep. R arrer, m.,meerv.karpers. Eenriviervisch.
llan, wat nt1 de eerste beduidenis van ditwoord In het m iddeleeuw. calpth. M isschien uit het
zi
j,bli
jftduister. IulzE meent,dat,door verande- lat cyprinus,gr.xuaFtNoç.
ring r'an de lipletter in de keelletter, het met hct R arr eé. o,
,meerv.karpetten. Grofgestreept
lat.rg'?-,een man,eenerleiis.
doek, om in te pakken,of toteen vloerkleed te
H arlg.bi
jv.naamw.en bi
jwy,kariger,karigst. gebruiken. Uithetfr.carpette.

Die,uitverkleefdheidaanzi
jneneigendom,hetnoo-

dige gebruik daarvan niet nemell durf't; zuinig,
deun, gierig: een karig man. Schraal, mager:

een karige grolld. Van hier karigheid, karigli
jk.

A osracxg leidthet af van het zw.kava, zamenrapen. MrAcurrsa. brengt hct, m et gierig., tot
ecnen oorsprong. Het is waarschi
jnltjl
t hetzelfde
woord a1s heteng.chary,deuu, zuinig.
'n ark ané, m., meerv. kark
-anten. Een halssnoer van edelgesteente voor vrouwen. Geen halsltarkanten van perlen. V oxI). Fr.ccrcca.
R arkag, v., meerv.karkassen. Koperdraad,

R arpoels! karpoetsmuts,zie kapuitsmuts

'n arrew e..zie karwei.
G ars. zie kers.
'H arsa a:, o. Zekere wollen stof. Het on-

verb.bi
jv.n.iskarsaabevt. Uit het ital. carisea,
fr.crt-seau.
R arsre'. zie kerspel.
R arste::x:g. m ,m cerv.karstelingen. Eene
soort van luchtig gebak. Bi
j KIIz. krantseling,
om dathet gedraaid werk i
s a1s een kransje.
Tn arle'. n1., meerv.kartels. Eene ingetakte
kerf op den rand van ecnig ligchaam : 'k had

metzi
jde of garen omwoeld,hetwel
k, om de ste- meer pi
jlen, dan uw rant
je kartels telt. M.L.

vigheid, in de kant van vrouwem utsen vastge- Tzaow . Van hier kartelig :karteligh doorwrocht
naaid wordt.
m etkleene beelden. Yoxo. K artelige m elk.
Het is het fr. carcasse, ital.carcasso, dateen R aeteAeng (KIs.kertelen) b.en o.w.,ik
rif,geraamte,doodsbeenderenheet. svegenseenige kartelde, heb en ben gekarteld. Bedr-,beteeke-

geli
jkheid meteen rif draagt hetdien naam.
nende rondom den rand insni
jden. Thanswordt
H ar'm ezl.jn, (karmozi
jn) o. Eene hoog- het onz.meest gebezigd,voor schiften, zamenlooroode kletlr, die iets van hetblaauwe heeft. A l pen:de melk is gek
-arteld. Ook voor haken,hawaren si
jrootalscarmoisi
jn. BIJBELV. Vanhier peren:hetkartclt. Ook voor omkronkelen. Van
hetonverb.b.n.karmezqhen. Tn hetsp.luidthet hier karteling. Hetis van kerten, karten, voortcarmest-, ital. chermisi, eng. crt-lnson)fr.cramol-si, dur. w.van het oude karen, snjdenj waarvan
middeleeuw.carmesinus; van hetarab.kermeh een kerven.
wormjmetwelk woord men bi
jzonder de coche- 'H artelg, M.,meerv.kartetsen. Eene kardoes
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van bordpapier,zwilk of bllk,gevuld m etkogelen,
nagels,schroot, enz. U it het fr. cartouche. Zamenst.:kartetskogel,kartetsvuur.
H aréh age. o., eene stad. V an hier Karthager,niet Karthaginipnzer.
H aréou w , v.,meerv.kartouwen. Eene soort
van grof geschut,korter dan anderestukken. 0nder de krakende kartou. V oxo. Dat is eene

de noordhollandsche boerinnen in gebruik. U it
hetfr.casaquth,en dituit hetital.casacht-na, het

verkleinw.van casacca, een ri
jrok. Het zakeli
jke
deeldezes woordsvindt m en reeds in het gr.zllqg
enzqcni, datbi
jXsxolaaoN, Pofzrzrx en HEsYclTlus, eene soort van ruig gevoederd kleed aanduidt. Bi
jKlrz,kajacke,kasacke. Een,
grq/-prcfz?c
kaîiak. lloorT.

H aslen . b. w., ik kaste, heb gekast. Tn
Hiermede kom thet middeleeuw.cartouwe overeen. cene kaszetten:die paercl,in hetgoutdereeuwigFalscH en anderen laten hetafstam men van 1tt(1r- heitgekast. H oogvs.
tana,datis een stuk van de vierde grootte.
H aglle, v. Een uitlandsche boom. Plant
H arveel., o., meerv. karveels Eene soort hier groene kassie. V oxo. Die soort, die in
van portugeesch scllip. Twee ltarveels op stroom. onzeapot
heken hetbekendsteis,noemtmt
znpbà-

kartouw in zi
jne beurs?datis hem groote schade.

Hoorr
r. FI.caravelle,sp.cal'
avala. Btjde Grie- kasst
k. In de Overz. van den Bi
jbel vindt men
keniszqgljng en zljljto:eene soortvan vaar- dan eens cast-a, dan eens casslh in het hebn
tuig. Islooa. verklaart carabus door eene soort

van lederen schuitje.

nnD
j,(bi
jDzoscoszo.ztcct
o)en75:
-1).

n a gs:er, m.,meerv.kassiers. Een, die eens
'R a rvle', o.,m eerv.karviels. Blok van het T
touwwerk aan het groote marszeil. Misschien van anders kas houdt. Zam enst.: kassiersboek, kaskerven,oln de inkerving van dat blok, waardoor siersknecht, kassiersz'ekengng, enz. Van het fr*
cal'ssier.
hettouw gli
jdt.
H arw ats, zie karbats.
'
H agslg. bi
jv.n. en bi
jw. Ditwoord wordt
'H ar'
w el, v. E en windbrekend krtlid. Fr. van papier gezegd: dit papier isvri
jkassig,bi
j

carvl
' uit het lat. carum, gr. xq?%9. BAul
llxus, dien riem zi
jn vele gescheurdevelen.
door M .M ARTIN.fn L ez.aangehaald, m eent, dat 'H assl.jen,b.w.,ik kassi
jde,heb gekassi
jd.
het van het landschap K arië, waar het in over- Een oud woord, hetwelk 1fIrUIAAN vertaaltdoor
dternere vlhm .
:/'l?'cfôz/.
ç, eenen weg bestraten met
vloed groeit,zi
jnen naam heeft.
'n arw e:, v. Zoo noemt men hetingewand keisteenen. Bi
j Voxo. vindt men het verled.

d: de gekassi
jde straten. Uithet
van een l
talf,schaap,enz. .
Kerwefj'
en,van kerven, deelw.gekassq'
isbi
jKIL.jinscheuren,vaneenscheuren,enkerweù'
e, fr.chausst-e.
eene inscheuring, insni
jding. Of dit hetzelfde '
H aslanle, v., meerv.kastanjen, kastanjes.
woord zi
j,isonzeker.
Zekerevrueht. Metiemandshanden dekastanjes
'n arw ei, v. Ergens spreekt m en ook het uithetvuur halen,beteekent, in de gemeenzame
jke ondernekarwei. Een moei
jeli
jk werk,waaraan vri
j watte verk-eering, iemand tot eene gevaarli
doen valt,cn dat ïtaetwillstgepaard gaat. ln het m ing te werk stel
len. D en boom noemt VOND.
bi
jzonder gebruiken metselaars en timmerlieden lcastanjelaar. Zamenst.: kastanjeboom, kastanjeditwoord van een gebouw,waaraan zi
j arbeiden. bruin, kastanjekleur, kastanjepan, kastanjevaas,
Ook eellbuitengewoon werk,dat de kfleellts, op kastanjeverwig, enz. In het ital. castagna, lat.
ongewone uren, tusschen de st
shofti
jden,ofwan- castanea, gr. xx%qgq. M en meeut, dat zi-jharen
neerzi
j nietvoorhunne bazen tewerken hebben, naam,naar eene oude stad in Magnesiê, Castana,
jin menigtegroeide,zoudeontvangenhebverrigten: hi
j heeft daar eene karwei, ofeen kar- waarzi
weit
je. Zwaceofmoei
jeli
jke arbeit
l,welken men ben.
H aséeel., o,meerv.kasteelen. Van hetlat.
voor een ander doet, heet in hetfr.corvtk: m isschien is ons woord daaruit ontstaan.
castellum,een verkleinwoord van castvum. Eigen-

H as,(lat.capsa,middeleeuw.cassa)v.,meerv. lijk,een klein slot, elke kleine vesting. W ijge'
kassen. In den ruimsten,en misschien eigenli
jk
-en bruiken het voor eene kleine vesting aan eene

zin, elke wel bewaarde plaats. Z()o noemt men stad gebouwd,om dezelve ofte versterken, of in
:r bezigt hiervoor ook
de holligheden, waarin de tanden en kiezen zit- toom te houden. H ooy'
ten, kassen. Bi
j de goudsmeden noemtmen de blokltuis. Kasteelen in de lucht bouwen,zegtmen
/Jtt#,waarin de steen van eenen ring gezet wordt. van iemand, die van groote ontwerpen zwanger
Zoo ook de kas van ecn zakuurwerk. Van hier gaat, wellte op niet m oeten uitloopen. Voorts,
zegtM .L.TIJDw.: de kas van 't hemelsch 1i- wordt een heerenhuis, dat versterktis,m et die'n
chaam paaren aan 't :onkerend gesteentvau 't zclfden naam benoemd; zelfs, in het algem een,

jke
Goddeli
jk gemoed. In engercn zin, eene plaats, een oud en hecht gebouw,waarop eenaanzienli

om iets te bewarcn,van plankcn gemaaktt geslo- woont. Op groote schepen noemt men de schans,
tcn ofongeslotell: broeikas, boekenkas,tlnnekas, ofden bak! kasteel: het voorkasteel, het achtergtmen ook,schertzilverkasjeteuskas. Die eenen zilverwinkel opzet, kasteel. Dltlaatste woord bezi
jze,voordebillen. 1)e D ichters noemen
zeteeltekasop. Van daar kashouder. Allerbi
j- senderwi
zonderst,eene geldkas:zi
jne kas isbestolen. Het groote scheepsgevaarteny zeekasteeten. V oxozru,

jk
geld zelf:ik heb thal
ls eeneslechtekas. W e1bi
j daarop doelellde, zegt: hoe bralt dat vorsteli
kas zi
jn, eenen goeden voorraad van geld heb- kasteel!
ben. Eenegeldsom toteen zekergebruik bestem d: H aséel.
efn,m.
,meerv.kasteleins. Eirenl
i
jk,
eene armenkas.. Bi
j iemand in de kas zi
jn,in iemand, die op een kasteel,slot ofblokhuls,het
zi
jnegunststaan. Zamenst-:kasboek,hetbuitenste bevclheeft, van well
ten deszelfs verdediginq af-

boek van eenen rieln papier; ook hetboek,waar- hangt; een slotvoogd. Zoo noemde m en, ln de
in de ltasrekening gesteld is, kasgeld, kasrekc- middeleeuwen, de burggraven. Voorts elke bewaarder van een groot heerenhuis: de kastelein
ning,enz. In het ital.cassa.

H askfen, (kaski
jn) m.
y meerv. kaskienen. van het Loo. Eindelijk,dragen dien naam voorEen pronkjak meteenen zeerlaugenschoot,onder namo hqrbcrghouders) J@a m indere herbergiers
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Van hier isook hetwoord kastelenù'
,de woning kleek en wakker zi
jn. De kat uitden boom
van eenen kastelein,eenen slotvoogd.
ki
jken. Zie boom, Als men de katop het spek
'H astl-jden,b.w.
,ik kasti
jdde,hebgekasti
jd. bindt, wilzi
j nietvreten,opgedrongene weldaad
Een woord, uit het lat.castt-gaî'e gevorm d,door wordt miskend. D atvan katten komt,muistgaarn,
kerkeli
jke schri
jversingevoerd, en in deroomsche een spreekwoord,waarmede men de voldoening
kerk het meest gebruikt, Zich, of zi
jn ligchaam 1van eene drift eenigzins verscloont. Van een vinkasji
lden,isaldaarzich,om Godswil,of totbe-'nig meisje, ool
t van eenehoer zegtmen:zi
j
dwingi
ng van zi
jne zinneli
jke lusten, allerleion- is eene kat. Voorts is kat eene al
gemeeneuitaangename gewaarwordingen veroorzak-en. V an drtlkking,dielletgeslachtonbepaald laat. A1sm en
hier beteek-enthetvoorts,stralentotverbetering, hetmannetjc bedoelt, zegt men kater; waarvan
geli
jk een vader zi
jne kinderen straft. Van de F. v. Donp het onzi
jd. werkw.kate3en gevormd
burgerli
jke strafianderen aangedaan,metoogmerk, heeft: om,langs de stad en buert,te katren heel
om eenen mist
ladiger totbeli
jdenis te brengen: den nacht. Hetwi
jfje noemde men kattk:a1seen
dan sullen de oudsten dien man nemen cn kasti
j- katin,die laerjonghen dootvindt.BRuxyc.Thans
den hem. Bzanscv. Ook drukt het somti
jdsuit zegt men slechtskat:de katheeftjongen. Vereene ligtere strafk dan men sehi
jnt verdiend te kleinw.kaLietjonge kat. ARGAXTES,hierhetkat
je
I
aebben:ik za1 hem kasti
jden en loslaten. BIa- A
'an debaan,meestervan allen. A.HARTS. ZeBssv. Eindeljk, in eenen bi
jbelsehen zin,wordt kerschip draagtook den naam van kat,katscht
-.
p
God gezegd menschen te kasto
-den, wanneer hi
j, Zamenst.: civetk-at,meerkatjzeekat. Kataal,aal,
in eene vaderli
jke betrekking,hen metellenden, die heteten nietwaardig is, kataas,aasvoor
tothunne verbetering, bezoekt. Van hier kasti
j- de katten; overdr-, een slecht, nietswaardig
der, kasti
jding, bi
j OTlaalD. en Norlt. kestiga, mensch:zi
j iseen regtkataas;kattekruid,kattechestlga. Men heeft ook een voortdur. werkw. kwaad, kattemof,kattenoogen,Lkatoogen,graauwe
kasto
'digen. Van hier kastjdiging, eene gedurige oogen) kattepis, kattespel, (krakeel) kattestront
kasti
jding.
kattestaart, katuil, katvisch, katzwjmj (flaauwte)
'H aslook. m ., m eerv. kastoren. Dit woord enz.
is ontleend uit hetlati
jn,waar castor denaam des Denaam van dit dier is zeer oud en algemeen.
bevers is. H iarvan noemt m en eenen hoed,uit Neders.katte,hoogd.Icaue,angels.,eng.en deen.
haardezesdiersgemaakt,kastoor:eenpluimaedje ccf,ital-,gatta,gatto,middeleeuw.catta, cc/ït
fq
s,
bedekt den kastoor. Voxo. Een halve kastoor, catun,gatus,ook voor eene soort van vaartuig;fr.
wiens stof deels uit beverhaar,deelsuit haar van chat,wallis.cath,brittan.ccz,russ.kote,pool.kat,

andere dieren bestaat. Van hierhetonverbui
gb. turk. kadb'
, armen. citto, Iapl.gato,wallach.kabi
jv.n.kastoren.een kastoren hoed.
tussa,boh.koclca. De oorsprong isonzeker.
Fn aslro', v.,meerv.kastrollen. Een ketzken- 'H al, v.,meerv.ltatten. Een klein werpankery
woord,waardoormen eenei
jzercn ofkoperen pan dat voor een grooter geworpen wordt,om desverstaat, zonder voeten, met eenen steel,of met
twee ooren, waarin m en iets braadt- Uithetfr.
casserolle.
ltasu ll*ell.s, v., meerv. kasuifels, kasuifelen.

zelfs kracht te verm eerderen. Van hier hctonz.
werkw.katten,methebben,eene kat langs den kabel uitwerpen; misschien dus genaamd naar eene
kat,die methare nagels zeer. vasthoudt. llenpaal

Priesterli
jk-mantelt
je;een kortkleed zondermou- op de kaai
,waaraan deankerstok gehechtwordt,
wen, hetwelk de priesteraanheeft,a1shi
jde mis heet ook lcat. Het ankerachterdekatwerpen,
leest; misgewaad: m en tors't er kelcken uit,kas- m et hetvarcn uitscheiden. Zamenst.:ltatteblok.
stlifelen en kappen. V oxo. Nroor de personen
H at.v.,m eerv.katten. Eer hetbuslkruid was
zelve: men m oet naer alle hoecken omzien,daer uitgevonden, was eene kateene soort van storm kazuifels komen. Ds Brtuxs. H ioflerde ene ca- tuig, om m uren om te werpen, eene stormkat.

sufle diere. M .S'
Toxs. Uithetfr.cLasuble,mid- 1
'Alisschien had men verscheidene soorten,deelsom

deleeuw.casubula.
te stooten, deels om groote steenen te slingeren.
'ial. v.,m eerv.katten. Ecn bekend viervoe- Naderhand was eene kateenkam erstuk,om groote

tig dier, van welke soort tamme en wilde zi
jn.1steenel kogels te werpen: dat men hem bonde
Zi
J leven a1s katten en honden,in het gemeene an ene catte. M.S'
rolt'
s. Hetwoord schi
lntmet
leven,zi
j kunneu elkander niet verdragen. Hi
j het fr.jeter, zw.kasta,werpen,uiteene bron te
gaatmetllem om,a1s dekatmetdemuis,lli
jbe- zi
jn. ln den vestingbouw iskateene hoogte,om
handelt hem ruw, onbarmhartig. Bi
j nacht zi
jn het geschut te stellen, en van ver iets te ontdekalle katten graauw,in hetdonkerekan men over ken,een bolwerk:eene schietkat. Ili
jstichttedrie
de schoonheid niet oordeelen. Hi
j loopt a1sde platte kattcn. Hoov'
r. In hctzw.ishaseen kast
kat om den heeten bri
j,hi
jweetniet,hoehi
jde eene ophooping, gr. ztogog. In het hoogh.heet
zaakzalbeginnen. Eene katin den zak koopen, ILasten eenc opgehoopte menigte garven,bi
j de
iets koopen,zonder hette bezien. D ekatde bel Geld.een gast.
aaubinden, eene spreekwi
js beteekenende: zich, '
n aéeel., O., meerv. kateelen. Bi
j KIL,zi
jn
om een ander,in gevaar begeven. D atis dcrltat kateylen, /rttfcclez?, m eubelen, huisraad, goederen,

de kaasbevolen,zoo steltmen den wolftother- bezittill
gen. Bi
j overdragt zegt Brtuxs van een
der. Dat is voor de kat,dat i
s weg. De katin boos wi
jf:die met al haer boenen zt
llcken kattei
jl

den kelder m etselen, eene wonde slechts uitwen- niet el1konnen glad maken. Ilet beste katheilis,

dig heelen. De kat in hetdonl
ter kni
jpen,hei- bi
jKIL.
,pretiosissimllî
ltpecusdomestl
kum,c?
zfalthd
meli
jk kwaad doen Zi
jne katsturen,nietkomen. ornamentum,het kosteli
jl
tstehuisvee,ofandersieAlsdekatten muizen,dan maauwen zi
jniet,cten raad. ln het eng. heet cattle, allerlei vee, en
zonder veelte spreken;ook in stilte zi
jn voor- chattels,eigen bezitting.
deel doen. llat is geene kat,om zonder hand-

'ialer, katin,zie kat.

schoenen aan te tasten,datiseene moei
jeli
jkeon- '
H aler,m.
,meerv.katers. Tn Overl
jsselheet
derneming. Dit zegt men ook van pcrsonen,die meneenekleineboerenplaatw bi
jwelkeweinig land

288

KATERN- KEEN.

is:eenekatersplaats,katersstede. ln Gron.draagt de jrcr6lJlrk'
t/l Kavel is ook een afgeperktdeel.

een boer,dieweinig land en veeheeft,dennaam Bi
jKzL.iskavelofkabeleigenli
jk het meetsnoer,
van:koterboer (keuterboer). In het hoogd. is dat bi
j landvcrdeeling tot afmeting dient. Van
het Köthener,neders.köthertllcfltryeng.cottaLer. hierduinkavel.
D e oorsprong is in kot,een'gering,slecht huisle.
H aleen. (lat. quaternlo) v., meerv. katernen. Eenige geschrevene of gedrukte bladen,in
elkander gelegd,aan elkantler genaaid.
R aéh alzen , o.w.,ik katllalsde,heb gekat-

'H avel.en , b.en o.w., ik kavelde! heb geltaveld. Bedr., door het 1ot deel
en: 'tis geen
goed, dat gekavelt en verdeelt kan worden.
Bnuxs. Zoo zegtm en ook kiezen,of lcavelen, d.
i. kiezen,ofbi
jhet1ot verdeelen. Door het 1ot

halsd. Tobben,tevergeefsveelarbeld doen. Tn verkri
jgen,en voortsop eenezeldzame wi
jze iets
llet neders. katthalsen, waar het,x
even als het deelachtig worden:hi
jkavelteer,zo we1 voor 't
hoogd. kalzbalgen, slaan,en voorts,hevig twisten een a1s 't ander lant. J'
.v.Bcltg. Injuistedeete kennen geeft. ln hetneders.heetkase,geki
jf, len scheiden,fl
jn bereltenen:en isbi
j'tnaareekeslageri
j,in hetangels.kaes,wallis.ccf,cctt
uen van deloop dermaane te bevinden, datzi
j
N allv:g, bi
jv. n. en bi
jw., kati
jviger, ka- treqi
jk wel ti
j gekaavelt hadden. HoovT. Om
ti
jvi
gst. Die door allerleiramyen en ellenden grondcn en geti
j te kavelen. Overz.v.Hxavsla.
bezocht wordt,ellendig,ongelukklg. Een woord, Van hierdespreekwi
jzen:ti
jden 1i
j kavelen,
dat bi
jna verouderd was,doch,doorhedendaag- maat kavelen. Onz.,met hebben, loten: Zulx
sche schri
jvers, weder meer gebruiktwordt. Bi
j men om 'topperbewindt kaavelcn moest. HooxaT.
Itls. kattlf, kattl
jviglt. Hct ztjn katti
jviyhe en Van hierkaveli
ny,verdeeli
ng doorhetlot)of,zoo
teere zielen. BRUNI. Van hier katjvlgheid: alshetnog gebrulktwordt,voorafdeelingbi
jverolAood!help een onzaligh man ui
jtzi
ln kati
jvig- koop:bi
jkavelingen verkoopen. Zamenst.: redeheden. VOND. Zi
jn de katjvigheden dezeslevens kavelen enz. Men kan ditwoord totkabelbrenenkel een gevolg der natuur? HAMELSV. D itte gen,als cene verdeeling door een touw,een snoer
sien waskati
jvicheit. BIJBEL,1477. Uithetital. aantoonende. Dan, hierin is het denkbeeld van,
cattivo, sp. cat'
lvo, fr.chetf IfIL.breDgthette- loten geenszins opgesloten. Misschien isdaarom
regttothetlat.capdvus,eenkri
jqsgevangene,om- beter,hctzw.kajl
e en ka@thg te hulp te nemen,
dat het lot dier ongelukkigen, ln de ti
jden der beteekenende ecnen kleinen, ronden staf. Dat
oude
k barbaarschheid,zoo ellendig was. Ook werd m en ondertusschen, in de oudete ti
jden, zich in

att
jh /cgf?
l/,oudt.bi
jonsvoorslaaf,gevangene, heWtlo
tenvanstavenbetliende,isbekend.
aw a an. v.,m eerv.kawanen Eeneslecllte

gebezlgd.

.

u aéoen.(bj Kllz.ook kottoen) o.,meerv.ka- soortvan schildpad.
toenenz in enkele gevallen gebruikeli
jk. Boomwol: '
n aw oexde, zie kauwoerde.
hetbestekatoen wordtbi
jSmyrnagevonden.Het u azexnaf;
, v.ymeerv. kazematten. In den
doek uitdie stofgeweven:gedruktkatoen. Oost- vestingbouw,een verwelfde kelder onder den wal,
indisch katoen. Een l
toopman in bontell en ka- waarin schietgaten zi
jn. Ook gebruikt men het
toenen. Een gedraaid lemmet:ltetkatoen brandt vooreen htltje. Uithetital.casematta,van casa,
in depi
jp. Van hierhetonvcrb.bi
jv.n.katoenen: een huis,en matto,blind,bedekt,ofhetsp. ntatq,
katoenen kousen. Eene katoenen juflkr,eenekale laag,diep.
k
juFer,die een katoenenkleedjedraagt. Zamenst-: '
n azen,o.w.
,ik kaasde,ben geltaasd. Dik
atoenbaal,katoellboom ,ltatoendraad,katoendruk- worden, zamenloopen. D e melk is gekaasd.
l
ter,katoenwinkel. W i
jhebben ditwoord uithet r
n az:
fr
oj
n,
zi'
e
.coton,ital.cotone Ontleend. Hetwoord is, ge- 'n ed,
zie kt
d.kozqh.
li
jk de stof,oostersch. De Egyptenaars noemen '
n edeq
l.
, ziekeeq m.
een zeker gewas,dat wo1 oplevert, cotnem depfcr. R eel., m .,m eerv.kelen. Eenlinnen overtrek,
Boomwolheet,in het arab.,colum, alcoton, waar- overkleed, in sommige streken van N ederland dus
van hetsp.algodon. De Syriërs noemen haarcot. genoemd,andersgemeenli
jkkiel. Zamengetrokken

M.
MARTIN'DZ
IUS,Yeeel
'
geli
jktook hethebr.IMZ, VaWnkeel
edel..V.,meerv.keelen. Scheepstimmermans
waarvan RI
nesoortvan katoenen rok.
-:

..

woord,beteekenende eene strook van cene plank.

R a:xol.
, v.,rneerv. katrollen. Eene windas. Hetschi
jnt,metkiel,eenewig,uit eene bron te
Met de katrol oywinden. Zamenst.:katroltouw. komen.
Bi
jKIs.katerrol,y
rc/erq
s/l
tlt
/'
tf.
H eel
l, v., meerv. kelen. De naauwe weg,
G allen,ziekat,een werpanker.
waardoor de spi
js wordt ingebragt. Somttlds
G au w . v., m eerv. kauwen. Eene ka, een noemt mendusook hetvoorste deelvan den ilals

zekere vogel,naar zi
jn geluid dus genoemd.
onderde kin. Ontsteking in de kcel. Hetschoot
N auw oexde, (kauwerde) v., meerv.kau- mi
jin deverkeerdekcel,zegtmen,n1sietsvreemds
woexden. Zekergewas. In hetlat.cucurbita,oul. den ingang derlongpi
jp drukt,waardoordeadembi
jonskorvits,hoogd.Kurbisz. Onze kauwoer- haling belemmerd wordt. Iemand hetmes op de
den te doen verdorren. Ov.ERzlTT. van Nnw T. keelzetten,houden,flg.,hem in de uiterste verle-

cardkphonl'
a.
brengen. In de lage taalzegtmen:de
R aval
u e. o., meerv.kaval
jes. Een woord
smeren, voor drinken. Alles doordekeel
in de dageli
jkschetaalalleen gebruikeltik,om een
lappen, ales opmaken. llat geld bi
jt
oud rompslompig ding te beteekenen. Een oud
dekeelafihi
jverlangthetteverteren.Steln,
kaval
je van een huis. Eigenli
jk,isheteeneoude geluid:hi
jheefteenehelderekeel. Eene groote
knol,diedoor rossen,ri
jden en zweepslagen, af- keelopzetten,schreeuwen. Tuuidkeels schreeuwen.
gem at en verdorven is. Van caballus,fr.cheval. Zamenst.:keelader,keelband, keelgat,keelknobbel,
n avex,m.
,meerv.kavels,kavelen. Tuot,dat, keel
kruid, (mondllout anders genaamd) keelletter,
in het verdeelen van goederen enz-, geworpen keelziekte,enz.
wordt. De ceel,waarm ede m en dit lot trekt, is H een, v.,m eerv.kenen. Kloof,spleet,voor-
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nameli
jk aan hetbovenste eindeeens dings. Het m en het zout kookt en zuivert. Van hier het
zaad, in zi
jne eerste spljting, a1s hetbegint te b.w.keeten: het zoutkeeten,zuiveren. Hetwoord
spruiten,heet oolt keen. Fig., (1e eerste aanvang keetis eigenli
jk een geringjslechthut
je,anderskot
eener zaak: om de ltcncn van den smaak te doen genaatnd. TsN KATS brengt llet tothetoudekeeuitspruiten. -I?SITH.
ten,zuiveren.
'n eep, v., m eerv. kepcn. Eene kerf. Eene '
H eeéeu , zie keet.
n ee'en, o. w., ik kefte,heb gekeft. Blafkeep in houtmakcn Hi
j houdt zi
jne kcep,hi
j '

staat op zi
jn stuk. Ook keep houden,vasthotlden. fen,als kleine hondjes(
loen. Fig.,snappen,praln lletneders.is kt-ppell afhouwen;van kappen. ten. V an hier kefl-er, ook voor iem and,die m et
'
n eer,m.
,meerv.keeren. Eigenli
jk,de daad nietsbeduidende bedenltingcn aanvalt en zoekt te

van keeren, M en gebruikt ditwoord in de v01- vervaren: dat die verm aerde M an,die keler op
gende beteekenissen. Ecne omwending,verande- mi
jn zonden, nieteensvoor'tliehten treed enz.
ring:Alst
1ejonkheldtneemthaar'keer. Hoor'
r. J.Ds Dsclç. Keëng,kefster.

Veranderîng van reîs: men nam schieli
jl
t ztinen

n eg. (ltegge) v.,meerv.keggen. Eenewlg:
T

keer na,Kales. HooT'l,. Een bepaald oogenblik, '
tis een zot,die van zi
jn vui
jsteen kegge maekt.
datschieli
jk veranderen kan:haarquam tevoren, Bnuxs. Het is,metkegelcn kiel,uit eene bron,
wathetin den keer scheelde. H ooF'
r;schoon an- en schi
jnt,in het algemeen,cen lang,dun,scherp,
deren willen,dathierin denkeereigenli
jk bctee- ligchaam aan te duiden, Zie kegelen kiel.
kent ?
% de /
ct
??
z3. Omloop; hetjaarheeftzi
jnen H egell.,m .,m eer.ltegels,kcgelen. Een lang,
keer gedaan. M aal:drie keeren. In eenen keer, rond, spits toeloopend hout meteenen voet,bein cens. Te keer gaan,zicl)vcrzetten. Zamenst.: kend in een zeker spel,waar m en zulke houten
keerweer, eene blinde straat, waarvan keerweer- m et klooten om werpt. De kcgels opzetten,om-

laan, keerweg,keerzi
jde,als:dekeerzjde van gooi
jen. Een lange straalgevrozen waterdraagt,
eenen getlenkpenning.
om de geli
jkheid, dien zelfden naam :kegel,i
js'n eeren . b.en o.w.,ik keerde,heb en ben
gekecrd. Bedr.wordt ditwoord in twee verscheidenc hoofdbeteekenissen gebruiltt,doch die in den
grond zeer na aan elkanler komen, even a1s het
lat.verrere en vertere. Vooreerstreinigen,schopn-

kegel. V an hier het o. w. kegelen, m et kegels
spelen. Hiervan kegelaar. Zam enstell-:'kegelbaan,

kegelblok, kegelsnede, (kegelsneê) kegelspel,ke-

gelspeler, kegelvormig. Het worteldeel dezes
woords is keg,dat,in het algemeen,een lang,dun
maken. Da kamerkeeren. Zi
jkeerthethuismet ligchaam aanduidt;met den uitgang el.
bezemen. BllsEravlsn'
1,. Ten tweede,aan een lig- H e:.m.,meerv.,l
tei
jen. Eenkeisteen,bi
jKlL.
chaam,deszelfs zi
jden ofdeelen eene andere rig- ook vlinde, welk woord,in Vriesl.en Gron-,nog
ting geven:het onderste boven keeren. Eenkleed gebruikt wordt. Voor ket-heeftK IL.ook nog ke-

keeren. Oneig.: toen keerde hi
j zi
jne rede tot gel, zoodat keien keg van eenen oorsprong schi
jdcn koning. Terug dri
jven,tegenhouden:lletwa- nen. Overdr. w ordt keivoor eene groote stompter kecren. Een kwaad kceren Besturen: de heid van verstand gebruikt:hi
J heeft eenen kei in
H eulel kcere dit ten beste! 1)tziden : iets ten het hooftl, hi
j is halfgek. Iemand van den kei
kwaatiste keeren.
Zich keeren1zich naar het sni
jden; in het gemeene leven, hem van zi
jne
vutlr keeren. Ik kan mi
j nietkeeren of wenden. dwaasheid genezen. D at is een kei van eenen
ve
nt
.
KI
L.
hee
f
t
het
i
n
dez
en
zi
n.
Zoo
z
egt
ook
Oneig.: zi
j zullen zich keeren tot fabelen. BIJ'
Bstzv. Zich aan iets keeren,is beweegretlen van W SSTSRB.:Ji
jbentquaed,en daartoekey. Van
zi
jn gcdrag uit iets ontleencl
):die zich,nochtaan hier keiachtig,keisteen.
-tontzagh des koninx, nocht aan de vreeze des '
H efl.en , o. w., ik keilde,heb gekeild. M et
Allerhoogsten, gekeert hcbben. H ooy'T. O u1 platte,ronde steentjes werpcn. Dejongenskeilwerd het ook voor veranderen gebezigd: ende den in het water. Om de geli
jkheid zegtmen
PHARAO keerde Ioslpus name. BIJBHL, l477. ook: m et den hoed in de luchtkeilen. Elders
Onzi
l
-d.,metzqh)eene andererigting nemen,zich wordt hetook bedrijv.gebezigd :iemand icts naar
keeren: naar huis,
tot stof keeren. Terug
lteeren. Achterwaarts keeren. Om wenden, veranderen: de kans kan keeren. V an hier keering,wederkom st. D e koker van den lnast heet
ook keering.
Aolqtzuxo isvan oordeel,datditwoord van den
klank gevormtl is, welke zware ligchamen in het
keeren maken.
'R eel. een verltorte m ansnaam , van Kornelis,

hethoofd,iets tegen den grond keilen. lletstamt

afvan kei( zamengetrol
tlten uitkegel,datbi
jKlt,.
cen keiis.
'H elzel., m ., m eerv. keizels. Een stcen?een

kei,anderskeizelsteen (kiezelsteen):vonken ultSi-

syphs keizclsteen. Hoolarr. V an hier keizelgruis.
In Vriesl. is het enkele. keizel, ook voor ptlin,

steengruis,gebruikeli
jl
t.
H elzer. m.,m eerv.keizers. Een woord,ge'
jk eenstam(Cornelis). Andersook een gemeene naam der vormd uit het lat.caesar,dateigenli
apen. K ees, voor keeshond; ook een bekende naam van een aloud aanzienli
jk geslacht te Rome
bi
jnaam, a1s ontleend van de flcrheid en trouw, was. Thans is het een eernaam van eenen peraan die soortvan honden voornameli
jk eigell: hi
j soon, die de hoogste wereldli
jke magt in handen
is een regte ltees. Zam enstell.:keeshond.
heeft, een Vorst over meer dan een koningri
jk.
'H eesl, m , K ern,pit,m erg. D cn keestsma- Het drukt uitden voormaligen titelvt
tn Imperaken. Vall HAsslirc'
r op ltlru. Oneig., het voor- tor. In Europa dragen thansf1e opperhoofden van
naamste van eene zaak :tlie de kern en de keest llet fransche, oostenri
jksehe,russische en turksche

jk dezellnaam,ofschoon de Keizer van Rl
zsland,
van t1e rechte godvrugtighei
jd gcsmaaktheYben. ri
DIc Bltuxs. Dit woord was, voor anderhalve even a1s weleer, ook nog Czaar, en die van
eeuw, en zelfs nog latcr, veel m eer in gebruik, Turki
je meestal Sultan gcnaamd wordt. Zonder
dan lleden. M isschien is het valllciezen,zoo dat nadere bepalillg verstond m en vroeger door den
7'
fe?kcr den roomschen lteizer, ofden Keizervan
H eel, v., meerv. keeten. Eene plaats,waar het Duitsche ri
'
jk. Vrouwcl.keizerL
n. Van hier

hetde keur van iets,hetbeste,zalzi
jn.

37
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kelzersch,kelzerdom . Zamenstell.:kelzershof,kei-

Het woord schi
jnt af testammen van hetlat.
zerskroon,(ook eenc bloem)keizerri
jk. 1)enaam caliz,en datvan hetgr,zulktt, alhoewelhet,met
van Iceizer, wellten onze Vooronders, en al de die woorden, uiteenebron voortvloci
jen,en mct
andere duitsche en noordsche Natiën,van de R.0- keeq kol
k, 1t
/8
% kelder, van een woord,dateen
meinen geleerd hebben,toontook,datbi
jc
1eRo- ho1ligchaam aanduidt,afstammen kan.
meinen dc c a1s eene k is uitgesproken,geli
jk f1e 'n e*n el., zie kamqel.
Grielten het dtls ook, zqlcqg, llebben overgenom en.

'H exnm en, zie kammen.
n exnpllvaau . ln., m eerv. k-emphanen. Een
'

'n elzerll#.jk.bi
jv.n.en bi
jw. AandenIfei- zekere vogel, dus genaamd om de veehterijen,
zer toebehoorend,in deszelfswaarde gegrontl- De wclke die vogelsoort telkens aanregt. V an kamp
'

keizerli
jke Staten. A1szelfst.11.
,voor de soldaten en haan. Hi
j iseen kemphaantje,lli
jiscenregte
twistzoek-er.
van hek roomsche ri
jk:de Keizerli
jken.

R eker, v., meerv. kekers. Eene soortvan
'
driekalltige,platte erwten. In het hoogd.die .
ff?-cher:van hetlat.cicer.
7<ekerexx. o.w.,ik kekerde, 1ze1) gekekerd.
Stootend spreken,hakkelen. Voorttlur.w.van het
oude keken,snappen.

H en. uitgang flc1- verltleinde naamwoorden,
il1Braband e11eenige andere oorden van ons va-

derland gebruikeli
jk,waarvoor wi
j gemeenljk je,
of pje, of(iebezigcn:llaanken,meisken,pi
jpken.
Tndien er eene g of k voorgaat, voegt men er
eenc s bj:jongsken, koeksken. Dit ken komt
H el. (kil) bi
'
jv. en bi
jw-, kcller,kclst. Ver- met het angels. kq'
n en het gr. zj overeen,
schrikt, zoo dat lnen eene koude trilling gewaar- vtqàt
cz'
j,fesehken. De sachterken (Jl
t
???:)maakt
wordt. Het komt,met kottd (l,
pJ#),uitdezelfde de woorden tot bijwoorden:zachtkens enz.
bron. V an hier kelheid. Tn Gron. en Vriesl. '
n enen, o.w.,ik keende,ben gekeend. Spli
jhoort m en ditwoord. KIL.heeftlcel,perterritus, ten, bersten: de gerst is reeds gekcend. Fig.:
z?cr?W?t:. In Gelderl.heeft men eellwoord,kelde, zoodra het verstand begintte l
tenen. Hetschi
jnt,
hetwelk K lra.ook kent.
met lcl
'
m, /o
?k?4, uit eene bron te zi
jn; anders is
'n eider, m .,meerv.keltlers. Eenegegravene zsto,bi
j de Grieken, spli
jten. Zie kè
kmen.
plaats onder de aarde,hetzi
j om daarin tewonen, 'n en nen , b.w.!ik kende,heb gekend. Eene
hetzi
j allerlei verrigtingen waar te nemen,hetzi
j duideli
jke, in het bkzonder, eene zinneli
jke voor-

allerhandedingentebewaren. Kelderis,in Gelder-, stelling van iets ontvangen;doch slechts,inzoover
eene bi
jzondere plaqts,waarallerleisterke dran- men reeds voorheen eene klare voorstelling van
ken ten verkoop bewaard wordcn,hetzi
jdieplaats de zaalt gehad heeft:men kent den vogel aan de
boven of onder den grond is:eenen ltelder hou- vederen. Ecne,door de uiterli
jke zintui
gen geden. Een houten kistje, waarin Eesschen met wrochte,voorstelling van eene zaak hebben, zoosterke wateren opgesloten worden,heeteen l,
't?ffîcr, dat men haar van eene andere zaak kan onder-

kelderfe. Tn den lagen sti
jlzegt mcn:hi
jgaat seheiden: het kind kent de lettersal. Uitden
naar den kelder,hi
jgaatte gronde Zamcnstell-: omgang kenniskri
jgen: wi
jl
tennen elkandcrnog
bierkelder,fl
'uitkelder,grafkelder,i
jskelder,scheeps- maar drie maanden. Een duideli
jk begrip van
kelder,wi
jnkelder,enz. J'
Vi
jderskeldergat,kelder- eenezaak hcbben,derzelverwezen en eigenscll
apgraf, kelderhals, eene plant; kelderhouder, een pen zich klaar voorstellen: de krachtder verleiverltoopervan sterken drank in lletgroot;kelder- tling kennen. Erkennen, met eenen invlocd op

kamer, k-elderkeuken, kelderl
tnecht, kelderkoorts, den wilkennen: nu hi
J ri
jk is, kent hi
j zi
jne
ongestcldheid des ligchaams door den drank;kel- vrienden niet mcer. Achten: kelltmi
j waardigh
dermeester, keldertrap, kelderwind, een werktuig, zi
jn genade. VOND. Ou1. werd het voor bekene
om groote zwaarten op te ti
llen;kelderziekte,enz. nea,d
lef(
)Weo?,gebezigd:want sisullen mialleken-

Het lat,cella,en cellarium,en het middeleeuw. ncn. BIJBEL, l477. Temand door en doorkennen.

cellare,onze woorden keel en kullbehooren alle Van buiten kennen. Op den dnim, of op zi
jn
toteen wortelwoord,waarin hetbegrip eenerhol- duimpje kennen,dat is, met weinige moeite en
ligheid het meest lleerscht. TlN KATS brengthet welkennen. l'
Ii
j kenthetzeekompas volleedig op
woord kelder, a1s zi
jnde eene plaats,om spi
js en z*i@il'duim. A1.L.Tllnw. Te kcnne
'n geven,bedrank.door de koelte,voor hetbederftebewaren, kend m aken. O ul,werd hetook m etden tweeden
tothet oude L''ellle,.X?#?tl,van keb 1,
?
'
J,koud.
naamval gebezigd: dat hi
j des mans niet en
'n el.deren , b. w., ik kelderde, heb gekel- kende. Lli:vsx J. C. V an hier kenbaar, ken-

derd. Tn den l
tclder leggen:wi
jn l
telleren.
baarheid,kenneli
jk,dat ligt te kennen is;ook be'
n el.
en, b.w.
, ik keelde,heb gekeeld. Dc kend:alsnarecbten kenneli
jk is. H.ps Gl
t.
keel afsteken: een varken kelen. LAulzlcxs trak Kenner. Zamenst.: kenletter, (littera charactertshet(mes),ende keelde daarmede den Hartogh. tt
ka)l
tenmerk,kenschets,kenteeken,enhetbedr.w.
Hoo1>T.
kenteelcenen, -- kenzaad: de ltenzadcn der deugd,
'H e'
lk ,m .,m eerv.kelken. Een drinkglas,bo- datis,de eerste beginsels. Ontlertusschen is lcen-

ven wi
jderdan onder,meteenen voet. Menzagh zccclnietuitkennen en zaah maart
lit l
cenen, bi
j

den kelck uitlotltergoutgekloncken. Voxo. In K Is.uitspruiten.

hetbi
jzonder,de zilveren ofgouden bel
ter,welken Bi
j de Griekenisxnsvzw,van Hyrsvclr.verklaard,
men bi
j hetheilige Avondmaalgebruikt:den lee- door cu>tcvqt,ertlTqaf
lat,kenncn,weten. Ii
knnen e1
)
kcn den kelk onthondcn. Uitdellederd.vertaling kunnen,ofkollnen,geli
jken veelnaar elkander, en
van den Bi
jbel:waar kelk eene tocgedeelde maat zi
jn daarom van eenigen dikwerfverward en ver-

van iets aanduldt, is de oneigenli
jkespreekwi
js: mengd:zi
jwas't,ik kon (kende)haar. Hoogvrz
.
den kclk des li
jdens drinken. ln dekruidkundc Maermi
jkon J'sscs wel. G.BRANPT. Zoo ook
heeten kelkvormige bloem en van planten kelken. Fccn voor kan: m in achten a1s het geen dat men
De kelk van eenebloem. Zamenst.:kelkdief,een nietsien en ken. W rlsTsrtB. Bi
J deOuden isdit
diefvan den kelk eener kerk;kclkwi
jn,wi
jnvoor onderscheid van kennen Lnoscere) en kunnen,of
demi
s,enz.
konnen (posse) in achtgenomen:dienietbidden
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en can, die en kent God niet. Lzv. v.SINTS De menschen in de kerk: de kerk gaataan,gaat
s'nAxc.M S.
uit. Eene der christeli
jke gezindheden:de room-

'
H ennep, (kennip) m. Hetzelfde a1shennep; schn kerk. Van hierkerkachtig,kerkeljk,kerksch.

uithet lat.cannabl-s,Broodt van kennep cn raap- Zamenst.:lterkbceld,kerkbelofte,kerkbeslnit,kerkzaadtbaltlten. H oox'a?. Van hier kennepblouwel, bewaarder, kerkbewaardster, kerkboek, kerkdag,

een werktuig,om kennep te braken. Bi
j de En- kerl
tdief
dieveri
j, kerkedienaar, kerkekamer,
gelschen is a blow een slag,cen veeg; ook is bi
J kerkeltnecht,kerkeorde,kerkeordening, kerkeraad,

K IL. het vlas blouwen. V oorts kennepltoek-,ken- kerkgebaar, kerkgebod, kerkgebruik, kerkgenoot,
nepzaad,enz.
l
terkgewelf, kerkgewi
jde, k
-erkgezag, kerkgezangy
W ennewe, (bi
j Klrz
. kenneve) v., meerv. kerkglas,kerkgoed,kerkheer,kerkkoster, kerkkoskennewen. Een houten ring, om den hals der terin, V oxo.j
kerkkroon, kerkleer, kerkleedieren: de beste koei
je mettcr kennewe daer toe. raar,-- kerklicht:Ka.sArlax waseen kerklichtvan
vAN H-A.SSEt,'.
r or Itlrw. M isscllien van kennep, als zi
jnenti
jd;kerkmeester,kerkmis,lterl
tpilaar,kerk-

daarvan oorspronkeli
jk gedraaid.
portaal,kerkregel,kerkroof, kerkrooster, kerkroo'
n enn:s, v., meerv. kennissen. Eene klare ver, kerkschender, kerkschenderi
j) l
terkschennis,
en duideli
jke voorstelling van iets: buiten kcnnis. kerksieraad kerksti
jl, een stut der kerk : een
Bewustheid: zonder mi
jne kennis. Ervarenheid : SIMON zelf, een kerksti
jl, Voclzl
txll.; kerkstoel,
hi
j heeft daarvan geenc kcnnis. Onderzoek: kerkstraf, kerkti
jd, kerktoren,kerkuil,kerkvergakennis van eene zaak ncmen. Vriendeli
jke om- dering,kerkvoogd,enz.
gang:kennis m etiem and maken. De oude kcn- Tot hiertoe is de gemeenste aqeiding van het
nis vernieuwen. Bretenschap,verstand: een man gr. xugtaxog, of zugtczyj, wellte woorden zoo wel

vanbedrevenekennis.Bi
joverdr-,gebruiktmenhet eenen godsdienstigen dag, als een godsdienstig

voor vriend, of vrielldin, m et een meerv. 'tIs htzis, en eene godsdienstige verzam eling aandui-

beter,dat men diteen oude kennis vergh. Voxo. den; beteekenende, eigenli
jk, dat des Heeren is.
Zamenst.:schepenltennis.
Dan,het isopmerkeli
jk,datditgr.woord in de
'H enéeek en, o.,zie kennen.
lat. taal nooit is aangeuomen; weshalve m en
'n enleren, b.en o.w.,ik kenterde,lleb en geene reden zoude kunnen geven,waarom de eer-

ben gekenterd. Bedr., l
tantelen, omdraai
jen, op ste duitsche Leeraars,die,onkundiginhetgrieksch,
zi
jdeleggen:gekentert
le schepen oprechten. Bo- zich,in alle auderegevallen,methetlati
jn moesG.ER'
r. Eenen balk kenteren. Onz.,omrollen; ten behelpen,hier juist een grieksch woord ont.

met zoï'n. dc m ast kentert. Van kant, 1'tt??/6??, leenen. Om welke oorzaak de m eening van
kanteren,kenteren.
CHusT. K öRBER aanm erking verdient, die denkt,
'H enzaat'l., o.,zie onder kennen.
dat kerk van keren, keuren, kiezen, afstamt,en

'
n eper. v.
, meerv.l
tepers. De aard en wi
js eene letterli
jke overzetting van hetwoord ecclesl
a
van te weven,waar (1e inslag over eenige draden is, a1
s zooveel zi
jnde, als eene uitgekozene meder schering ligt, en het werk digt wordtaange- nigte:te meer,daar er honderd andere voorbeel-

slagen, waardoor het hechter en sterltcr wordt. den kullnen bi
jgebragt worden)datmen,bi
jde
Iets op de kcperbeschouwell,naauwkcul'
igbezien. invoering van de christeli
jk
-e godsdienst,in deze
Hetwoord stamtvan hetoudeklpen,vasthonden, en naburige landen,de christeli
lke kunstwoorden
eng.to keep. Bi
j KlIz.iskèper ook een winkel- uithetlati
jn en grieksch letterli
jk vertaalde.
haak. Van hier is het cen woord in de wapell- R erk er. m ., m eerv. kerlters. Etn gevanschildktzllde; waar lceper bcteekent twee platte genhuis voor openbare kwaaddoeners;een woord

banden, in den vorm van eenen winkelhaak, of in delldeftigen sti
jl gebruikeli
jk. lk vlie lliet,oft
half tlpenen passer: een wapenschild met zes men schoon mi
jn'l
terker open doet. Hoorr. In
roode kepers. Eindeli
jl
t beteel
tent kepel. eenen denzelfden verllevenen en dichterli
jken sti
jl heet
balk, a1s: een hoekkeper,een balk,die den lloelt het grove en logge ligchaam,in zoover het den
lteept,datisverbindt en houdt -- kielkeper. Van geest in hoogere vlugt belet, en waaruit m ell,
hier hetbedr.w.keperen, m cteene kttper weven: door den dood, ontslaakt wordt,een l-.:rlzr-zoo

gekeperde zi
jde. Zie verdcrl
c'
-peren.
p
lang wi
j onzen aardschen kerker metonsomslen erel.. zie lcarel.
'
pen. FEITII. V an hier het bcdr. w. kerlceren,
W e.
rK, v., meerv. kerven. Eene insni
jding, gevangen zetten.
die naar beneden spitstoeloopt:eenekerfin ecnen Uithet lat.carcer,geli
jk dituithetgr.zqgxr
zgog.
stok sni
jden. l'
n Gron. gebruiktmen hetvoorde '
H erkl
llel
G o.,meerv.kerkhoven. Deplaats
natuurli
jkescheiding derbillen:de aarskerfa Het bi
jeenekerk,waardooden begraven worden;ook
gaat uit de lterf,lletgaatte verq Als hunne mis- eene afgeperkte plaats, tot datzelfde einde diedaden uitde kerf gaan,Hooy''r;d.i.buiten regel nende: het kerkhof is btliten de stad aangelegd.
of maat, om dat m aat en getalveeldoor lcerveît Fig-, eene plaats, waar velen omkomen:Guinea

worden aalgeduid. Zamenst.:kerfbi
jl,kerfstol
t, Neêrlalldskerkhof. Zamenst.:kerkhofsbloem,eene
stok,waarop elke kerf een gekochtstuk, datnog bloem,die op het l
terkhofwast. Fig-, hi
j draagt
te betalen is,aanduidt. De kerfstok is vol. De reeds kerkhofsbloemen, in den vertrouweli
jken
kerfstok loopt te hoog' Den l
terfstok afbctalen. spreektrant,voor:hi
j heeftalgri
jzeharen.
Oneigenli
jk ook, wanneer een stqute jongen,na '
n erxnen, o. w.,ik kermde,heb gekermd.
velc verschoonde misdaden, op nieuw zondigt, M et een zacht, teeder geluid, klagen, schrei
jen.
zegt men: de kerfstok is vol. En,wanneer hi
j Dat hi
j begon te kermen, en zich tebeklagen.
gestraft wordt,heet het:dcn kerfstok afdoen, af- Hoov'
l'. Van hier kerming. H et is, even als
betalen.
kt-rrenteen klanknabootsend woord.
G erk . v., m eerv. kerken. Een gebouw,dat '
R e:
r'm fs, v.,rneerv.kerlnissen. Ditwoord is

aan de openbare gelncenschappeli
jk
-e godsdienst uit kerkntis verbasterd, hoogd. Kirms, Xïrzase,
gewi
jd is:eenekcrk bouwen. Degodsdienstoefe- Kirchmesse, neders.karkml
'
sz. Het beduidt dus
uing in zulk een gebouw: de kerk duurtlang. eigenli
jk eeneplegtige mth ofopenbaregodsdienst,

292

KERN--KETELACHTIG.

die jaarli
jks, op eenen zekeren dag,zoo alsbi
j meente, die in eene en dezelfde kerk gaat;een
de Roomschen eerti
jds, gehouden werd,ter ge- kcrkdorp. Bi
JKIL.iszi
lne eerste beteek-eniseene
dachtenis van de stiehting en inwi
lding A'an eene vont,waarin kerstenen,dat iskristenen,t'hristcylen,
kerk)hebben ghemaectkermisse (fecerunt#cd?
'
cc
z- gedoopt wordell; en van hier eene wijk, eelle
tî
onem)deshuysGodts. BIJBEJa, 1477. svi
jt
lers, kerkg.elneente,een kerkdorp. D e uitgang peloorgaf het (en geefthetook nOg heden)tckennen deelt lflL. uit poel, waarmede hij den naam der
de brasseri
jen en vroli
jkheden,bi
j die gelegenheid doopvontbedoelt,verbasterd te zi
jn.
gehouden :bi
J iemand op de ltermis komen. Ker- W eespen doeW , m ., meerv.kerspendoeken.
jnendedoek,dtlnlloek,floers,larllfer:
mis houden. Daar nu,oudti
jds,op zulk een feest, Een doorschi
tevens allerleikoopwaren aangeboden werden,heeft God heeftzich alsdooreen kerspcndoet'
k glleopen-

het woord de beteekenisvan eenejaarmark-tge- baert. BRIJXE. Bi
j KlL. is kerspe, kerspendoelc,

kregen: de kerm is inluiden. D e plaats,waareene van het fr. cr/pc, lamfer,Eoers. K1I,.heeftook
jaarmarkt gehouden wordt,a1sook degoederen, kespet elclten aers wilt een kespendoeck hebben.
die daar te koop zi
jn:de kermisrondgaan. De Bnuxl.
kermis bezien. Een geschenk, hetwelk m en kin- H ersl.een olld woord,zi
jndedoorverzetting,
deren op eenejaarmarktkoopt, of bi
j die gele- nit het lat. christus, gr.ygtçoç. Van hier heette
genheidgeeft:iem and ecnekerm iskoopen. lernantl een cllristen oulings kersten: ten kerstenen ghe-

eene kermis afwiklnen, eene groningcr spreekwi
js. love. BIJSEL, i427. Van ditkezstzi
jnnog cenige
Zam enst.:kcrmisbier,lterm isdicht,kermisgast,ker- zamengestelde woorden overig,waarin nogtans de

misgift)kermiskinkel,(bi
J
-VoxD.)kermiskoel
t,ker- t,doorhet gebruik,versleten is, a1s:kersavond
mispop,eenepop op de kermisgekocht,en eene (kevstavond nog bi
j KILIAAN) de dag voorkersjl
zfrer,die alti
jd netgekleed is; kermisspel, ker- dag;otyk een geschenk,hetwelk,om dienti
jd,de
misweek,kermiswerk,allerhande l
tralneri
j,alsook dorpschoolmeesters) in Geld.
, ontvangen, anders
ligtopgemaaktwerk,enz.
ker8avonhk. Voortskersdieht,kersfeest,kersl
toek,
'
H ern, v.,meerv. kernen. Korrel, zaaf
l in kerslied, kersmis, (de godsdiensti
ge mis, die,in
zi
jnen dop: drie garstelternen. Een kleil), naar den vroegen morgen van het kersfeest, in de
eene korrel geli
jkend ligchaam : eene kern zout. roomsche kerk, bediend wordt; ook t1e ti
l
-d der
Hetinwendige,beste eenerzaak,de pit:de sehel kersdagen)ltersnacht,enz.
moet afr eer m en de kerne smaakt. Voxo. De 'H erséen en. b.w.,ik kerstende.heb gekerkern van noten. tlvel
-dt.,hetedelste,het l
trach- stelld. Doopen,eenen christen maken:hi
j lietzich
tigste van iets: gi
j die de kerne en kracht van kerstenen. Voxo. De staatsie van 'tkerstenen
vele tongen kent. Voxo. lk heb t1e kern uit
dat boek getroltken. Bedekte,vcrborgen liggende
korrels: de ltel.nen van druiven, appelen,peren.
Zamenst.:kernhuis,klolthuis van appelen; kernspreuk.
De eerste en eigenli-jkste beteekenis des woort
ls

des llauphins. Hoorl!. In het middeleeuw. heet
cltristianare,en het oudfr.eàresttknner,doopen.
'H erlel.en, zie kartelen.
W ervel.. v. Een bekend kruid. Iltnlle kervel. Zam enst.: dtlivenkcrvel, tuinkervel,
ker-

zen,uitkiezen;Mraarm ede hetlat.cernere ovel'eenkomt.

'R erven, b.en o.w., ik korf', heb en ben

velkoek, l
tervelmelk, kervelnloes,kervelsoep,kerschi
jntdie van ietsvoortref
reli
jks,uitnlunteudsin velstruif,kerveltaart. Uit het fr.cerfeut
h en dat
zi
jne soort te zi
jnr van /
J6r697,datislceurekl,kiehet lat. cere
foliuîtt, gr.kç
kt?znohhçj
hlï c/lcc3'6-

W ern.(karn)v.,mecrv.kcrnen. Eeneboter- gekorvell. Bedr-r eene kerf insni
jden:viseh kerltern. Van hier het bedr.w.kel.
nentboterker- ven. Ftjn sni
jden:tabak kerven. Hooln'
rbezigt
nen. Zamenst,: kernemelk, kernemelksbri
j,ker- het veel overdr.,ni
jpen, benadeelcn:inheemsche
nemelkspap.
oorlogen korven haar van allekallten. Veri
jdelen:
In Opperduitschl.is kern zoete room,en in het men kerf'zi
jn'opzet. Hoolt
r. Onz.,met hebbetl,
gelneen room. Men kan daaroul dit woord tot sljten, vermindering atlnbrengen: door 'tkerven
dezelfde bron brengen,a1s het vorige kerl
t,als derjaren aan 'teindt haasten. Hoovr
l
'. Dat zal
zi
jnde de l'
oom en boter het edel
ste der l'
nelk. kerven,in de dageli
jkschetaal,voor,datzaleele
Illl
tlcleidtlletafvan hetoude querîl,een molen, interillgmaken. Metzi
jn;bersten datlalten zal
welken m en in het ronde draait. Het eerste kerven. V an hier kerver,kerving.
schi
l
-ntgegronder.
Het stamt af van hetoudekaren,sni
jden,dat
n eruen.zie ket.
'
n.
nog,in hetgr,xcgetv,zstr
lctv,yni
jden,in hethebr.

'
H exs, (kars) v.
, meerv. kersen. Eenc be- 7
j7D,graven,uitsni
jtlen,cn in onsscàevenoverig

keude steenvrucht Zam enst.: nleilters, tuinkers,
nterkers, Ilel'senboom ,enz. Uithet lat.cerasust iS. XOg nader komt het Ilebl..;N;, (
yateçgeu.
Wi

gr.zer
lr
zcnç. In het perz.is hctkeras.
li
jk kerven heet, waartlit ons graven en hetgr.
'
K ers,(l
to1's) v. Zekerkruid. Van hierkers. e
/glyct
vinsgel
i
jks ontstaan zi
l
-n.

versch. zoo versch a1s kers, of de zoogenaam de
waterkers, die men gewoollis te lezen,kort voor
m en haar eten zal. Zam enst,:bitterlters,hofkcrs,

n er'w e:s zie karwel'.
'
' e*. zie keten.
n
(Qi.ekel.
,m.,meerv.ketels. Een bekendi
jzeren

sterrekers, tuinkers, waterkers. Door lettervcr- ofkoperen vat,om iets in te koken. Terwi
jlhet
plaatsing,hetfr.cresson,hethoogd.h-resse. AoE- wi
jf den heeten ketelsehuimt. Voxo. In tle geIuuxg leidt het, wegens dcn scherpen smaak,van schutgieteri-j heet het binnenste ruim van eenen
het opperd, ''lisz, seherp op de tollg,af. ln hllt mortier, tot aan de kamer toe,de ketel,waarvan
angels.is daarom cressae mostaard.
hetzamengest.bomketel. Voortszi
jn dezamenst.:
R ersavond.m.;kersmi
'
s,ellz.,ziekerst. aschketel,brouwketel,koffl
jketel,traanketel, teer-

R erspel
'
l. o., mcerv.kerspels. Men spreeki ketel,visclketel, enz. Ketelboeter, (zie boetenj

dit,in somm ige plaatsen,kaspel,karspel,uit. M en ketellapper,k-eteltrom,enz.

verstaat door dit woord eene wi
jk) eene ge-

R eteiaehk:g,zieketelem.
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W eleAen . b. w., ik ketelde, heb geketeld. Hct kissende gellzid, hetwelk een geweer maakt,

Hetzelfde als kittelen. Zoo vindtmen bi
j VOND.: a1
s het kruid op de pan afbrandt. Mi
jn geweer
zicllketelen. 11i
j Hulo.:datkanmi
j'l lust beko- ketste. Figuurl., niet doorgaan, afspringen : die
rcn,ttn ketelen mi
jn lteel enz. Vtlor dit ketelen zaak is geketst. Icetsen is ook zooveel a1s kitsen.
isook ketelstreelen in gebruik geweest, in den zin
van metkittelend vermaak streelen: 't geen krabt
en k-etelstreelt. J.OUOAAN.
Van hier ketelachtig: ketelaclltig van gehoor.
BlassLv.

Zie dit woord.

'
H e*lee,m.,meerv.ketters.Eigenli
jk,iemand,

die gronddwalingen,ten aanzien van de godsdienst,
beweert; verder, in eenen zin,welken, in vorige
eeuwen, de roomsclze Christenen aan ditwoord
'
H eéel.
lg,bi
jv.n.el1bi
jw-,keteliger,keteligst. gegeven hebben, beteek-ent het iemand, die van
Tletzelfde als kittelig, doch in den oneigenli
jken de aangenom ene begrippen der toen heerscllende
zin alleen gebruikeli
jl
t: nu vreesde ik, dat mi
jne kerk eenigerm ate afweek:de ketters verbranden.
konstfeilen ketelige kenners zouden afscbrikken. Er is geen ketter zonder letter, d. i. ieder meert
M .L.Tzapw . Een ketelig kenner is dan iem and, gronden voorzi
jn gcvoelen te hebben. Van hier
die alte kiesch is, wiens sm aaltniet ligtvoldaan kett
erbcul,ketterdom, (al de ketters). Mooxlx.
kan worden. ln het gemeene Ieven zegt m en : Voorts kctteri
j, de vaardigheid,om gronddwalin-

datJs eene ltetelige zaak, eene bedenkeli
jke zaak, gen in dc leerte beweren, bi
jzonder eene afwi
j-

die m etbehoedzaam heid m oet behandeld worden. king van de heerschende leerbegrippen der room Zoo zegt H ooFr
r: t1e keetelighste zaaken door sche kerk;zonder meerv.: iemand van ketterj
'tintoomen val
thartstochten nlettaai
je li
jdtsaam- verdenken. Deze dwaling zelve,meteen m eerv.:
heitbeleidt.
ketteri
jen ui
tstrooi
jen. Verschillendgevoelen:want
'n elel.eerlg, zie kittelen.
daer moeten oock ketteri
jen onderu zi
jn. BJJBSIUV.
'H e4els*.
ree:ex:. zie ketelen.
Hi
j zalgeene ketteri
j in de wereld brengen, zegt
'n eéen , v., m eerv.ketenen. H et woord be- m en vatliemand,tlie niet zeer schranderis. Van
duidt eigenli
jk eene verzameling van eenige)in hier kettersch. Zam enst.:aartsketter,hoofdketter;
eene ri
j vcrbondene, dingen. Zoo noemen wi
j kettermaker,kettermakeri
j,kettermcester, geloofseene lange reeks van aan elkander stootende ber- onderzoeker. M en treft dit woord, bi
j de ot
zde
gen: eene keten van bergen, eene bergketen. alem annische en frankische scllri
jvers, niet aan;
Voor de gansche schering op het weefgetouw : terwi
jl NoTx. zich bedicnt van ù-rar, dwaler,
terwi
jl het wi
jf het ypoel schiet doorde l
teteu keloubirre,pfoôfrre,loubirre,geloofsdwaling,ofook

enz. Voxo. Eeneri
ji
jzeren,koperen,enz.scha- het lat. haereticus bchouf
lt. Ten ti
jde der zwab.

lkels,totallerleigebruik: gelil'k de eerste schakel spelen, waar hetlkktzer heet, sclt
lnt het eerst in
eene lange keteu nasleept. V oxo. Slaafsche zwang geraak
-ttezi
jn.
boei
jen: hi
j stri
jkt hem een bloedige kceten van M et zekerheid kan de aieiding niet bepaald
den hals. l'
loolaT. Slaverni
j: iemands ketenen worden. Fnlscll brengt llet tot Ilet lat.haereticus.
Anderen dellken,dat hetzoo veelis, als iemand,
verbreken. Banden der gevallgenen: daer hi
j
ketenen gebonden was. BIJBELV. W aarm ede
die zich aan de stomm e zonde schultlig m aakt.
anders gebonden wordt:de llond 1ag aan de ke- Te weten;in de 15e en l6e eeuw werd hctwoord
tell. ltetenen, die tot sieraad gedragen worden : m eermaals gebruiktvan zulk eenen,en voorts,van
m et een kcten van uwen hals. BIJBELV. Fige, elken snooden booswicht. Reeds lleemt ltöxlgssterke banden:geboeid in de ketenen van onreine HovEx het woord kezern''voor Sodom s zonde. In
lievde. l?nAxTzEx. Eene schakel van onm iddel- dien zin leidt .
lI'
IRS lletaf van het zw. k-öt,lr
t
ïpW,

li
jk aan elkander hangende dingen,waarvallhet geil, geilheitl. ltlL. heeft kest-nterrie,eene hengcene in hetandere gegrond is; in eenen goeden stige merrie. Daarnu gemeenli
jk aan dit woord
zin:de keten dcr geschiedenissell. M ecst echter een hateli
jk denltbeeld kleeft,meell
t men,dathet,
gebruiktmen lletvan eene ri
j aaneengesehal
telde, uithaat,toegepast is f)p dwalenden in (1eleer,'als
onaangenanledilgen:eene keten van ongeltzkken. begingen zi
jgeesteli
jke hoereri
l
-,ofsodomie. Veel
f?verzie dclangeketel)van ongelloegens. FSITII'
. waarschi
jnli
jkheitl heeft eindeljk de gedachtcvan
Ot
ll
ings was ketvoor keten in gebruik; ook hoort
m en dit woord nog in Groningen. Zamenst.:
arm keten, halsk-eten, kinketen, putketen, sleutelketen,enz. Ketenschakel.
M en behoeft het nietvan llet Iat.catena af te

hen,die het van catharus,gr.zaf
gzgf
aç, rein, afleiden. D ezen naam gaven zich, in den aanvang,
de Novatianen. Naderhand noemde men,uitverachting, de Nvaldenzen met dien naam ; en wel
vooral in de twaalfde en volgende eeuwen. Uit

leiden; wi
j hebben eel) oud woord yaden, (zie
gl
tde) dat vereenigen beteekent, ek1 tluideli
jl
tde
bron schi
jnt te zi
jn, waarui
t hetwoord,door de
verllarding van den keelklank, ontstaan is. Ds
DEcltll
l,l'
looy'.
ren ook dikwi
jls Voxo-,schri
jven

dien hoofde dan,daar hetwoord lcqttertom dien
ti
jd, in zwang kwam, is het waarschl
jnli
jk, dat
men,van toen af,elken afwi
jker in de lcerkatharus,ketter,noem de.
W eékerl
m'
j.v.,zic ketter.

I-f?é/cl?, lletwelk m et den rotterdamschcn tollgval
overeellkomt; doch keten, met de zacht-langc c
beantwoordt aan hct m oesogott, iJ-sl., franltd,en
angels. Ook dulcltde e hier verkortillg, in ketting.

'H ekél.xkg, m,,lneerv.kettingen. Eene keten;
schoon van een weinig bepaaldcr gebruik. Eenen
llond aan den ketting leggen H etvaartuig ligt
aan den k'etting. In de weveri
jcn zegt men:den
ketting op den boom brengen. De ketting van

H eéenen. b.w., ik ketende,heb geketend. een uurwerk. Zi
'
j, die hetwoord vrouweli
jk geMeteeneketellvastmalten:de galeiboeven waren bruiken, (geli
jk Hool-'
r eI) eenige andcrerl
.
)
aan elkandergeketend. Ik heb AltMlxlus gekee- schi
jnen hetuitketent
'
ng zamengetrokken te houtellt. H ooFT. Fig-,sterk verbinden door welda- den. M isschien is het mannel. geslachtverkiesden:harten ketenen. Voxo. Zanaellbillden:hoe li
jker; en het woord schi
jntvan deuzelfden aard
ketentgi
jdat?Van hierketening.
te zi
jn, a1s: haring, penning,schelling,teerling,
H e4sens o.w.,ik ketste,heb qn ben geketst. enz. Zamenst.: raketsing.
'

Kqttingkogel, ket-
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tingsteek,naaisterswoord;kettingwerk,zakuurwerk Hoor'r. Keurs is) in den gemeenen spreektrant,
meteenen ketting.
ook voor vrouw, of mei
s
je,gebezigd,even a1s
H euk en, v., m eerv. keukens. De plaats, broek voor man:de broucken nloeten dansen,soo
waar spi
jzen gekookt en toebereid worden. De as 'tde keurs belieft. HUIG. Van hetfr.coîps.

toebereiding van de spi
jzen:de keuken bezorgen. Zamenst,:keursli
jf, onderkeurs.
1)espi
jszelve:wi
jhebben dekoudeket
lkenmede- 'n eus,keuze,v.,meerv.lteuzen,schoonnietveel
genomen. H uishouding:eene schrale, vette keu- in gebruik.Verkiezi
ng:doeslechtseenekeus. Eene
ken. Otldt.koken:welis ditleeker niethetheer- goede,kwade keus. Eene onberouweli
jl
te keus.

sehap van de koken? BrtEozn. Zamenst.:ach- Van kozen,datis kiezen.
terketlken, gaarkeuken, kelderkeuken, zomerkeu- R eu ée'. v.,m eer keutels. Harde,zam engeken.- Keukendeur, keukcngereedschap, keuken- drongene drek van eenige dieren; somti
jds ook
klouwer,gortentelder; keukenlati
jn,slecht lati
jn; van m enschen : paardenkeutel, muizenkeutel, ratkeukenmeester,keukellmeid,keukenttlin,enz. Van tenl
teutel,schapenket
ltel,enz. Rvaarschi
jnli
jkkomt
koken.
hct woord van het hoogd.1L0th,drelt,en denuit'H eul.e, v. Een welriek-end kruid, anders gang el.
boonenkruid. M isscllien van hetlat.cunila.
n euleren, zie koteren.
'
H eulen, o. Eene bekende stad aan den
'
n eu vel.. v.,m eerv.keuvels. Een hoofddeksel
'

Ri
jn. Van hetlat.colonia,wegens eenc romein- voor de kloosterlingcn. In eetlige streken van

sehe volkplanting. V an hicr keulsch :kculsch ge- Noordllolland noemt men dus eene vrouwen ka-

wigt,ligtgewigt. Keulsch aardewerk. Hetkeul- per. Het schi
jnt, met kap,pu
-op,eenen oorsprong

sche,hetgebied der stad - aartsbisdom Keulen- te hebben.
Een Keulenaar,een inwoner van Ketllen.
' eu vel.en, zie kevelen.
n
'H eu r! v., meerv. keuren. Verkiezing: zich
lteu zel.en, o. w., ik keuzeltle,heb gekeu-

.

gelaten u1t vri
je keure te doen. Hooy'
T. Dat zeld, Bi
j KIL.beteekentditwoord metknikkers,
staataan uwe ketlr. Hetgoed zelf,datgekozen ofballet
jesspelen. Meestalwordthetgebezigdin
wordt:ik zaleru dekeuruitgeven. Overvloed, den zin van veelpraten,vlei
jend spreken:hi
jzat
m enigte, waaruit mcn kiezen kan: daar is keur zoo lief te keuzelen. En dan is hetvoor kozelen,
van gocd. Hetbeste,hetvoornaamste:in deket
z- van l
cozen,waarvan lie
fkozen. Voorkeuzelen zegt
re onzergraven. BIJBELV. Tienjuflkrszi
jn vast men ook keuvelen. Van hier keuzelaar,snapper
bezig in de keurvan speseri
jen. HooGvlz. Eene R eve', m., meerv. kevels. Eigenli
jk, een
verkiezing van vorsten, overheden, enz.: raads- werktuig, om te ltaauwen ; om welke reden het
keur. Niet,dat ik mi
j zelvcn ingewik-kelthebdoor mannel.geslachtboven het vrouwel-,door HALMA
depracheri
jevan een bestekekeur. Hoor'
r. Zoo gekozen, de voorl
teurverdiellt. Hetwoord duidt
wordtdit woord nog gebrui
ktvan devri
je ver- bi
j ons aan het tandvleeseh zonder tanden:hi
j
kiezing van een hoofkldesduitschellri
jks,wanneer moet met de kevels bi
jten. Van kieuw, èctzz/het te kennen geeft het keurregt;ook hetland, wett.
datzulk regtheeft:Keur-Brandenburg,Keur-sak- 'H evel.en, o. w., ik kevelde,heb gekeveld.

sen,enz. Vaak beteel
tenthet dcn vorstjof zi
jne Ei
genli
jk, de kevels gedurig bewegen; van hier
gezanten, die dit regt bezitten: keurments ver- babbelen. Voorditkeveleltbezigtmengemeenli
jk-

klaarde enz. Tn dcze zarnenstcllingen wordt het keuvelen. Zam enst.: kevelltin, eene lange platte
woord, zonder lidwoorcl,a1s een eigennaarn gebe- kin.

zigd. Ook bedtlidt het eene willekeur,eene wet

H ever, m.,meerv.kevers,keveren. Eeneal-

llit een vri
j besluit van overheid en onderdaneu gemeene benaming van gekorvenygevleugeld ongemaakt; ilsgeli
jks eene, op die wi
jze vastgestel- gedierte,met harde dek-schilden;ln hetbi
jzonder,
dc, geldboete: tegens t1e forme in 'traam en van (1e spaansche vlieg. Alserhoningdauw,sprinlthadegemaaktekeure. lloor'
r. Keuren vernieuwen. nen, keveren wesen sullen. BIJBELV. Dewi
jldit
Een gestcmpeld merk op gemaaktgoud ofzilver, ongedierte)om de schade, welke het,doorzi
jne
waarat
ln men deszelfs deugdzaamheid, naar de afl
tnaging, aan het plantenri
jk toebrengt, het
proefgenomen,kenteekent:grootekeur kleine naeest beltend is,schi
jntde naam van kaauwen af
keur. K eur houden.
te stammen, en kever zooveel a1s kaauwer te
Ou1.sehreefmen kore,nog overig in hctdeelw. zi
jn. Zatnenst.:goudkever. Keverbek,diklip;ltegekoren,van koz-en,dat is kiezen. V an hier keu- vervlieg.

rig,kiesch,schoon. Keuriglleid,keurli
jk,keurli
jk- R ev:e. v.,meerv.l
tevies. Eenel
touw,kooi.
heid, ketlrlillg. Zam enst.) ketlrbende, keurboon, Oolt eene boeren etenskas, met eene getraliede
keurheer,keurhuis,keurvorsteli
jk huis;keurkamer, det
lr. Hoogd.Köjlg.
keurmeester,toetsmeester,en overste vaneengild; '
n ev:s.v.,meerv.kevissen. Eenbi
jwi
jf. Van
keurmuts, keurvorsteli
jke muts; ketzrprins,keurs- hier hetzamengest.kevl
skind. Bi
j Klra.is kebisse,
man:een keursman van de deugd om Vorsten te kebse,lc?
Jf,
s.
se,een bi
jwi
jf,hoogd.Ikkbsweib. Dus
vergoden. L. Tnll
a. Voorts keurstem, keurtee- is kevt
skind! een kind uit een bi
jwi
jf geteeld.
ken,keurtin,keurvorst,k-eurvorsteli
jk,keurvorsten- Sculr
ul'
xu lezdt het af van hetzw.en i
l
.sl.kaeps,
dom, keurvorstin. Keurnoot, (l
teurgenoot)gel- kaebs,eell li
jfeigene, een knecht, een slaaf,(het
dersch woord;keurwonde,keurzaad, enz.
lat. captus mag men hiermede vergeli
jken) omdat
'
n euren, b. w., ik keurde, heb gekeurt
l. men gewoon was, uit li
jfeigene vrouwspersonenj
Eigenli
jk,kiezen, goed ooM eelen,besluiten:het bi
jwi
jven te verk-iezen.
well
c lli
j keurde. llooz'T. Eene wetkeuren,bi
j '
G :b, (kibbe) v., meerv.kibbcn. Zoo noemt
Kls. statuere &.geln. Goud,zilver ketlren,beproe- nlen, in Geld,, het achterste van een fuilknet,
ven,ofzilver en goud l
teur kunnen houden.
waarin de aalvastloopt. Bi
j ltlTu.is kl
p
',knippe,
F
H eurs, v., meerv. keurzen. Een keursli
jf, deet
pula.
ri
jgli
jf, eigenli
jk van vrouwen: hi
j trouwt haar, Yœ:'
bbel
len, o. w., ik kibbelde,heb gekibm et de twee kinderen onder de keurs der bruidt. bcld. Twisten, a1s kinderen onder elkander doen.
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Eenvoortdur.werkw.,van kq'
ven. Zamenst-:kibbelkllnst. Fraai is het zcggen van EawsMtTs,dat,
door de vermenging van dechristeli
jkeleermet
dephilosophie van PCATO,de godgeleerdheideene
distelige, knoestige,twistri
jke kibbelktlnstwasge-

vlochtene,langwerpkemanden,waarin aardewerk

wordt overgezonden. l-letis hetzelfde woord a1s
het neders. die Xkkrc, dat eene mand aanduidt,
welke men op den rug draagt.
G ler,m . A1s eene detlr evenopenstaat,zegt
m en:de deur staat op,of aan, eencn kier. H et
svortlen. LEVENSBESCHRIJV.V.RRASM.
H lb'bel.fng-,v. Kibbeling van eenen gezou- za1 m isschien van keeren afstamm cn; althans
'
ten visch, de afval, iets, dat afgesneden wordt. CooRxH.zegt:de deur staet aen keer.

Het woord ontstaat niet van hetvorirekt
hbelen, W :es, v., meerv. kiczen. Baktand: te bijten
maarvan kt
ppen,i?
/pclf
3z?,I
cibbelen. .
/fippcz3is,in metde kies Voxo. Zamenst.: kiespijn, kiczenhet nedersaks-, afhouwen. Ons woord kappen is trekker,enz. Bi
jKllz.ookkt
tù'
se,in Gron.nogin
bekend.
gebruik. Zie lcuis.
'n l.eh . kigchen, zie kuch,kltgchen.
'
n leseh, bi
jv.n.en bi
jw.,kiescher,meest,zeer
j iskiesch in
'
n id,kidde,(ked,kedde)v.,meerv.kidden.Eene kiesch. Die naauw kiest,keurig:hi
kleine soort van paarden: eene noordsche kid. het eten. Net, naauwkeurig: kiesche schri
jvers.

Vries.kedde.
Van hier kieschheid.
n :esk aau w en . o.w.,ik k-ieskaauwde,heb
'
*7I.dsen . b.w.,ik kidsde,heb gekidsd.Eenig
vocht,metgeweld,uitgeslotenelippen,straalswi
jze gekieskaauwd. Langzaaln eten,zonder smaak het
tlitspuwen.
voedselgebruikentkieskaeuwende den tip van 't
'
R #ekeboe,(ki
jkeboe). Een tusschenwerpsel, gras afknaegen. Voxo. Kieskaeuwen over eenen
welk woord men gebruil
tt, a1s men zi
jne tronie mug en happen ecnen kemel. J.OUDAAN.
voor kinderen, beurtelings ontdekt en toedekt: 'n :euw . v,, meerv. kieuwen. K akebeen: de
kiekeboe spelen. M isschien echter staat het in visch is bleek aan de kietzwen. M uil,kaak:het

nster blies vlam en vuur uit zi
jne kieuw en
betrekking met het gr.ztzzcjqs, dat hetgeluid mo
kopre keelen. VoNo. V an kaauwen.
v
a
n
s
e
h
r
e
e
t
l
we
nd
e
n
a
c
h
t
u
i
l
e
n
a
a
n
du
i
d
t
:
v
a
n
z
t
z
z
q
j
'
j
,
nachtuil.
= :ev:l,m.,meerv.kievitten (kieviten). Eene
jn gelaid dezen naam
'
G feken. (kuiken) o.
, meerv. kiekcns. Het bekende vogel,die naar zi
jong eener hen,eend,gans,zwaan. Dekloclthen draagt. Zamenst.:kievitsei;ook eene bloem, die
de gedaante en kleur van zulk een egheeft,enz.
.

dektvergeefs het sidderende kieken. V oNo. Zamenst.: kiekendief, wouw; kiekenpastei. In het

n :ezen,b.w.,ik koos,heb gekozen, (geko'

angels. heet coc, eng. cock, een haan. Bi
J de rez?,van koren,fzkzre?,kl
'
eren,bi
j KIra.
). VerkieGrieken zoude zf:zzq ook een hoen beduiden. zen,eene keus doen:parti
jkiezen. Eene regering
Volgens H Esvcu.ztzzog een haan,en ztzzl eene l
tiezen. Zo dat mi
jne ziel de verworgi
ng kiest.

hen.
n fell.. m .,m ecrv.kielen. Een linnen overtrek.
'
Zie kedel,keel.
H :el., m.,m cerv.kielen. Ecnekeg,wig;eenen
kielin hethout slaan.
W fel., v.,meerv.kislen. De lange bodembalk
van een schip: ontswolnm en op de ltiel van
H oofdts-bewenschte schuit. C.H lTlGExs. ln den

BIJBELV. In de scheepvaart heet dieper in zee
steken,ofafvaren,na aan eene kust, of in eene
haven. geankerd te hebben: zee kiezen. V an
hier kiezer, kiezing. Voorts kiesbaar, kiesheer.

kiel bestuurt. Hoogvs. Van hier het bedr.
werkw. ktklen, kielhalen. Zam enst.: kielgangen,
gaarboorden eens schips;kiclkeper. BdGAIRT.-Kielwater.
'n fel.h al.en, b. w ., ik kielhaalde,heb ge-

aanduidt.
'*1:xj
*F, v. Geschil,twist: der staten m agt in

enz.

'
H :I
G o. Zoo noemtmen in Gron-, de gemalcne run,wanncer dezelve in de loojerskuip reeds
gebruiktis- Hetschi
jntmetkaf,tot het neders.
w
nen te behooren, hetzclfde als ons kh'
ven,dat
dichterli
jken en verhcvenen sti
jl wordt het voor kl
een schip genomen: hoe fkseen zeeman debrooze eigenli
jk kaauwcn, en voorts malen,verbri
jzelen

kielhaalcl. Een schip kielhalen,een schip op zi
jde

halen,om de kiel te verbeteren. Tem and kielhalen,eene scheepsstraf,wanncerde misdadigcr,door
m iddelvan een touw,welks einde aan de groote
ra vastgemaakt is, onder llet schip doorgehaald
wordt. Schertsend zegt men ztllks ook,wanneer
iemand doornatgemaaktwordt.
'H :e'
Fn, v., m eerv. kiem en. Het eerste uitsprtlitsel van het zaad. H et is ook voor kaam ,
zonder meerv.,in gebruik geweest. Van hier kiemig,overtlr.:'tkiemigh bloedt. Hoorrr.
'R :elnen, o, w., ik kiem de, heb gckiem d.
Eene kiem zetten, van zaden gesproken. Af.L.

de ki
jve stellen. I'
looy''
r. En haer mont vertorent tot ki
jf. BIJBEL! 1477. 1)e zaaltis buiten
ki
jf. Van hierki
jfachtlg. Zamenst.:ki
jflast,ki
jfwoord. HOOET. Dit vinden wi
J ook in de
Tw sseR': neemt ons eerste ki
jfwoord, d.i.het
woord, waaromtrent wi
j het eerst verschilden.
Oul.was ook L
hfkind,voorbastaard,onechtki
nd,
in gebruik.
H lojken. o.w.
'
,ik keek, hel) gekek
-en. Zi
J
-k
)
ligchaam in eene rigting zetten, om iets te zien.

Uit de vensters ki
jken. Op zi
jnen neus ki
jken,
bedremmeld staan. Iemand in den mond ki
jkcn.

In het gemoene leven zegt m en : ik zal het eens
kil-ken,voor ik zalhetzien te doen, ln dien zin
wordt het svoortl niet bedr. genomen, maar de
vierde naamvalwordt door een uitgelaten &zerkTzaow.spelt kimmen: een zaadje, op 'shemels woord beheerscht. Van hier kijlter, aanschouwer,

jkcr. Tn den schertsenden sti
jl zegt men de
juisten stond,gekimt uit zi
jn'ontdooiden grond. toeki
Hetwordtook oneigenli
jk voor aanvaylgen,ontlui- 1-4
).
/c:r.
5.
,voordeoogen. Verkleinw.kB''
lrcrjk(()ogje).
ken gebrui
kt:zi
jn verstand kiemde. Voor kiemen Hoolaq?. 001: voor eenen verreki
jker: geef? mi
j
jker,
wordtook kqhen gebezigd:'tschi
jnt,dathetzaad dien kijkcr eens. Zamenst.: hantlkijker,l'iski
jker,enz. Voorts ki
jking. Zamenst.: ki
jkwe1ki
jnt,maer geenen wortcl schiet. '
WESTERB. stcrreki
Hetheeftm et kinl,itzcpl,eenen oorsprong.
duin,ki
jkgat,ki
jkglas,ki
jktoren,ki
jkuit,kjkvenster,
li:ep ek erf. rn., meerv. kiepekorven. Zoo
noemtmen in Gron.sterke,van grofteenwerkge-

0nZ.

'
HI
JU, een uitgang, oudtjds gevoegd achtcr
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sommige zelfst. naamwoorden, om die tot ver- ri
l-stter kim uit. Van hier kimmeloos, overdr.:
kleinwoorden te vormen. Bi
j Iloov'
r vindtmen van 'tkimmelooze wraakverschiet. M .L.Tllow .
R I.xn**aex:, zie kzkmen.
nog door't speelziek wi
ndeki
jn.
H :Jé.v. Dc ei
jeren van visschen,anders kuit 'H #xl.. v.,meerv.kinnen. Het vooruitstekende
genaamd:zoo haestals de visschen uit de kil-te deelaan den kop der dieren,vooralaan hetm en-

ghekipt zi
jn. BRuxs. '
Bi
J
- Itlra. is lcq'
te, lciete, scheli
jke aangezigt,beneden de onderlip:totde
tI?f6, ova pgt
sc?tf?zl.

kin in 'twater. Voxp. Eene glatlde kin, tlie

'
H llven.o.w.,ik kecf,heb gekeven. Tlevi
g, nog baardeloos is. Zam enst.: k'aalkin,kcvelkin,
en metveelgedrui
sch twisten:zi
j keven met el- kloofkin, langkin, spitskin, cnz. Voorts kini
jzer,
kander. Hetschi
jnt metlcevel,van kaauwen af te kink-etting,enz.
j RAB.MAUR.luidtditwoord chinni,neders.
stat
nmen, en dus eigenli
jk bi
jten aan te duiden. Bi
Althanshethoogd.kel
-:)
f
?,twisten?heefti11eenige en hoogtl.Kthn.eng.chin,angels.ctbtn,gr.izuoz,
oorden van Opperd-,die beteekenis; in de Afon- Tzvzbn
àv,xt
pNr
lç. Hetsclli
jntaan klm,ic oorsprong,
seeis. Glossen heet htt chiucan. Van llicr zi
jn nabi
j te zi
jn,a1sbedt
zidende in het gemeen iets,
da
t
ui
t
s
t
ee
kt
.
ki
jvaadje,ki
jver,ki
jveri
j.
n l.kh al.zens zie kiklcen.
'
G :nd, o., meerv. kinders, ltinderen. Een
Wtl.kk en. o.w.,ik kikte,heb gekikt. Eigen- mensch2zoo ver hi
j, door ligchamellke voortte. wezen van anderen ontvangen lleeft,
li
jk,een klein gelt
zid achter in de keel lnaken; ling, zyn
voorts, het minste geluid metden mond maken, zonder opzigtop zi
jn geslacht,datdoorde woorhet minste woord spreken: en zoo daer iem and den zoon el1dochter nader bestemll wordt. Voorkickt. V oxo. Het naam w. kik is ook in ge- eerst, m et betrek-king op hen,van welken m en

jn wezen en bestaan ontleent;en wel,in dell
bruik:hi
j zegt kik noch mik. Hetis een klallk- zi

nabootsend woord. Van hier kikker, kikvorsch; bepaaldstcn zin,m et opzigt op beideouders:geene
en hebben. D e vader teelt kinderen, de
ook klkkerd kikkerrid.de eit
jes van kikvor- kinderr
baart kindcren. Zusterskinderen,broêrsschen. Voortskil
thalzen (dokhalzen,kukhalzen), moede
in spi
jsofdrank bi
jna stikken: slooven, dat lli
J
' kinderen,kinderen,welkerm oedersofvaders elkankikhalz'. Hooy'T.
derszustersofbroedersztjn. '
Wi
jders,metopzigt
H l.k vorseh . m ., meerv. kikvorschen. Een op stamvaders, of voorouders: de kinderen van
bekend dier)van het kwakkende en rikkekikk-ende Israël. ln zoover alle redeli
jke selepselen hun
geluid dus genaam d. Zie vorsch.
aanwezen aan een Oppcrwezen verscluldigd zjn,
H :;. zie kel.
heeten zi
j kl
nderen van eenen algemeenen Vat
ler.
H IT
'
I..v.,meerv.killen. Eene diepte m et water, Oneigenli
jl
c: landskindcren, in hetzelfde lanf
l getusschen twee droogten;ook hetbed eener rivier. boren; aangenomen kind; stadskind, stedekind,
Alszi
j in de kille daalden,natwordendetenbnik aallnoezenierskind, ltostkind, lninnekind, breikintind des
ennaaveltoe. Hoor'r. Als de stroom een nieuwe deren. naaikind, schoolkind, enz. Een l
kilgemaakt hadde. HoorT. Hetwater zelf:een duivels,der hel,des doods,des toorns,der zonde,

, meest in den sti
jlder Schrift.
stroom, die met zi
jne kil in zee loopt. Voxo. der wereldy enz.
Ons kut
l en hetgr.zotkog komen hiermede over- Ilierheen behoort de uitdrukking : een kind van
een.
weelde. Eindeli
jk, een papiercn kintl, :001
- een
H 1:, v. K oude: de ecrstc kil van het bier boek. Zoo ook heeten Diehters hunne werkel):
wegnemen. Hetis ook een bi
jv.naamw.:in kil- kinderen hunner hersenen. Van kindegroot zjn,
1en nachtdauw. ScuurrTE. Een kille schrik. Van zegt I'
Iooll',voor zwanger ztlk;waarvoormen,
hier kilheid, koude, hlziverigheid. K illig, koud : in den lagen spreektrant,bezigtlltet/
cJ?7# zq'
n. ln
hetNoorden killig i
js. J.os MARRS. Zamenst-: den BIJBEL,1477 wordthetjong eenstliersook
kilkoud. Zie verder kel.
kznd genoemd. De scllri
jvers der middeleellwen
'n flllen. o. w , ik kilde,hcb gekild. Eelle geven dikwi
jls dcn naam van kind,lat.puer,fr.
tintelende koude veroorzaken:het bevrozen brood elj
fant, enzz, aan minderk
i
Jarigevorsten:dieheere
kiltaan de tanden. Eene zoodanige koulle gevoe- vAN STl
tEsxynende datKi
jnt vz
kx PIJTTE. Pnlvlc.
tindsbeen af. In (lell Bi
jbel
len. Ie
lskoud zi
jn: gunt mi
j, dat de doodt met v. DORDR. Van l
haar killend' handt deez' wecnend' oogen luike.
H oor'r. Killen is ook een zeem answoord, dat
van de zeilen gebruikt wordt; anders levcndig
houden,m et dezeilen nan den wind liggen. lloor'.
r

heeten onervarene christeuen lcinderen. (3111.w as
het meerv.ooltkinder..en l'latl glleen kintler ghewonnen. Blalzyllo l477. Ook lct-tlden. Van hier
kinderachtig, kinderachtigheitl,ltinderli-jk,kindseh,

in hetgemeen,ecne scherpe verhooging aan, en
is, m et kant, iccp), kiem, van eenen oorsprong.
In hetbil-zonder noemen dekuipcrsdusdcseherpe
einden van een vat,die boven den bodem uitsteken. D e uitstekende kromme rand, (1e kromte
cens stevalls, heet ook kiln. Zoo ook worclt de
llovenrand van een vat,ofglas,door Ilicllters de
1-?-?/à gcnoemd : een roemcr ter kim ttlc vo1 ge-

kinderloos,kinderloosheid,kindctrnlaal,kintlernaeester,kinderm eid,kindermoord,kinderluoorder,kin-

gebruiktlletbedri
jvend vool-dooden:hi
j deed ze kindsehap,killdschheid. Zamelst.:kinderbcd,qlcinter zelver uure killen en begraaven. ln het eng. t/erôcdprottz/
l, voor l
traanavrouw,bi
j lkIIx.
),kinderis to i,.2*// eenen manslag begaan. V an het woord, bel, kinderbicr, (kt
ndelbier in Gro11.)kinclert
loop,
ltindergeld,ltindergoed,kinderlluis,kintlerlluisraad,
in (1e eerste beteek-enis,iskillt-ng,tinteling.
'H lm . v., m eerv.kimmen. Het woord duidt, kindcrjarel), k
-inderkamer, kint
lerkost,l
tinderluren,

dermuts,k-inderpap,kinderpokjes,ltillt
lerpop,kinderen;kinderri
jk,die veel kinderen lleeftqkinderschoenen: zi
jne kinderschoenen uittreklten,aiegderpraat, totnuten naar de vatbaarheid van kingen,uitzil-ne kindschheid gaan ;kindersehool,kin-

dcrspel,killderspreukje tbi
jOIJDAAx),kinf
lertueht,
schonken. l'oo'
r. Eindeli
jk dl'
aagtde uitstekende kindervriend, kinderwerk, kinderzalig, vruchtbaar
loo>aT. Kitîdkt-egezigteinllcr diellnaam :de zon is onder de kilu. in kinderen; kinderzaligheid- IDe dagh loopt van de kim. Hoogvs. Zi
j (de zing heeftHoov'r,vcor adoptio- Hetiszeerwaar-

jnli
jky dat het een verled. deelw.isvan het
zon)ni
jghtnaa'saardtrk-kskim,Hoox'
r. Dezon schi
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onde ktnnen, telen : ik kinde, heb gekind. Bi
J- kappen, bi
l Klrz.kîàpen,neders.ktàpen. Ziekeep.
ULPHIL. is dit kel'nan,angels.cennan,gr.zzvvug, Van hier kipmolen,waar hennip geltlopt wordt.
Iat. g'gnere, oudt. geneve'waarvan de verled.ti
jd 'R l.p. v.,m eerv-kippen. Eene knip,ecnc val.
genul,en genus,::37.
:: enz. Van hier ons woord Men gebruikt het in delage spreekw'
ts:kip,ik
kunne en heteng.kènd,een geslacht.
hebje. Hetwoord schi
jntklanknabootsend tûzi
jn.
H fndeeen , o. w., ik kinderde,heb gekin- 'M :#. v.,meerv.kippen. Een hoofddckselvoor

derd. Kinders kri
jgen.

l
tinderen,eene klapmuts,inGeld.eenei/,
s,ki
pse.

'H lnk . v.,m eerv.kinken. E en draaiin eenig Het schi
jnt,met kap,en hethoogd.Ki
pfe,eene
touwwerk :m aak die kink eens uit hettouw. Er spitseverhooging,nitecne brongevloeidtezi
jn.
is eene kink in den kabel, een kronkel in het *1:p o., m eerv. kippen. Zoo noemt men,in
touw,ook iguurl.,eene belemm ering in het werk. Geld,, eene smalle strook houts aall den ploeg,
Uitdekinkebli
jven,deverwarring ontwi
jken,het aan hetploegilzer vastgemaakt;welk kip overden
gevaarvermi
jden. Hj isaluitdekinlte,hi
jhceft grond schuurt. M en zoude het van kepen,vastzich algered. Hetis zeer waarschi
jnli
jk,dat het houden,kunnen a:eiden,omdat ditllouthetploegwoord met hetlat.conclta eenen OOrSPrOng heeft. i
jzervastknelt.

Draai
jen heet in het gr.ztqàetv.

*1:p. v., meerv.kippen. In de dageli
jksehe

H lxz'
kel..m .,m eerv.kinkels. M isschlen stamt taal,eenjong hoen,en,in hetgemeen,hoenders;
dit woord, met den uitgang el, van het voor- dus genoemd,omdat zi
juitden dop gekiptzi
jn.
gaande kl
hk afi en beteekent iemand, a1s ware M etde kippcn op stolt gaan,vroeg gaan slapen.
het?metverdraaide hersenen;althans drukken wi
j G lpp ex:. b- w., ik kipte,heb gekipt. D c
daardoor lzit, bi
j WI
JZQ 5Ta1
'
1 scheldnaam, ee.
nen schaal van een eidoorpikken:cn kipthaer eiers.
plompcrd, eenen lompen bocr: dat vergult den Voxo. BRUNE gebruikthet van de visschen:uit

ri
jmer, geli
jck een krans van boterbloemen den de ki
jte gekipt. Hetbeteekent ook meteene kip
kinkel. Voxo. Geen kinkelsbrein zoo stug enz. vangen,en voorts,vangen,gri
jpen,treFen. HoorT
M .L.Tlapw. Van hier het zamengest.: schrinkinkel. HoorT.
'R :nk en, o.w.,i1ckinkte,heb gekinkt. Een
woord,van den klank gevormd,beteekenendem et
de punt op lets raken,dathet eencn klanlt geeft
en terugstuit. Zoo kinken de kinderen m et den

zegt: anderen gekipt van den koeghel. W egstelen:opdathetniem antzou kippen. H ooy,T. K 2'
pis ook uitkiezen,anders ut'tkippen. V an k2#*
in de eerste beteckenisr is hetkipsel,zonder
meerv., de geki
pte jongen. Bftgxl gebruikt dit
woord.
werptol, als zi
j met de punt destols eencn ande- 'n l.pperen. o. w., ik kipperde,heb gekipren to1 zoeken te trefen. In een ander kinder- perd. Ditwoord,datin Geld.keperet
theet,wordt
spel is het, m etde puntvan een ei,op een an- gebruikt van een prikltelend gevoel der handenj
der eizacllt stooten:waarvan kt'
nkel'. Overdr.:de wanneer zi
j van koude doortinteld zkn. Een
felste scllichten der Fortuine kinken in een ver- voortdur.werkw.van kzppen,sni
jden,gevoelig rastaald gem oedt. l-loorT.
l
ten,eng.to cJ,k
/.
G lnkheesl. (bi
j KIc. ook kichàoest,kl
hd- 'G l.rrexx, o. w., ik kirde, heb gekird. Het

hoest) m. Een kinderhoest, die meteene zware woord drukt,metzi
jnetrillende letters,hetgeluid
ademhaling en gevaar van stikking vel'gezeldgaat. der tortelduiven uit. Van hierklageli
jk weenen:
Van ki
nk, dat is draai, en hoestb als zi
jnde een ik kirrede a1s een dui
jve. Blasslav.
worghoest, waardoor de longptjp a1s toegedraaid G :ssen , o. en b, w., ik kiste, laûb gekist.
wordt. Hoogd.K eichhustenqneders.kucbhoost,1-?%/c. Onz.,een sissend geluid maken:kissen iseigenli
jk
hoost,zw.kikhosta, eng cltîncough.

'
H l.
nkhoren, (kinkhoorn) m.,meerv.kinkhorens. Ei
genltjk,een gedraaide horen,een blaaswerktuig, waaruit een scherp geluid gewrongen
wordt. W i
j verstaan er tllans door een wentel-

dat geluid, het welke het koud water van zich
geeft? wanneer een gloeiende stof daer in gedom peld word. Flt. Dz HAEs. Kissend water.

Hooovs. Ook zegt men het van de gloei
jende

stof zelve:om 'tkissend koper in den koelback
trapvorm ig zeegewasj dat de gedaante van zulk te verkoelen. VOND. Bedr,ophitsen; bi
jvooreencn horen heeft. H eteerstegedeeltedeswoords beeld, a1s men eenen hond,door een sissend gel
u
i
d
l
ne
t
de
n
mond
t
c
m
a
kc
n?
op
i
emand
aaniszekermetconcha,zokg'
j,hetzelfdeinoorsprong;

zi
jnde kî
hk een omdraal. Voxo. heeft l
cinkkla- hitst:hi
jl
tiste hem tegen den dlef
'n :sk. 5:., meerv. ltisten. Een vierkantig,uit
rocn:hi
jgri
jptdekinkk
-laroen.
G lnu ebalik eu, o., meerv. kinnebaltkens.
'
D ie beenderen des hoofds, of van den kop der
dieren, waarin de tanden vaststaan; het kakebeen: ook de wang:hare tranen loopen over het
kinnebacken. BleJ'ssLv. M en zegt ook kinnebak;
hetm eerv.daarvan vindtm en in de BlaBsLv.;cn
van hier kinnebak-sham, kinnebak-slag. Van kth,

planken zam cllgeslagen ruimjmeteen deksel,om
iets daarin te leggen. Den sleutel op de kistleggens den boedel bankbreukig verklaren Doodkist:ditstrooitde kist m et Edens kruid. M .L.
Tlaow, Zam enst.: appelkist, bondkist, doodkist,
geldkist, haverkist, kleerkist, kruidkist, pakkisf,
schatkist, enz. Kistdeltsel,kitsmak-er,kistenm aker,kistenpand,een tilbaar ontlerpand,datin eene
ba
k
k
k
e
n
o
f
b
a
h
b
e
t
e
e
k
e
n
e
n
t
l
e
e
i
g
e
n
l
i
j
k
e
e
n
e
u
i
t
s
t
e
ende verhooglng:waarom nog hetverhevene ge- kistkan bewaard worden.
deelte van het aangezigt, onder de oogenj bak
hystphoogd.Ikh-ste,fr.caz-sse,lat.ck-sta9gr,xtg-j.
heet.
Tnzoover het een ingesloten ruim beteekent,mag

aetvergeli
jken metl
aethebr.D,3,een kos
(
Eil.
xxnelle.o.,meerv.I
tinnet
jes. Eenachtste m0n l

deelvan een vat,ook een achtendeelgenoemd:een fert
je)marsupiunî
.
1Joc?/Jt
/.
:,crumena,z
k çt/c??pecunL-a c/î-ccvzft,res reconduntur,zoo a1sJ.SIMON,Ln
kinnetjeboter,bier,enz.
'n l.p. v., m eerv.kippen. Een bantl of hoepel Lez.zegt,
om eene rol stokvisch. M isschien van het oude N #séeu, b.w.
,ik kiste,heb geltist. In eene
kepenteng.to iec/),vasthouden.
ki
sg
ten:
pakl
l
eg
eteen:
li
jk
cit
k
ri
ose
tn
en.
en kisten. ln eene doodkist
'G >>, v., mtcrv. kippen. Etne keep. Van
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7::1, v.,m eerv.kitten. Eenegrootekruik. V an schi
jntin la,lo,licht,tczi
ln,zoodatde k slechts
hier vindtmen,bi
jVoNo.
,kittebrolr.voor eenen, de voorgevoegde keelklank is.
dic vcel van drinkgelagen houdt. M en m ag het

W iaag, m . Een eigennaam eens m ans,ver-

t van N ikolaas, uit het lat. Ahkolaus. Een
woord met het gr.zqlog,hebr.32 vergeli
jken: kor
houten klaas,een bot,lomp. mensch. Zo 'loem t
2 ook een drink-beker. Of hiervan men,in de Gron.Ommel.,oolt eenen hotltan nap,
anders isD:

zi
j eeneâ?
'
f,vooreen bordeel,omdatmen meteenen korten ltrom men steel.
daar zuipt, is onzeker. M en kan het ook m et R 'aauw . m ., m eerv. klaauwen. De gekotuiteene bron aoeiden.
kloofde voct van eenige dieren,a1s van schap.en,
ontstaan

H :lg.v-,meerv.l
titsen.'Een engelsclgal
t
joot, lterten, zwijnen, enz. Het vee zelf: daer en zal
kmv.ç'
zèclc. Vergeli
jl
tkatschlp
'.
zieh llet denkbeeltl van gri
jpen, vatten, haken,
H :lgen, b. en o. w., ik kitste,heb geltitst. hiermede vereenigt, drukt llet woord uit de vinv
ge
r
s
aan
de
l
l
anden,
en
de
t
ee
nen aan de voeten
Bedr.,met een zekergeluidafschieten:zj kitzen
een'hagel
jaght van looden op de stormveirdig- der dieren. V an m enschen gebruikt m ell het m et
hen. H oovT. Onz., met hebben, beteekent het verachting: zoo lang gi
j uw'woekerenden klaeu
t. V all
een kletsentl geluid in het water m aken. Zoo slaet in uws naestell goed. 1)E Dscxsl'
kitsen dejongens,meteenen platten steen,in het diereu: m en kent den leeuw aan den ltlaauw.
een ligtvaartnig,meteen verdek en tlrie masten. nieteen l
tlaat
lw acllterbli
jven. Bllsslzv. Inzoover

V an roofvogels: zoo min de duif een'prooi den
T :ltel.eu . b. w., ik kittelde, heb gek-itteld. haviksk-laau ontzet. Hoogvs. V an hierdespreekn
Door hetaanraken van gevoelige ligchaamsdeelen, wi
js: ergens zi
jne klaauwen inslaan,zi
ch iets met
den hoogsten graad vanjeuking veroorzaken. Ie- geweldaanmatigen. Een slag:de katgafh-em een
mand in de zi
jde onder de kin -- onder den klaanw metllaren poot. Dat naar eenen klaauw
w ater.

voetkittelen. Van eenen aangenamen drank zegt geli
jkt: met witte gember, en haar kosteli
jken
men: hi
j kitteltop de tong. lemandsooren kit- klaeu. AxTox. Ankerhand: overmits de klauw
telen, hem dingen verhalen, welke hi
j gaarn (desankers)wasrechtgetrt
lkken. BöGAERT. Zoo
hoort. Zachteli
jk aanraken :knokkels kittelen de heet ook cen tt
lingereedschap mcttanden,om te
veel. Hoov'
r. Fig,eenen hoogen graad van zill- wieden, een pc/cttt?
,
t?, gemeenli
jk anders klouw,
neli
jke,aangename gewaarwort
lingen veroorzaken. waarvan klouwev, opklouwen. Zamenst.:beerengewoonli
jk in eenen kwaden zin:datliedjekittelt klaauw enz. Klaatlwllafner. He: komt af van
haren smaak. Zich kittelen, zieh innerli
jk ver- kltkven,kloven.
heugen. Vlei
jend vermaken:zoo kitteld haarde H iaauw eu, b.w., il
c k-laauwde, heb gehoop. H ooy''r. V an hier ltittelaar, in (le out- klaauwd. M et de llagels krabben: de katzalu

leedkunde; kitteling, eigenli
jk en onei
genli
jk : klaauwen. Zi
jn hoofd klaauwen. Gemccnli
jk
OUOAAX heeft keelki
ttelingen; l
tittelachtig,ketel
- zegt men, in dezen zin,klouwen. o!hi
j zalzi
jn
achtig, bi
j HoorT,overdr,voornloef
''
l
elbk;kitte- hoofd nog klotlwen,hi
j zalnog verlegen en mislig. kl
ktteligheid. Zanlenst.:kittelool-igyketeloorig, m oedig zitten.

bi
j Hoov'
.
r voorkomende,voorhaasti
g,oliloopeld, H iaaulv:er. Lklavier, bi
j KIL. klaumt
ere)
kittelool
-igheid. Kittelkeurig,kittel
tongig.Hoo>aT. m. en o., meerv- kltauwierel. Een haakswi
jze
Het schi
jnt een voortdt
lrelld werkw.van het spi
jker,wiensomgebogene puntnaarboven staat:
verouderde ktten,ligt steken,aanroeren;daar toch een schoorsteenkleed in klaauwieren haken. Drade kitteling eene soort van aangename aanra- gende dell wreeden klavier (severts vncttt
s
'
, lli
J
king is.
HoRz
kT.
). Voxo. '
Wi
jders: de klaauwieren van
H lkleIaeh llg, zie klttelen.
het orgel. Fr. clavier. M eesters die 'tklavier
n lttig, bi
'
jv. n. en bi
jw., kittiger, kittigst. behandelt. 5I.L. Tlaow. Il'
etklaaulvier isook
N et,puntig. In de volkstaal hoortmcn:een ltit- datgecn aan een spinnewiel, waaraan men den
tig meisje. Afgcregt, vaardi
g,vurig:kitti
gerop klossteekt;rondom welksspilde klosdraait.
'tbeschadighen dan op 'tbescllutten. H oolaT.

H la d. v., meerv. kladden. Vuiligheid, smet.

Misschien is de oorsprong het bovengenoemde Fig.:de klad tlezer ketteri
j. HOOy'
T. Lasterende
kiten.
beschuldiging: iemand eene klad aanwri
jven. 1nR xaax, bi
jv. n.en bi
jw.
, klaardt
c
,
r, klaarst. dien zi
j zonder klad door 'tleven was gegaan.
Vele lichtstralen van zil-ne oppervlakte terugwer- H oola'r. Een seltriftin hetruwe gcsteld :de klad
pend klaer als kri
jstal. BI.
;BSLV. Vele lichtstra- van de overgezette Aultzlarïa. Hoo>>l'. De koop1en doorlatend,doorzigtig,hettegendeelvan troe- liedcn noemen dat loek,waarin zi
j dedageli
jksche
bel: klaar water, klare wi
jn. Onbewoll
kt: eene zaken vlugtig opteekenen,deklqd,ofhetkladboel
c.
klare lucht. Klaar weder. Openbaar,zeker: die Klad heetook eene groote verlaging in dcn pri
js,
zaak is mi
j nu klaar. Zoo klaar als de dag. doortegoedkoop ietsweg te geven:hi
jheeft er
Vaardig, gereed: ik ben klaar om te reizen. Is de klad in gebragt. Oolt wordteen slecllt morsig
het eten klaar? K laar maken. Geene hinllerpa- vrouwspersoon dus genoem tl: ey, valsche k'ladde.

len mecr hebbendi hethuweli
jk isklaar. lletis Cos-s'.Rvss. Eindeli
jk noemtmen de geslotene
daar ltietklaar,daar is iets in den weg. Heltler, krlopllen vau klisscukruid, itz Gron., kladden,
duideli
jl
t: eene klare stem. Zuiver,net:och s'is Geld. klassen. Bi
j Kls. k'
ladde, /
t
-&'
,
çs:. Lappa.
so puntich en klaer. BREDERO. Van hier klaar- Van hier (1e spreekw.: hi
j hot
ldt aan a1s eene
heid,klarigheid,l
tlaarachtig,klaarli
jk. Zaalenst.: klad, hi
j binflt telkens zi
jl) verzoek aan. Het
klaarbli
jkeli
jk, klaarbli
jkeli
jl
tleid, klaarbli
jkend, meerv. kladden is ook gebruikeli
jk i
n de lage
kla'
aroog, een kruid, anders oogenl
claqr; klaar- spreekwi
js: iemand bi
j de kladtlen kri
jgen,hem
schi
lnend,klaarziend. Inzoover het woord door- aangrî
jpen. Van hier kladdig,kladdigheid,kladzigtig, helder bcteekent, is het, in het deensch, derig. Zamenst.: kladdeboter, boter, die verneders-, hoogd., zw. klar, eng. clear,lat.clarus, valscht wordt, om haar tot eenen lagen pri
js te
fr. clat
r, gr. yklugoi, ycàtF:;. De oorsprong verkoopen;ook een morsig wl
jf. Voorts kladpa-

KLADDEN--KLAP.

pier,kladschilder,kladschilderen,kladschuld,kleine
schuld.
W 'adden. b. en o. w., ik kladde,heb en
ben geklad. Bedl'.,bevuilen :en kladden m et een
roest de groente van haar blaên. Hoox''
r. D oor-
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zekeren m lddelstand tusschen vochtig en droog,
waarom het zeker, m et klemmen, uit eene bron

voortvloeit. HoorT schri
jft klem : uw klaauwen

klem van bloedt.
H 'axnp, m .,m eerv.klampen. Een hulpmidmengen:despi
jzen ondereen kladden. Ol
)z.,met del,om iets vastte houlen,te verbinden : ela er
hebben: in een boek kladden. Tc goedkoop aan eene klamp tegen. Zoo heet eenedwarsplallk,die

den man maken:hi
jheeftmetdie waren geklad. twee planken verbindty eene èîcgzl
p. Vele stapels
Metzq'
n)kladdig worden:datschriftzaIkladden. hooi,doorinzakking naauw vereenlgd,heeten:een
Van hier kladder, vuilmaker
kladschilder
klamp hooi.
eentdie onder den prjs verkoopt:kladderi
j,mor- 'H 'a'm pen. b.en o.w.?ik klam pte,heb gescril - slecllt schilderwerk verkooping onder klampt. Bedr-,klampen op iets slaan en het dus
de waarde; ook k-ladding. Van kladden, heeft vasthechten. M et eenen scherpen scheepshaak

j klampten elkanmenlletwoordkladdei,pfct
/&l
)% meteenenbastaard- aanhalen en vasthouden: zi

uitgang, in de beteekenis van een m orsig vrouw- der aan boord. Iem and aan boord klampen, fig.
mensch, gemaakt, en daarvan het werltw.klad- iemand hard om eene zaak aanvallen. Iemand

*9:4,bi
jlflI,
.pvo
fundere,#J.
s.
s?
>are,ntaculando.
R l.age. v.,meerv. klagen. Eene klagt: ick
'
sal mpner klage vbrgeten. BIJBBLV. Volhard in
zi
jne klage. Voxo. Zamenst.: rouwklage, weeklage. Van hier klageli
jk.
H l.agen. o. en b. w., ik klaagde,heb geklaagd. Onaangename gewaarwordingen, door

eene,op eene zekere wi
jze gebogene, stem, openbaar maken. Onz.: man en wi
jf klaagden. Met
over.
'hi
jklaagtoverzi
jne kinderen. Bedr.: men
sa1eene ltlagelicke klage klagen. BJaBELV. V an
lïier klagcr,ltlaagster, klaging. Zam enst.; klaaghuis,klaaglied,klaagpsalm ,k-laagrede, klaagschrift,
klaagstem ,klaagtoon,klaagvrouw.
H et is eene nabootsing van de klaagstem. H et
gr.xkltto,ik ween,behoorthierheen ook.
W 'agl,v.,m eerv.klagten. Geltlag :metzi
-j
ne
klagte. Voxo. Eene zaak waarover men klaagt:

klampen wordtook gezegd voorgt
jielen,om ecne

schuld vastzetten. Voxo.bezigt klampen vooropstapelen: zoo klampte Dwvlo op overspelverraet
en godvergeten moort. Zoo ook Hoos.T: ellend'
op ellende te klampen. Onz.. sterk kleven:de
sneeuw klampta'an deholsblokken. Deoorsprong
van klammen en klemmen is een.
W l.a nk, m.,m eerv.klanken- Een aangenaam
en llelder geluid van eenigen duur. Het woord
zelfbootstdit geluid na. Zoo geven metalen,mu-

zi
jkwerktuigen, enz. eenen klank van zich. En

ltaatst den klanltweerom. Hoogvs. Voor fraai

muzi
jk ofgezang doen hooren zegt PooT: nektar

bieden in ltlank. Zoo noemt m en ook de uitspraak van de woorden derzelver klanlc. Overdr-,

voornaspraak:ztln'voorbarigheidtin diehateli
jke
moordtgafzi
jneachtbaarheidteenenquadenklank
ua Hoor'
r. Zamenst.: ri
jmklank, tegenklank,

zi
jne klagten voor God uitstorten. Beschuldiging: weerklank, ltlankladder,klankteeken,enz. H et
eene klagt tegen iemand llebben. Eene kerkeli
jke woord is gevormd van den verouderden onvolm.
vergadering,waar de klagten der behoeftigen ge- verl.ti
jd des werkw.klinken; evenwelzi
jn kli
nken
lloord worden,draagt ook den naam van klaytt en klauk geven onderscheiden, daar het eerste

zicl bi
j de klagt vervoegen. Van hier klagtig: woord,wegensdefjnere i,een kleiner,ijnergeeij
rn
dgt,
kl
agt
gekvlag
ll
e,n.
.:
jav
mme
r- luid,hetlaatste een grover en sterker geluid uitk
Ol
ver il
ka
knla
mi
nin
t
rouZa
wkme
lagnts
;tk
lagt
erga
agt,
drukt. Van groote klokken zegt men liever:zi
J
dering,enz.
hebben eellen goeden klank,dan ;zi
jklinken. Het
Rè
'
lak, v., m eerv. klttkken. Eene vlek, die
door het druppen van een vloeibaar ligchaam ontstaat:eene klak,m etinkt,op het papier m aken.
H et bootst eenigzins den klank van den rollellden
drop na:althansheeftditwoord klak die kraeht
in hetzam engest.:klakkebos,klakkebus,eenklap-

lat. clatlgor, gr. zlkqyy'j, komt met dit woord
overeen.

H l.ap, m.,meerv.klappen. W edereen woord

dathetnatuurli
jkegeluid nabootst,hetwelk, door

het zamenslaan van twee breede, harde, of van
een hard en een week ligchaam, veroorzaakt
bos, waarmede jongens spelen,wanneerzi
jeene wordt. Van hier:iemand eenen klap geven, dat
prop in eenen llouten koker slaan,en die metge- is,eenen slag toebrengen,die klapt. Oneig-,beu-

weld weder daaruit dri
jven;waardoor eene l
clak, zelari
j,gesnap:datgi
jzi
jn dwaezen klap gelooft.
of een klap, veroorzaakt wordt. llet fransch Voxo. En voerden vuilen klap. HooE'
l'. Voorts
claque-bol
s is een veldriet, rlischpi
jp. Van hier worden som mige dingen, die eenen klap geven,
het bedr.cn onz.werltw.klakken.

metdien naam benoem d ;die evenwelliefstvrou-

H 'akkeAees,bi
jv.n,en bi
jw. IIALMA ver- weli
jk willen gebruikt worden. Hj (tle nachtklaart dit woord door plotseling, ouverwacht. wacht)l
ooptmetdeklap. Metde klap(lazarusHoov'
r gebruikt het meer dan eens, in den zin klap)loopen,bedelen. Op deklap loopeniseene
van zonder reden, zonder genoegzamen grond anderespreeltwi
js,die aanduidt,datmenongenooedoch,om niet zoo klakkelooos (le Engelschen
digd bi
j iemandzi
jnen hongerwilstillen,enjuist
het
oo
ge
nbl
i
l
t
waarneemt,wanneer men za1 eten.
tesni
jden.Slap,zonderaanwendingvaudenoodige
krachten,1afhartig:hoe ditvollt klakkeloozeweere Zoo deklap van eenen keldcr,van eenen wagen,
bood. 11()0(
1
?T. Het woord zaleigenli
jk missclien van eene schuit,enz. Ook dragen sommige dinaanduiden,stil,zonder klalc, dat is zonder eenig gen den naam van klap,die?alhoewel zi
jgeengegeluid;van hierplotseling,onverwacht:uw hooftlt lttid geven,in ollze verbeeldlng echter ditschi
jnen
t
e
doe
n.
Zoo
F
he
bbe
n
eeni
ge
v
ro
uwe
mut
sen hare
is vri
j van onheyls klackloos trefren. CAMPH.
'n l.alik en. zie klak.

klappen. Dus kcnt men de I;J/ZJ?,anders deIIJeJ),

'
n l.a'
m ,bi
jv.n.en bi
jw. Eenigzins vochtig: eener broek, van eenen hoed, enz. Zam enst.:
alles is klam . ltlamm e handen. H et klanlme klapbeent
je,klapgeld,loon der nachtwacht; klapzweet brak hem ul
*t. Van hier klam heid,klam- hek,klaphout,kuipershout;;g.:klaphoutverkoo-

achtig. Ei
genljk duidt het aan kleverig,eenen pen,snappen. K laplooper, di: op de kiap loopt;
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klapmuts, ook voor het achterste gedeelte van teraar, klautering. Het stamt af van klaauw.
sommige trekschuiten. Klapnoot, klappernoot, H 'avaalsh a'
m er, m., meerv. klavaatshaklapoor,een gezwel; klaproos,klapperroos,klap- mers. Breeuwhamer. H et woord baauwt hetgespaan,houten veer van eene molentreem, overdr, klop der herhaalde slagen des breeuwers na.

een man,ofeenevrouw!dienietsgeheim houdt,
'
H l.
avee:'
m (klavecimbaal, klavecimbel) v.,
klapstok, boeren ti
jdwi
lzer; klapstuk, kl
aptouw, meerv.klavecimmen, klavecimbalen, klavecimbels.
klapwaker; ktapwieken, onz. w.
, il
< klapwiekte, Een snaarwerktuig,waarop metde vingers muzi
jk
heb geklapwiekt,m et de wieken klappen.
H l.ap pe:, v., zie klappen.
R lap pelaen,
e
zie klappen.
H l.app en , o. en b. w., ik klapte,heb ge'
klapt. Or1z., een klappend geluid maken: de

gespeeld wordt:om deklavesim teroeren.Hoor'l'.
ltal.clavtkembalo,fr.clavec'
ln. Zie cimbaal.
'n 'aver, v. Een bekend kruid, een goed
voedsel voor paarden en vee. In versch klaver.
HooGvr,. V an hier klaverig. Om haar klaauw-

venstersklappen. M et(ooksk)t
1e handen klap- vormig blad schi
jnt het, metlclaauw en kltkven,
pen. Geluid geven: de tiktakschi
jven klappen. eenen oorsprong te hebben. Van hier klaverent
OCDAAN. Snappen, praten: ltlappende vogels. een teeken op kaarten:klaveren aas - klaveren

Bedr.:uitdeschoolklappen. Degevangeneheeft koniny.Zamenst.:klaverblad,klaverdoek,kanefas;
alles geklapt. V an hier klapachtig, snapaehtig; klavelyassen, een kaartspel; klaverveld, klaverklapper,snapper:desen grooten klapper. GEscH. weide,klaverzode. Steenklaver enz.

Klappert
je, een met buskruid gevuld gevouwen H l.
averenszie klauteren en klaver.
papier, dat, aangestoken, eenen klap geeft)een
W leetl.. o., m eerv.kleederen, in eenige geklappertje afsteken; kl
apperni
j: groot voedsel v2
'len ook kleeden. Dat aan het menscheli
jke
vonden deze klapperni
jen. lloorT. Van hier het li
gchaam tot deksel, of ook tevens tot sieraad
voord.w.,klapperen;klappering. Zamenst.:klap- strekt. Een nieuw kleed. Een kind in dekleedeperboom,klapperm an, klapperolie, klappertanden, ren kleeren steken. Fig.: iemand in de klee-

(wanneerde tanden op ell
tant
lerklappen):daar ren steken,hem bedotten. Alles,waarmede iets
zitze en klappertantalleen. Voxo. Vanditklap- omhangen,of bedekt wordt:si
j sullen daerover
pen heeft men het zelfst. klappeq klappeù'
e ge- een kleet van purperui
jtsprei
jden. BIJBSLV. In
vorm d,m eteenen bastaarduitgang,in de beteeke- dien zin zegt m enj in het m eerv. kleeden, niet
nis van praatster, snapster; en hiervan het onz. kleederen. Hierheen behooren de zam enstell.:al-

werkw.klappebkn. Ditwoord klappen is in het taarkleed,beddekleed,dekkleed,kabelkleed,paareng.toclap,zw.eni
jsl.klappa. Hlerheenbehoort denl
tleed, regenkleed, schanskleed, schoorsteenhetital.coi
po,hetfr.coup,het gr. zokquTto, het kleed,stoelkleed,tafell
tleed,vloerkleed)wagenkleed,
lat.eolaphus.
wiegekleed,enz. Vdorts zi
jn dezamenst.:kleerW ll.apw :eken , zie L'lap.
bezem,kleerborstel,kleerk-amer, kleerkas,kleerkist,
'
n iaren, b. w., il
t klaarde, heb geklaard. kleerltooper, (kleerverkooper) kleermaker, kleerSchoonmalten,reinigen:wi
jnklaren. 0m de vloer mand,kleerschaft,kleersni
jder,kleerstok,kleertob,
van puin en belemmering totgaali-jl
theitderpreke kleerwinkel,kleerworm,kleerzolder,enz.
te klaaren. HoolaT. Eene pleitzaak klaren, bi
j Kleed, eng.c10th. Het eng.cloud, eene wolk,
slotvonnis afdoen. Van hier noemde men voor- is hetzelfde woord,zi
jnde eigenli
jkeenebedekking
heen de vergadering der overi
jsselsehestaten,te van den hemeldoorwolken.
Deventer, de klaring, omdat daar de zaken bi
j '
n l.
eeden, b. w.
, ik kleedde, heb gekleed.
slotvonniswerden afkedaan. Voorts beteekenthet Kleederen aantrekken:zich kleeden. In denrouw
ietsbehendig doen,beschikken,in den lagen sti
jl: kleeden;fig.:kleedtdietoonen in denrou. HvIik zaldatwel klaren. M .L.Tzaow .zegtergens: olxs. Bedekken, verbergen: lettren, in loode
die volvaardig weet te klaaren deschikking,tlie kookers kleeden. Hoor'
r. Van hier kleedaadje,
zi
jn vri
len wil bekoort.
kleedi
j,kleeding. Zamenst.:kleedkamer enz.
H l.
aroensv.,meerv.klaroenen. Een blaas- G t
leexnseh . bi
jv. n.en bi
jw., kleemscher,
speeltuig, dat een schel geluid geeft; uit hetfr. meest,zeer kleemsch. Kleverig,pappig :hetbrood
clairon. En hemelsche klaroen naer onze maght is kleemsch, het is niet gaar gebakken. ln het
te zetten. V oxo. Zamenst.: kinkklaroen, bloed- neders. is kleimen, klehmen, eng. to cîoo?zl, doen

klaroen, kri
jgsklaroen: wen 'thoort de kri
jgskla- kleven. L. v. Bosnuls heeft hetwerkm kleemen
roenen steken. H oogvlz.
aangeteekend. Nog is in Vriesland kleemen, klieH iassen.ziekletsen.
men,gebruikeli
jk voorsmeren,morsen.alsmedein
'H l.aker. v., m eerv. klaters. Een ratel,een den zin van talmen; waarvan kliemsch sm erig,en

woord van hetheldere yeluid gevormd.

kltkmster eene talmster. Hetheeft metleem eene

H l.aéeren, o.w.ylk klaterdc,heb geklaterd. bron.
'
Een geklater m aken : de donder klatert. Eenkla- 'H leen ,zie kleth.

terend geluid. En 'tbul
drende geluk vri
j klatre '
n l.el, v. Vette, vaste aarde. Ook kleiland:
met zi
jn zweep. Hoola'
r. Van hier klatergoud, hi
j woont op de klei. Kleiakker:'tvetderklai
eigenli
jk overtlr.,voorsclt
jngoed.
met gout belaên. PooT. Kleiweg:de klei ri
j'H l.aés, een tusschenwerpsel, om het geltzid den;ook flg. voorin gevaar en ongeval geraken:
van weeke ligchamen uit te drukken, a1s men de- hi
j heeft bedroefd de kleigcreden. In den verzelve tegen andere ligchamen werpt,klt
'
ts,klats. hevenen sti
jlheet ons li
gchaam,ten ogzigtevan
Voxo.
zjne broosheid,ut
'
tkleiqg6?
lor?ndzonze zlel,uit de
'
H l.
auéeren. o. w., ik klauterde, heb ge- gehuurde wooning van geboetzeerde klaai
j ontsla-

ltlauterd. Klimm en, zoo dat men zich methanden gen. J. FaaxTz. H et verschaft ook een beeld
en voeten vasthotldt:zi
j klauterden a1s katten. van ongevoeligheid, logheid: ongelukkig de ziel
HoorT. H iervoor bezigde m en voorheen ook kla- van klei. FSITI
-I. V an hier kleiachtig.Zam enst.:

verenttot dat een jong schi
pper,aan de andere kleiaarde,kleiboer, kleigrond,kleiland,kleispoor,
zi
jde boven geklavtrt. Hool'
r. Van hierklau- kleiweg. Hetbegrip van kleven,vantaai
jevettig-
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held,ishet meest heerschende in ditwoord,waar- n,lllefnoot is de echte,alszi
jndehetwoord zaOm m en het, m et kleven, àJ
?'
d leem,eenen oor- mengesteld uitklet
h en ood. Bi
j deOuden,diende
sprong schjnttemoeten geven.
ood,ofode,om naamwoorden,die bi
jonsin heî
'
d
H l.el.je, v.
, meerv.klei
jen. Het meerv. is qitgaan,tevormen. Bi
jNoq'
x.isbettelqde,btde-

meest in gebruik. Door kleè
jen verstaatmen,in larij, als zeide men bedellleid. Ondertussehen is
Gelderl,, de zemelen van boek
-weit. Bi
J ltlL.is ood een zeer oud woord,dat in alle europesche
klet
je, /c/(
)k,fulfur,acus,palea. Aosruxo leidt talen voorkomt,enjin het gemeen,een goed,eene
hetafvan kltkven,inzooverhet eerti
jds verbri
jze- bezitting te ltennen geeft. H eriotum,Ftereo/t/w is,
1en befluidde. In de lkIonseels. Glossen heet het in de middeleeuwen,heergoed,datis, de noodige
cllhv
Ga.
'
T
l.
wapens en toerusting vooreenkri
jgsheer. In de
e:x.. (kleen) bi
jv. n. en bi
jw.
, kleiner, dageli
jksche taal kennen wi
j nog allodialeçp
#c. e
kleinst. Het tegendeel van groot. In het alge- ren;allodiuntwas,in de middeleeuwen,een eigen
meen, dat eene geringere maatvan uitgebreidheid aangeërfd goed. In hetoude zweedsch is od,il#:

heefty dan andere dingen:Europaiskleinerdan
Azië. D e mensch heet:de kleine wereld. Iclein
geld,in hetgemeene levcn,hettegendeelvangrof
geld. Ook als een zelfst. naamw.:in hetklein

dikwi
jlseen schat,in heti
jsl.audur,ri
jl
tdom,overvloed. Kleinood beduidt dan eigenli
jk kleinedingen,welke eenen schat,of ri
jkdom in zich bevatten. Wanneer klein, in kleinood, tothetanrels.

handelen. D at in de lengte korter is: kleine claen, d.i.zuiver,behoorde,zou heteenen zulveschreden. Ten opzigte der hoogte: eene ltleine ren schat beteekenen. Ilufolc.brengt hettothet
boom. Klein van persoon. Dtzn :klein bier. On- oude elene,dat niet alleen klein,maarook weinig,

eigenltik,onvolwassen:hi
j heeftnog kleinekinde- en dus raar,zeldzaam beteekende,zoo datkleinren. Klethste wordt, kl de BzaBl:r
uvylxT., voor ood eenen zeldzamen schatzou aandtziden.
jongste, geli
jk grootste voor oudgte, gebezigd. = Ae:ns.kleinzen,zieklens,klenzen.
Hierheen behoorthetverkleinw.kleint
je:hoevaart '
R le- ,v.,meerv.klemmen. Eigenli
jkni
lping,
uw kleintje?K leî
blt'
e is ook,datklein van waarde waardoor iets geklemd wordt:hierliggen voetanis)ik zaimi
jmeteen kleint
je vergenoegen. Van gels en klemmen. Ook neemtHuxGExs het voor
hierkki
nfes:dathuisvaltwatkleintjes. Voorts, eenen naauwen doortogt: dat in dek-ieseklem
ten opzigte der during:noch eenen kleynen ti
jt van d'oore niet en gaat. Hi
j heeft de klem in
ben ik bi
j u. BzaBssv. Ten opzigte dermenig- den mond,a1s de mond zich niet kan openen.
te: eene kleine som. In hetgemeene leven zegt Overdr., verlegenheid: in de klem geraken,zit-

men:eene kleinehonderd boomen. A1seen bi
j- ten. Benadeeling,verdruklting: mi
jn goude vri
jwoord:een klein weinig geduld. Ten opzigteder heit in de klem . Voxo. Nadruk in woorden en
inwendige gestelc
lheid ;eenekleinewinst. Diezi
jn daden: met klem van woorden. VoxD. Kracht
zaligh lot, hoe kleen. Poo'
r. Ten aanzien van en sterl
tte,om iets te verrigten:zi
jn navolgerhad
moed :'thart wcrdt hem kleener. HoorT. W ei- de klem der heerschappi
je nauw aengegrepen.
nig waard: bi
j is klein in zi
jne eigene oogen. Btloasn,
r. De klem der regering. Het woord
Met verachting vergezeld: achtuwen vi
jand niet wordt,in alle geslachten,gevonden;hetvrouwel.
klein. Onvermogend:zi
jne ltrachtisklein. Ten is echterhetgûbruikeli
jkste.
aanzien der wigtigheid1 een klein begin. Een

R l.em - en ,b.en o.w.,ik klem de,heb ge-

klein verstand. Ten opzigte van aanzien:hi
jis klemd. Bedr-, ni
jpen: zi
jncn voet klemmen.
onder grooten en kleinen zeer gezien. Van hier Hoola'
r heeft: een treFeli
jk geklemd stri
jcl,voor
het werkw.kleinen, dat,bi
jllooFr,bed.en onz. een stri
jd,waarin beideparti
jen vasten lang aan
voorkomt. Bedr., kleinmoedi
g maken:dooruwe elkander zi
jngeweest. Onz.,methebben:de detlr
leughenen '
thartte kleinen. M inder maken :zi
jn klemt. Benaauwen: om hethartklelnmen. HooGleedtkleinen. Onz.,verminderen :alsdehoop der vs. Sterken indruk aehterlaten: zoo uw gelukgenaade kleinde. Kleiner worden voor het oog: staatklemtop uw verlichte Reden! M . L.Tlvyow -

a1s ghi
j de daaken zietkleenen. 0ok hetbedr. Van hier de zamenst.: klemgrond, (waarop de
w.,met eenen bastaarduirgang!kletheren,iemands schepen hechten) klemhaal
t,waartusschen detimaehting benemen. Voorts klelnheid, kleinigheid, merman deplanken,wel
kehi
jaan deschaafbank
kleinte, kleinachtig. Zamenet.: kleinacllter,klein- schaven zal,klem t, klem rede,klemspreuk,klemachting,kleingeloovig,kleinhartig,kleinhartigheid, vogel, (bi
j Klr,.ook klampvogel) eenesoortvan
kleinhartigljk,kleinmoedig,kleinsmid,kleinverwer, havik, omdat hi
j zi
jne prooi tusschen de pooten
kleinzeerig, ook voor/2
#fgeraakttkleinzeerigheitl. vasthoudt, klemwoord. Voorts klemmerkruid,
De spreekwi
js:iemand kleinigheld doen,ofaan- klemmerblad, eiloof,welks bladen,doorijnevedoen,vooriemand smaad aandoen,hem metver- zeltjes, aan boomen,ofmuurwerk,zich vasthechachting bejegenen,vinden wi
jbi
j HooE'
r: hoe de ten. Van hierklemming. Vergeli
jk klam.
Pauzen den ri
jke ondrageli
jkekleinigheden gedaan R Iens,(kleins)v.,meerv.klenzen.Eenwerkhebben. De k is hier slechtshetkeelgeluid,en tuig, om iets te laten doorzi
jgen,een teemsdoek,
behoort niet tot den wortel. H et stam woord is ten einde het nat zuiver en llelder wordc,anders
nog in hctneders.leen,mager(bi
jde Gron.boe- ook klenzer genaamd;van hetbedr.werkw.klenren kleen,klei
n) angels.laene,hiaene, eng.lean. zen,kleinzen,van klein,angels.claen,zuiver,claenOnze verout
lerde verkleinendeuitgang lîjn,en de san, zuiveren, alsalleen hetkleine enijne doen
hoogd.leinbehooren hierheen ook.
doorzi
jgen,derhalve zuiveren,reinigen:melkklenu l.eln oed, o., m eerv. kleinooden. Allerlei zen. Hiervan klenzing, kleinzing, in het angds.
kosteljk edelgesteente, en uit kosteli
jke metalen claensung, voor zuivering : for thinre claensunge,
gem aakte dingeny welke men tot sieraad heeft; d. i. voor uwe reiniging. In het eng.is clean,
ook kleinoodje genaamd: haar maakte hi
j zi
jll' zuiver,klaaryhelder. Onsoudewoord kleinsteris
kleinoodjen. HooFT. Alles,watonsdierbaar i
s, eeye vonk, anders glethster, waarvan glethsteren,

draagt dien zelfden naam : datboek is een dier- gltnsteven.
baar kleinood der oudheid. De spelling met eene 'R 'ep, v., meerv. kleppen. Een woord,dat,
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in sommige gevallen, m et klap verwisseld wordt,
in andere verkiest het gebruik klep. Voxo.ge-

W l.eu eren ,zie klateren.
H ieu m en . o.w.,ik kletlmde,heb gekleum d.

bruiltt het als een onveranderli
jk tllsschenwoord, Sti
jfvan kotzde zi
jn. Van hier kleumer. lemand,
om eenen klank van hamersna te baauwen:klep, die niet veel koude verdragen kal), en daarom
klep het aenbeeld ging. Voor eenen opslag op de digtbi
j hetvuurkruipt,noemtmen kleumsch. Als
tasch van een kleed,welkeu nlen eene klep noemt. men het neders.verklamen,van koudesti
jfworden,
Zoo ook deklep van eene pomp,broek,enz. Zie bi
j onsverkleumen vergeli
jkt,mag men het veilig
voorts klap.

van klem,lr/zn??len aqeiden.

' l.
H
epel.
,m.,meerv.klepels. Heti
jzeren werk- '
H l.
euneu, b. w., ik kleunde,heb gekleund.
tuig, dat in eene klok hangt,el
),door zi
jne aan- Kloppen,slaan :nu kleuntmen hem met stokken.
raking aan tlen binnenl
tant der klok,hetgeluid Yoxo. Hetwoord schi
jntkl
anknabootsend tezi
jll.
veroorzaak-t. Voor de ltlok zelve: a1s hi
j den Het gr. zàr
axct: heetgeraas maken,en ook slaan,
dooden met den klepel bcluidt. Voxo. Voor kloppen; dat eveneens van den klallk schi
jntgeden bek eens ooi
jevaars;omdathi
j,metdenzel- vormd te zi
jn.
ven,een kleppend geluid slaat:de ooi
jevaar klept '
n l.eur, v., meerv kleuren. Hetuitwendige
met zi
jlen klepel. Voxo. Schertsend, voor de gelaat der dingen, zoo a1s het,door de verschiltong : zi
j heeft eenen lustigen klepel. Eerti
jds lende wi
jziging der lichtstralen,aan ons otlg zieh
noemde m en eenen klopper aan de deur,deurkle- vertoont. De blos op het aangezigt:eene ltletlr
pel. Van kleppen.
kri
jgen. Eene frissche, gezonde l
tleur hebben.
n l.
'
eppel.
, m,, meerv. kleppels. Klapspaan Sehi
jnrede: hi
j wist de zaak eene schoone kleur
aan de treem eens m olens.

te geven. Uit vcrachting,zegtm en van iemand,

H leppen, o. en b. w., ik klepte,heb ge- die zich bi
j eene parti
j voegt,bi
j welke men teeklept. Onz., met de klep slaan: de nachtwacht kens of leuzen draagt:hi
j is van de kleur. Het
ltlepte. D e klok,in het aantrekken,zoo dwingen, b. en o. w. kleuren, voor eene kleur geven,en
dat de klepelslechts den eenen binnenrand rake, eene kleur kri
jgen,is ook in gebruik-. Het deelw.
heet kleppen. Het slaan derooi
jevaren:hetsteil heeft Hoor'
.
r: uw' kinderen nlinneli
jk gekleurt.
verbli
*
i
Ff der kleppend' oojevaaren. PSALMBSR. Van hetfr.couleur,lat.color.
Bedr.: de klok kleppen. Van llierklepper,klep- 'n lleu ler. v., meerv. ltleuters. Een ltlein
perman,(klapperman) nachtwaeht. ln dcn dich- meisje:eenestoutekleuter. Hoor:
rzegt:dathet
terli
jken sti
jl, heet een dravend paard, dat met dusschen kleuterwas. Zamenst.: kleutergeld,bi
j
zi
jnehoeventegen den grond klept, een klepper: KIL.klotergeld,klein geld:hi
j dedermi
jnzooveul
men zietden klepper zich in 'toefrenperk verhit- ltleutergelts bi
jlangen. Hoor'
l'
. Klt,. lleeft otyl
t
ten. Voxo. Van hier hetvoortdur.w.lcleppe- kloterboek,adversaria. Het schi
jnt,metklottevent
rd'
?:de ooi
jevaar kleppert. Iemand,wietls tanden, klonteren, uit eene bron te zi
jn.;Eene kleuter is
door koude, op elltander slaan,wordtgezegd te dus een kort,ineengedrongen meisle. Kleutergeltl
klepperen. Ditheetantlersklappevtanden,bi
jVoxo. kan men nu ook gemal
tkeli
jk uit die bron af-

klippertanden.
leiden.
n l.exk , m., m eerv. klerken. Een onduitseh 'n l.even. o.en b.w.,ik klcefcle,heb gek-leefd.
'

woord,van het lat.clez.l
cus,uithetgr.zk/jgsg,dat ()nz., met zq'
in en hebben:door eene taai
je voeheigenli
jk een lot beteel
tent, van zkrjjr
lto,d.i.bi
j tigheid aan iets bli
jven hangen :pck kleeft aan de
het lot verkiezen. .
1
(:'
jF?
)t zegt dan zooveel als vingeren. In den vertrouweli
jkcn spreektrantzegt
doorhetlotgel
tozen,geli
jk wi
jinhetN.TESTAM. men: dat kleeft aan de ribben,voor,datvoedt
van Mwr
rTulws lezen; waardoor dan verder de wel. Zi
jn hartaan iets hangen : bli
jft tlti
jd aan
geesteli
jkheid den naam van cleî.t
ki, en t
laarvan llethemelseh kleeven. A.K. Doch meestin eelen
clergtk,gekregen lleeft, in tegenstelling van de. vel.achteli
jken zin: aan 'talk'li
g zondeleeven beleeken. Dewtjlnu,in de middeleeuwen,de weten- rouw- en sehaamtloos l
tleeven. F. S.,in A1.L.
schappen en kundigheden, Li
j degeesteli
jken al- r
lAllow. Zoo zeide reedsOTERIO.: balo,d/7:r utts
leen bi
jna gevonden werden; dezt
an ook hëtlezen klibit, de boosheid, die ous aankleeft. Be(1r.:
en schri
jven best verstonden, bediende men zich twee bladen papier aan elkander kleven. Maar
meest van zoodanigen tot opellbare scl
ari
jvers. kleev' aan uwen t
lisch vooreeuwig onze lippcn.
Yan hicr heeft lletwoord klel'ktbj ons,den naam l)ULIz. Van hier kleving, kleverigj kleveri
glleid,
van hulpschri
jver behoudeu. L. TRIP noemt den klevig, kleefachtig. Hoov'
r. Kleefkruid, eene
kundigen geschiedschri
jver, L. OEFERHAUS, der plantensoort. ln hetgr.isyktl, leell). Dit leem
eeuwen trouwen Klerk. V au hier het klerkschap, is misschien de wortel. llat toch de k slecllts

ll
etambtseensklerks.
een A'Oorvoegsel is, bli
jkt uit het welld, le
pin,
n l.essen . zie kletsen.
'
kleven.
'
n l.
eks, v., meerv.kletsun. Een woortl dat '
n l.âbber,o. Bi
jItls.klebber,klibber,klubeen snerpeud geluid nabootst: hi
j gafhem eene ber; di
c llet door gutta viscosa c,
r arboribzts deklets mct de zweep. Ook als tusschenwoord: Jluens,taai
je,kleverige gom, die uittle reten der
klets! l
tlets! zoo sloeg lli
j hem op de wang. boomschors druipt, vertaalt. Voxo. gebruikthet
Schuld,in hetgemeeue leven: iemand eene klets eenigzinsallders,alshi
jspreektvan:eenegttleie,
aanzetten. Iets borgen heet,iets op de klets l)a- gcverwt met klibber, brei
jn en bloed,verstaande
len. Zamenst,:kletsoor,eene lange zwecp.

daardoor de verscheurde ingewanden,die aan de

'
H l.
e*sen, (klessen) o. en b.w.,ik kletste, zi
jden dergaleil
tleefden. Van kleven.
heb gekletst. Ouz., eenen kletsenden klank ver- 'H l.lef, v.,meerv.klieven. Kloof,spleet. Het
oorzaken: met eene zweep kletsen, waarvoor woord is bi
jla geheel verouderd. In Gron.geVoxo.klassen bezigt:zi
jn geesselzweep doet klas- bruikt men het nog, sclloon men het daar rnct
sen. D e gooten kletsen op 'tgesteent. S.v. CH.. eene zachtere k-eelletter uitspreekt,gllkvet door de

Bedr-,werpen,smi
jten: eenen steen in de glazen glievevan de deur,datis,doordereet,despleet
kletsen.

dtrzelve.
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R llek . v., m eerv. klieken. Overgeschoten ook van galgestraf:hi
jmoetklimm en. Van eenen
brok van den maalti
jd. Ook wordt het in den zin hengst;lli
j heeft nog nooitgeklommen. Ri
jzen,
van uitgespogen sli
jm gebezigd. In het neders.is in het zingen: zi
j klimt m et hare stem. Fig.,
ein klt
kks een weini%zi
rgeschoten is. Het denkbeeldig klim mcn: zi
..
-K.
Fc,datove
jn gebed klom door lucht
komt dan zonder twi
jfel van klicken,dat,in het en wolkcn heen. Tn geluk toenelnen- hij is aan
hoogd., van den klank gevormd is, en aantltlidt het klimm cn. In het klimmen dcr Jaren,in het
aannaderen des ol
lderdoms. Van hitr klimmer.
een taailigchaam in kleine stukken smi
jtcn.
H l.lek en. o. w,, ik kliekte, heb geklieltt. Hetwoord vloeituit dczel
'
fdc bron, waaruit klam,
Stuklten en brokken van hetgecn men eet overla- J;Jc?)?.p, klemmez
l, enz., ontstaan zi
jn. Zamenst.:
ton. (
)ok sptlgen,rogcllelen,sli
jm uitwerpen. l'
let klimboon, die lallgs een'staak opgroeit, klilnwoord schi
jtlt klanknabootsend te zi
jn. Van hier stag, touw onder aan den boegspriet,totbehulp
klieker,kliekster. Zamenst,: k
-liekpotje, kwispe- der matrozen, die aan het blind-of bramzeiliets
te docn hebbcn.
door:kliekschuld. Van kliek.
H l.
'
iee.v.,mcerv. klieren- Sponsachtig deel G ':m op, o. lt
>iloof: mi
jn klimop noemd'ik
in het ligchaam van mensch en dier, om deszelfs die. HoorT.

vochten af te scheiden:hi
er zi
jn de klieren, wier

*#è
lfng, v.,meer.klingen. Hetbl
anke lemmer

ampt het is het doorgaande vocllt te kleinzen. van eenen degen:iem atld voor de ltling vorderen.

Ovsuz.v.HsRv. De kraag van een hemd heet, l'
loobaT. Hi
jleertdepen,en nietde l
tlingalleen.
in Gelderland,eene FcScr. Vall hier k
-lierachtig, VOLLENH. Debczettillg over deklingjagen.Het
vo1ltlieren :de klierachtige zelfstandigheid vanhct woord wordt naar het klinkende geluid zoo gebrcin. Zamenst.: keelklier, pi
jnappelklier,traan- naamd. Ook beteekent,naar A. ltculT's aanteeklier,. kliergezwel,enz.
kening,kling een klif,clt-vus. D orre duinen noemt
K l.:even , b. w., ik kliefde, heb gekliefd, men daarom klingen..vergasthetgansche dorp,en
'

(oudt.kloof .
ç6l;
ît
)?
J8?). Kloven:houtk-lieven. In zet zich op de klingen. J. ns MAR1
4S. Inhet
den dichterli
lken sti
jl: de zee, de luehtklieven. hoogd.heeteine Klt
hqe, een heuvel
. Zeker hebNa zoo veelzee te klieven. BIJGASRT. Hetwoord ben sommige plaatsen daarvan nog harebenaming,
schi
jntden klank van ligchamen,welke meh door- als: Klingenberg, Klingenouw, enz. Het woord,
klieff,na te bootsen. Zie kloven.
in dezen zin,schi
jnt eenen klomp verbondenedee'
H I.
:#; o. Eigenli
jk, de steile buîtenkant van len te beteekenen. Het eng. to c#?
?s vastverhet land, waartegen de zee in den winter aan- eenigen, en ons klongel, klongelen schjnen van
slaat; ook de afgang eenerstei
lte:aan dezi
jde denzel
fden oorsprong te zi
jn.
van 'tklif. Hoor'r. lletheeft,m etkllp
',missehien
denzelfden oorsprong.

'H l.lngeu ,zie klt-nken.
'H l.inh , m., meerv. klinken. Een klap, of

'
H I.
IJE,o. Klemmerkruid,klimop:gedoog,dat slag,die klinkt: dat deez'met eenen klink een
dit groene kli
jfzich magh kringklen om uw hooft. sehip kan sloopen. Hoovr. Iloch vrouweli
jk is
Voxo. Vanklt
j'
ven,datiskleven.
hetvooreen werktuig,datdoor zi
jn nedervallen,
'n l.:k, m ., m eel.v.klikken. Hetondcrste ko- de delzr vasthotzdt:de deur is op de klink. E ene
peren, of ook i
jzeren, stuk eener kolf: de klik klink,isook een omgel
tlonken spi
jker. Aan eene
raakt den paal. SIx v.CI-I-kNo. bezigt het voor kous vindt men ook eene kl,
ink. Dezelfde naam

eene kol
f zelve Het woord is klanknabootscnd. wordt, even als in hetneders.,aan eenescheur
Een lomperd heet, in de dageli
jl
tsche taal, een gegeven,wanneer het woord ook vrouwel
.is. ln
àouten lcli
k.
den dageli
jkschen omgang zegtmen insgeli
jksvan
H A:k ken , b.w.,ik klikte,heb geklikt. Ei- klink,voor van belang,van gewigt: dat was een
genli
jk,een klein enfl
jngelnid,klik,geven.Voorts bewi
js van klink. Zamenst.: klinkdetlr,klinket;
in het gehcim klappen, anders verlclikkelt. Vau klinkdichfrklinkklttar,zuiver, onvervalscht: klinkbier klikker,klikstcr. Zamenst.: klikspaan. Ook klaar goudj water, enz.; ook voor enkel:op 't

wordtditwoord onzi
jd.gebezigd, in de beteeke- klinkklaar rammelen. J. os Dscx. Voorts:
nis van gcnfleg zi
jn: o! honderd gult
ien ltlikk-en kl
inkletter,klinkwerk,lloutwerk,dat zalnengekloller niet aan. Zoo zegt men ook in hethoogd.: ken wordt. Hct woord sehi
jnt, wat zi
jne eerste
es klecken keine h'lndert Thalev.
helftaangaat,totylalès,plzk,
s/t?rcz?,te behooren.
'
K i:kniakken. o.5.-,,ik klikklakte, hel) T
n l.
:nkexâ.(olzl.klingen)o.enb.w.,ik l
tlonk,
gcklikklakt. Ilet geluid van vertlubllelde slagcn: heb geklonken. Onz.,m et hebben) klank geven;
't gedruis vervlllt de lucht, en klikklakt iu onze gespannene snaren, klokken, dunne sttlkken van

ooren. J. os ATwltns. I)e wapens l
tlickklaclten. zekere metalen,glas,sclellen,enz-,kll
hken,a1s zi
j

V oxo. Zie geklikklak.
geslagellworden. M et de glazen klinken. Klinli-l.:k spl.l.l.en, o. w., ilc klikspilde,lleb ge- kende nlunt, gereed geld. Door het gehoor ver-

klilkspild. In sommige oortlen gebruikeli
jk, voor nenlen: die daad zal elk vreemd ill de ooren
lanteîfanten.
klïnken. Vcelgert
lclltnaaken: tllands kl()1)k die

R ::m . o. Klim op: de boom 05114e1st van ltreetuit.de vesten van Jeruzalem. J.FltAxTzsx.
'tklim . D y;DECK.EI4.
Bedr-, omklinken: eenen nagel klink-en. Eenen

R i:- aal,o.,meerv.klimaten. Een onduitsch l
'
tlink toebrengen: de bloetrtat klinkt l
aem in zi
jn

woord,uit hetgr.en lat.clinla. ln eenen zuive-ren stl
llbezigt m en daal-voor: luclltgestel, luclltstreek.
'K.::xnxu ex:, o- w., ik Itlom,heb en ben ge-

aangezicht. V osr-sxu. M et eenen luidev slag
iets bewerkcn :kolossen, door de hantgeklonken.
ANTONID. A'let geweld op fets slaan: Sisyphs
keizelsteen,m etPlucrroos stafgeltlonken. I-loovl'.

klommen. Eigenli
jk, zich vasthoudende opsti
jgen: Vastmaken:in ketenen klinken. AxonoMsoa
twas
op eene ladder klimmen. '
Wi
j hebben reeds drie aan eene rots geklonken. Fig-, zi
jn vol beslag
uren geklommen;maar:wi
jzi
jn op den berg ge- kri
jgen,dat van eene zaak gezegd wordt,welke
klommen. Opsti
jgen,langzaam naar boven gaan: men in stilte zoeltt te volbrellgen: en 'twaar ge.

de zon is aan het klimmen. Klimmen zegtmen klonken) hadde zeker oude vrouw geen waapen
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r. V an hierklinker,eene klink- bloed. Uw halr te zaam geklist met bloedt,
geroepen. Hoor'
letter; ook eene soort van harden baksteen. In leestmen bj HooFT.
Geld. heet eene zekere soep klinkerd. In het '
R l.:sleee.v.,meerv.klisteren. D armspoeling.

hoogd.is Klinkerkost, een bri
j, waarin stukjes Een woord,in de dageli
jksche taalalleen voorvleeschen klonterig meelgekooktzi
jn,andersdas komende, met het bedr. werkw.klt'steren. Eene
Klunkermusz;van klunker,eene klont.
lclisteer zetten. Van het lat. clt
jsterbuithetgr.
h-linken,bi
jSCHILTER clingen,hoogd.en neders. zkug'
jp,van xkutem,wasschen.
klthgen, zw. kltsnga, eng. to cldk/c en clank,boh. '
n l..1,
* v., m eerv. klitten. H etzelfde a1s klis.
klinkatt'
,lat.clangere,gr.xllyyto en àtyyto.
Ili
j gooide mi
j met klitten. Hetgaren isin de
.r zegt:een klit,d.i.een digt opeenKling, klang zjn de nabootsingen van hetge- klit. H oor'
luid zelf,waar de i eenen fjnen,hoogen,dea gepakte hoop?van drie honderd m an.
eenen groven toon, en de n, door den neus uit- 'n llls, zie klets. V oxo. zegt, als een tusgesproken,een aanhoudend geluid uitdrukt.
schenwerpsel: klits! klats! V an hier het bedr.
'n l:nk ef;, o.,m eerv.klinketten. Een woord w. klitsent'antlers kletsenJ zulx hi
j zi
jnen hocdt
m:t eenen bastaarduitgang, uit het middelceuw. teeghens de vloer klitste. lloopr
r. Ende klitsen
*
t
de
n
kop
t
e
pl
e
t
t
r
e.
H
oorT.
clt
huetus, fr. cll
huet, eene kl
ink. Wi
j verstaan
daardoor eene kleine deurin eene stadspoort,of '
H l.
fls,v.,meerv.klitsen. Eene teef,hetwi
jge
in eeue andere groote poort:'tvcrdoemde poort- van eenen hond. In Gron.gebruiktm en het onklincket. VOND. D oor 'tklinket de zuiderhof- eigenli
jk alleen, als men een jong vrouwmcnsch
Poortein. A xToxlo.
hareonkuischheid verwi
jt:zi
jiseeneklits.
'n ilp, v., meerv.klippen. E ene val, om vo- '
H l.
oek, bi
jv. n. en bi
jw.,kloeker,kloekst.

gels te vangen. In Groning.zetten de jongens Gaauw, verstandig,schrander:eene kloecke hui
jszulkekhàpen voormusschen. Het woord is van VrOt1We is ecne CrOOUe hares hQeren. BIJBELV.
den klank gevormd,welken die val,bj hetneder- Kloek van vernuft- Hoor'r. Kloeke koppen,
vallen,geeft.
schrandereschri
jvers. OCOAAN. Alsbi
jw.:kloeck
'n ll.:x:. v.,m eerv.klippen. Eene steile, harde verstandig. BIJBELV. In Gron.is een kloek J,
lz?f$
rots, bi
jzonder als hare kruin velegespleteneen een zoet, onderdanig kind. In den dageljkschen
verdeelde spitsen heeft hetzi
j men haarop het sti
jlzegtmen:ik kan uithem nietkloek (anders
vaste land,ofin de zee, aantreFe. M en gebruikt niet?
z)!)x worden,ik kan,uitzi
jn verhaal,denzahet woord we1 m eest van klippen in zee:dan, menhang derzaken ni
etvatten. Vaardigheid bedaarhetwoord rotsde zelfstandigheid,kll
à tigen- zittend:door het kloek bekleden van eenlgh nieuw
li
jk degedaante uitdrukt, mag men hetook van gebruik. HoovT. In het bi
jzonder. vaardig tot
steenklippen, op het vaste land, bezigen. M en den stri
jd,dapper:een kloek soldaat. W antalle
zegt,in goed nederduitsch: de steenbok beklimt desewaren kloeckehelden. BIJBELV. Dewi
jlnu,
de hoogste klippen der Alpen. In de Overzett. met het denkbeeld van dapperheid,datvan dikte
van den Bi
jbel leest men,in dien zin,van:een en grootte ligtelijlt vcrbonden wordt,heetkloek,
scherpte van eene steenklippe. H et zameng. zoo veel als groot, lang:een kloek kerel. T er
klipgeit bevestigt dit ook. Het gezag van Hool:r lengte van eenen kloeken duim. BKGAERT. H are

komthierbi
j:ghkdecdtbeeken door de klippen jonyen wordenkloeck. BIJBELV. Van hierkloeruischend' vlieten. Ondertusschen is het van kelkk, kloekheid. Zamenst.:kloekaard, kloekharscherpe bergaclltige spitsen in zee meest in ge- tig, onversaagd; kloekhartigheid, kloekhartigli
jk,
bruik: eenc klijpe op 't li
jfte zeilen. I'
Ioov'
r. kloekmoedig, dapper;kloekm oedigheid,kloekm oeOp cene klip blpven - vervallen stooten,enz. digli
jk, kloekzinnig, schrander; ltloekzinnigheid,
jk.
Eeneblindeltliy,welkerkruin onderwater staat. kloekzinnigli
Hi
j zal die kllp nietteboven zeilen;ook onei- Hetwoord beduiddevoorhcen,eigenli
jk,ziende,
genljk, voor: h'
l
j zaldat gevaar niet te boven en bepaalder, scherp ziende;dan,in dien zin,is
',
komen. Oneigenltj
k wordt datgeen,hctwelk men het geheel veroud., en uit de voorbeelden blilkt
m et moeite en gevaar bekomt, of dat ons een
hinderpaal en aanstoot is, eene klt'p genaamd.
Van hier klipachtig, Zamenst.: klipgeit, steenklip,zeeklip, enz.
H etis,naar alle gedachten!uiteene bron,m et
klieven, angels.clypan,zw.kllppa. Zoo ltomt het

dat het zich bepaald heeft tot het zien m etde
oogen des verstands. H et oude glaltbeduidde ei-

R l:s, v., m eerv. klisscn. De stekelige knop
van klissekruid, die, op wollige stof gesvorpen,
daaraan vastkleeft. H etwoord schi
jnt,onAdiek1e-* H et
vende eigenschap, dus genocmd. Zie klet
Plantgewas zelf: overgroeit met klisse. V OND.
Eene verwarde knoop:haar v01klissen. Fig-,die
aanhangt eene klis van zwarigheên. Hool'
r. Zamenst.:kliskruid,klîssekruid.
H l.:ssen, o. w.! ik klistc, ben geklist. Tn
eene verwarde klis zltten. H et deelw.ism eest in
gebruik. Hetwelk V IRGIL.zegt:concretossangut'ne

'tpeerdt besoecken, en m et soete woorden cloecken. GEscHlsu, Buiten zamenstelling ishetniet
meer in gebruik. Van hier verkloeken,
H l.oen , o.,meerv.kloenen. Hetzelfde a1skluk/gcn. Een kloen garen.
R lloel. m., meerv. kloeten. Een schipboom .
Ook neemtm en lletAzoor eenen kalltklopper,kalltstok. Van hier hetb.w.kloeten,m et eenenkloet
een vaartuig voortdouwen.
'H l.ok. v., m eerv.klokken. Eene laen,die te

Fenl
i
jk helder. Helder weêr,heldere oogen zi
jn,
ln het neders.Llaues Wofd6r, glaue Xt/
.
g6?. De
keelklank, die, ln de verwante talen,dan zqchter
dan harderis,behoortzekerli
jl
tniettotden oorlat.rupesvan rumpere,en onsrots:denkeljk,van sprong. Het schi
jnt af te stammen van hetin
rqten. De gedaante eener eigenltlke klip beves- Opperd.nog gebruikeli
jke werkw. lug6n, dat is
ti
gt deze a:eiding,als zi
jnde eene afgerukte spits zien,gr.àqto,eng.to look.
R
loek
en
.
b.
w,
,
ik kloekte, heb gekloekt.
eener rots.
H ':ppeelan dex:, zie kleppen.
Versterken,moed geven: 'smorgens quam hi
j

broei
jcn zit; ook, die hare kiekens dekt. Naar
crinds. vcrtaalt VoxD.: edn hair geklist van hetgeluid zoo gevormd, Andersklokhen.
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'
Hè
lok.m.
,meerv.klokken. Elgenli
jk,eenze- vrouwm ensch 1s,datzich ligt aan iemandverbindt
en verslingert. Van klonnel is het onz.werkw.
klongelenbdatzooveelisa1szi
jnen ti
jd metnietige
bezigheden sli
jten. 0ok wordthetgebezigd voor
zi
jn goed, op cenc losse wi
jze,te zoek maken.
Deze denk-beelden kunnen voortgevloeid zi
jn uit
cenehandelwi
jsvan ontt
lehtige vrouwlieden. Van

ker geluid,datm en metde keelmaakt,onderhet
doorzwelgen van eenig vocht. V an hier een teug
zelf:een klok bier. D e o is hier zacht-kort.
G 'lok , v.,meerv.kloklten. D itwoord wordt
met eene scherp-korte o uitgesproken. Een stnk
metaal,a1s een rond en omgekecrd vat,waarin
een klepel hangt, die, door beweging,aan beide
binnenranden raakt en geluid slaat. Op zeker
teelten van de klokke. Hooy'T. De klok slaat.
Voor bekend, rtzchtbaar worden zegt men:aan
de klokreep raken. OUDAAN. Eene zaak ruchtbaar m aken noemt men:haar aan de klok hangen. Eene klok opsteken,luid schreeuwen. M ct
0en ojgesteken klok. H ooF'
r. Aan de klok,a'
an
den tlld, niet gebonden zi
jn. Eenige dingen,die

hier klongelster.
'R 'ongelen, zîe klonnel.
R l.out, v., mcerv. klonten. Zeer denkeli
jk
heeftd'it woord denzelfden oorsprong als klomp,

(in hetneders.worden klump en kluntmet elkanderverwisseld)geli
jk het,in beteekenis,met llet-

zelve naaaw.verwantschaptis,alleen gebruiktmen
klont valz ongefatsoeneerde stukken van kleinere
hoegrootheid. V an hier klontig. V oxo.
naar eene klok geli
jken. Eene glazen klok. De R 'on ler, m., meerv. klonters. D it woord
iîo/c,hetdekselvan eenen helm . 0u1.droeg een heeft dezelfde beteekenis a1s het vorige;schoon
m antel,of lluik,ook dezen naam :de mans droe- het gebruiktwordtvan een hard en taailigchaam
ghen een klocke,oftc mantel. Rsllsrlss. Vrou- in iets,datvloei
jeud moetzi
ln:erzt
jn klontersin
weklocl
ten. GsscH. Hierbi
jkomtheteng.ccloalc, de m elk. Klonters in de melk-vaten. Y au hier
lat.pallium,ongetwi
jfeldin aanmerking. Hetver- ltlonterig. 'Ook lletonz,w.klortteren,tot klonters
kleinw.klokje,een bloemklokje. Zamenst.:baom- verdik-ken,a1s een klonterzich zetten.
klolc,brandklok,poortklok,enz. Itlokgieter,klok- '
n l.oof, v., m eerv. kloven. Eene spleet,die
gieteri
j, klokhuis,klokkenmaker,ltlokkenspel,het door eenîg geweltl getnaakt is: ofn een ente in
klokspelen,klokspeler,anders klokkent-st,meteenen de kloof te zetten. V oxn. De kloof van een
bastaarduitgang. Klokklepel,klokltlider,klokreep, zakuurwerk. Een gat, door schcuring, in eene
klokslag,klokspi
js, metaal,waarvan men klokken rots veroorzaakt: opdat se woonen souden in de
giet; ook kost,welken men graag eet klokto- kloven der dalen. BIJBXLV. Naardien nu met
ren, kloktouw. Het woord schi
jnt tot lok,îocl, eene kloof in rotsen hetdenkbeeld van schuilen
eene opening,te behooren.
en veili
g zi
jn naauw vercenigd is,gebruiktM.L.
'H q
l.ok er, m.,meerv.klokers. Zoo noemtm en, Tllow.hetook voor beveiliging:V ader!berguw'
s
choot
zoons
koop in uwe eeuwige Almagts klove.
in Noordholl.,eenen pi
jpenvroeterj om hetklok-

hul
'
s uitde pi
jpen te halen.

H loR k en , o. w., ik ltlokte, heb
M et eenen klolt drinken. Het geluid
eene
broeihen slaan: llct klokken der hennen. Dat
naar zulk geluid zweemt:de eigene inboorlingen
der Kaape werden van de Hollanders om hunne
klokkende taale H ottentotten geheeten. BIJGASRT.
W l.okR en:sl,klokspeler,m .,zie klok.
H ll.om m er, m ., m cerv.ltlomm ers. Leugcn,

Hetwoord isgevormd vanden onvolm verl.t(dder
aanvoegende wi
js van klieven,eerti
jds,ongeli
jkvl.
lcloof. Zamenst.:kloofbi
jl,kloofhamer,kloofhout

kloofkin.
'R l.ooséer, o.,m ecrv.kloosters. Eene vaste,
m et m uren ingeslotene plaats, waarin m onniken
en nonnen, van het gewone verkeer met de w ereld afgezonderd, leven. Een mannen'
een
vrouwenklooster. M en noem t ook een klooster
uitvlugt. Misschicn methetlat.clam,heimeli
jk, eellen langcn, hollen balk,waarin een aantalcel-

het gr.zkepyc
z, eene hoimeli
jke daad, uit eene let
jes is,geschikt om ratten op korenzolclerste
bron.
vangell. W i
jdel
-s, eene argezonderdc plaats:ver'R l.om p. m., m eerv. klom pen. Een zam en- scholen in de kloosters van ean afgezonderd pri-

hangend,ongefatsoeneerd stuk van eene tameli
jl
te ecl. Ovsnz.v.HERVEY. Van hierkloosterachtig,
grootte: een klomp koper. Een hoop van ver- kloosterling. Zamenstell.: kloosterbroêr, kloosterscheidene dingen zam en vereenigd,in wanvoege- dwang, kloostergaren,kloostergelofte)k-loostergoed,

li
jke orde: zj smolt drie werelden tot ecnen kloosterjnler,kl
oosterkcrk,kloosterlati
ja,ltlooster-

klomp. Voxo. H ierhecn behoort mengelklomp. leven,kloosterlieden,kloostermoeder,kloosterregel,
Overdr.:mi
jn zieliszatdien klomp deri
jdelheit. ltloostertucht,kloostervader,ltloostervolk, kloosterH ooGvs. Om de lompe en plompe gedaante, voogd- voogdi
j,kloostervrouw,kloosterwet,kloosnoemt m en houten schoenen klompen. M et de terzuster, enz. Het woord kom t af van het lat.
klolnpen op heti
jskomen, onvoorzigti
g iets aan- claustrum,eene ingeslotene plaats.
vaarden;in de gemeenzame verkeering. Van hier '
n l.
oogleren,b.w.,ik kloosterde,heb 4eklompachtig, klompig. Zamenstell.: aardklom p, kloosterd. In een ltlooster sluiten. V an hler
klompmaker, klompzak, klop,slaag,in den boer- kloostering.
tendcn sti
jl: iemand lustig klompzak geven,in R 'ool, m..m eerv.klooten. Een houten ba1:

Vriesland gebruikeli
jk. Het komt met lol
npbuit metklooten sgelen. De kloot rolt nog,fig., de
eene bron. M isschien vindtmen dezelve in leetn, zaak isnog nlet afgedaan. Een kogel:een kloot
om hetdenkbeeld van klevende verbinding.
uit het geschut nam hem zi
jn been weg. Het
'H 'longel., klungel,v.,meerv.klongels. Eene woord, in dien zin, wordt bi
j Hoos':
r gevonden.
verachtcli
jke benaming, waarmede het denkbeeld Een ronde hoop: die zich aan ecn'kloot verzame
l
t
hadde
n.
H
oov'
r
.
H
e
t
wel
k
men
z
ich a1s een
van hoerachti
gheid vereenigdis:zi
j iseene klongel,eene hoer. Het schi
jnt,met heteng.to c#zw, rond voorstelt, het geheelal:hetopperste gewelf

dat vast aanhangen beduidt, uit eene bron ge- van d'
onbeheinde kloot. llooFT. D e sterrenhevloeid. Hierhecn behoort het zw. lcluns, massa me1:die den kloot des hem cls draagt. VOND.
conglomerata, ons verouderde lclon-qe, door K lc, I)e aardbol: om den kloot der aerde. Voxo.
glomus vertaald. Zoo datklongel eigenli
jk een De teelballen: de linker, regter kloot. Zie ook
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klon. Van hier klootachtig. Zamenst.:aardkloot, basterd. M en vindthet bi
J l'
loop'
l.:die kloste op
bnskloot, donderkloot, hemelltloot, vuurkloot, we- stomp ofstelt. Van hier klos,a1s een bi
jw.gebe-

reldkloot, enz-; l
tlootboog,kloofesvolk,janhagel, zigd: zj kwam daar zoo klos klos aanloopen.
(bi
j0c0.
)klootspel,klootvormig,klootzak,enz. K los en klossen hebben denzelfden oorsprong a1s
ADSLIJNO brengt het,m et klomp,toteen wortelwoord.
H 'ep . m.,m eerv.kloppen. Een klap,die een
dof gelllid maakt: geen vat, datklank geeft op
dcn klop. D lc D lccltER. Slaag:iemand klop ge-

kloot.
R lelsen, o.w.,ik klotste,heb geklotst. D it

woord drukt een dof geluid uit,bi
j voorb-,van

water,datmet geweld tegen iets aanslaat:aan 't
schuimend zout:datklotsendeop een klip.lloogvs.
ven klop kri
jgen;zonder mcerv. 1)e slag des Van hier klotslng.
bloetlsin de aderen:de klop der ad'ren weetvan 'n l.ou'w , v.,meerv.klouwen. Een tuinmans-

geen' geri
jmde maat. 11OO:-T. Ecn geklopt, of gereedschap, eene hark, waarmede men de tuingeslagen teeken pp zekere munt. Hetwoord is, aarf
leYn en geli
jk maakt.

met klappen,in oorsprong naauw vereetligd. Za- 'n louw en, zie kluwen.
m enst,:klopham er, klopscheen!een schoenm akers 'R 'ouw en, b.w.,ik klouwde,heb geklouwd.
gereedschap,ook een zakvedeltle;klopsteen,boelt- Harken:den tuin klouwen. Breeuwen, kalfaten,

binderssteen;klopzee,hetzeewater,dattegen het scheeysw. Van hierklouwer,kalefaathamer. Men
gebrulktvoortshetwoordklouwer,om,opeeneboerH l.
op, v., meerv.kloppen. Eene geesteli
jke tigewi
jze,ietsgrootsuitte drukcn: dat is een
dochter,die,als zi
j zich in dien staat begeeft, t1e klouwer van eenen os! Voorts zegt men:zi
jn
gelofte aangaande de ontllouding van den echt hoofd klouwen;ook :g.,voor in verlegenheid zitdoet; ook klopje,klopzustergenaamcl. KIL.gist, ten,zich nietweten te redden.
dat het oorspronkel
i
jk een schimpwoortl geweest '
H l.even, b. w., ik kloofde, heb gekloofll.
is, dat nameli
jk eene klop zoo veelztj,a1s eene Door middelvan eene l
tloof te maken, doorhoumaagd, die gesneden is, virgo castrata,ç?zfl: se wen: houtltlooven. 11001?T. Door de droogte is
propterr/ndtplcoelorum castravè
'
t.diezich,om (
ie het aardri
jk gekloofd. Eene gekloofde klaeuwgodsdienst, als ontvrouwd heeft. A lthans, een Bllssryv. Van hicr klover, kloving. Zamenst.:
klophengst,equ'
us castratus, droeg wel eensden doorkloven,haarkloven, opkloven. Klot
f is van
naam van monnik,gel
i
jk wi
jeenegesnedene big khkven,dat voorheen ongeli
jkvl.was,en ik klo#
nog eene non noemen.
had. Het zelfst.kloef vormde een geli
jkvl.werkw.
H l.
ophengsl, (ook klaphengst) m.
, meerv. kloven,kloqfde,pe/c/ot?
/lf. Dan,watonderscheid is
klophengsten. Eengelubde hengst,wiellm en,m et er tusschen klieven en kloven? D eOverzettersvan
eenen houten klophamer,dezaadballenverplettert. den Bi
jbelgebruiken beide doorelkander:die de
Ktoppen is, bi
j KlL, castrat'e. Naardien de,op zeeklieft,- die dezee klooft. Hetfi
jne onderdie wi
jze ontmande, llengsten nietalti
jd de drift scheid wordtmeniqmaal,doorhetgebruik,ooknu
om te klimm en verliczen, noemt men ook niet nog verzuimd. K lîevenis,in orde,eerderdan kloven.
behoorl
i
jl
qgesnedenehengsten l
clophengsten. $5ran- Doorklieven ontstaatwel,maar niet alti
jd, eene
neereen derballen,ofdiebeide,nietin denbal- bli
jvendeklo@. Duskliqftmen de zee,de baren,
gchip stampt.

gak hangen, m aar in het ligchaam opgetrokken de lucht;en de vaneengescheidene deelen vereeni-

zi
jn, a1s ware het dier gelubd,draagthet insge- gen zich weldra, Men mag dus, oordeelkundig,
li
jksdien naam.
niet zeggen:de l
ucht, de zee,de baren klovcn.
ltl
l.
eppen, b. en o. w.
, ik klopte,heb ge- W aar derhalve geene kloofachterbli
jft, mag men
klopt. Bedr., slaan, dat het eenen klop geve. het woord kloven nietbezigen. Dan,waar men,

Hennip kloppen. Ei
jeren kloppen. Iemand op de door kl
ieven,eene kloof kri
jgt, en in die kloof
vingerskloppen,fg.,hem zachtbestraFen,vanter wkder van nieuws houwt,daarklooftmen. Zoo
zi
jdedoorstrlken. Onz.,methebben; slaan, zich kloét men hout. Eigenli
l
'k is dus l
cloven in de

bewregen:hethart klopt. Een beschuldigd gewe- ltloof houwen, door de kloof grooter te maken,

ten noemen wi
jeen kloppend geweten,omdat daar- doen spli
jten, en voorts, in het algemeen, eene
mede een snellereomloop desbloeds, en bi
j ge- kloof veroorzaken. Iclieven is eell algemeener
volg eeneklopping deshartennatut
lrli
jkvergezeld woord, en geeft tekennen,ietsmetgeweld vangaat. Van hiernoemen wi
j hetgeweten ook we1 eenscheiden,hetzi
j eene kloofachterblt
jve,ofniet.
den klopper,en,meteen verkleinw.
,het klopperqe. '
H l.
ovenler, zie kolvenier.
A'
en klopper is ook een deurklopper. V oorts is 'n l.u eh é, v., meerv.kluchten,eene zaak,die
van hier klopping.
lagchen verwekt, eene poets, eeene boert: eene
R l.os,m.,m eerv.klossen. Een garenltlos. Ook ltluchtvertellen. Een spel op hettooneel, om te

een bal van de klosbaan:zi
jn hant zouspelen doen lagchen: Psà.
uTus nutte klucht. Voxo.
met uw hooft, geli
jk de lepel met den klos. Van hierkluchtig,kluchtigheid. Zamenst.:kri
jgs-

V oxo.Een knuppel,waarmede nlcn spelden werkt, kluchtigheid. HoolnT. V oortskluchtmaker,kluchtwordt ook dus genaamd. Zam cnst.: klosbaan, spel,kluchtspeler.

klosbeitel
,lepelof schepper,waarmede men in de Kluchtschi
jnt,met lagchen,uit eene bron voortklosbaan speel
t; klosbeugel, kloskoord,klospoort, gevloeid tezi
jn,zi
jnde de k slechtseenbehulpder
klosring,enz. Hetverkleinw.klosjeLklosken): de uitspraak.
castorzjn kloskensafbi
jtellde,zj
ine zaadballet
jes. '
n l.
uft. v., meerv. kluften. Dit Mkoord, van
Bnuxs.
khkven afkomstig,za1eigenli
jk aandniden iets,dat
H lessen,b.en o.w.,ik kloste,heb geklost. a1seenekloofqehouwen en vaneengerukt is. In
Bedr.: koort
l klossen, door middelvan klossen, dien zin is hetln Opperd.nog gebruikeli
jk. Ook
dezelvetweernen. Ookheetklossen op ccne klos wortlt het genomenvooreene afgedeelde wi
jkin

winden. Onz., in de klosbaan spelen. Klossen eene stad. ln Gron.heeft hetdiebeteekenis,waar

heetook,in de dageljksche taal,een lompgeraas detoeziener over zulk eene wi
jk kluftbeer heet.
in het loopen maken: misschien uitklotsen ver- Wdders,datdoorklieven van ietsandersafgerukt
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is,een klomp. Zoo vertaalt VoxoErade uitdruk- kltliving. Naar de eerste beteekenis van het
king van V lngxrzlus,lentls plrzs:l :van taeie kltzft woord,komthetvan kl
aauw af. Zie kluf
bi
j kluft. Eene afhellende schuinte heet in Gron. H l.u:zen, o. w., ik kluisde, heb gekluisd.

otlk ktuft. ln deOvsRzETT.v.HERVI)Yleestmen: Op dc wijze van eenen kluizenaar wonen,'zich aldei
jssel
i
jkekluften ofschuintensvan i
js. In de- leen,zonder vrouw,behelpen. K luizen is ook een
zen zin schi
jnt hettotklf tebehooren7en voor scheepsyvoord,beteekende tegen de kluisgaten eens
klt
ftgeschreven en uitgesprol
ten tezi
jn. Zamenst.: schipsaanslaan.
kluftpredikant,predikalltovereene wi
jkindestatl, R 'u:zexkaar, m .n m eerv.kluizenaars. 1eenz.

mand,die,uit een godsdienstig zwak,hetgezellige

'
n l.
ul.
l; v., meerv. kluiven. Eeue klaatlw, leven haat,en eenzaam in eelle grot, eene kluis,
vooral van vogels. Het m eerv. is meestin ge- woont. Voortsiemand,die zich,in zi
jne woning,
bruik:geen duifheeftvreesseli
lekekluiven.Voxo. armeli
jk behel
yt,zonder behulp van eene wederHanden van menschen, met het denkbeeld van helft,of van dlenstboclen. Eindeli
jk een, dieweiverachteli
jk geweld:uitmi
jnekluiven onttrekken, nig uitgaat. Het vrouwel.is kluizenaarster.
0.
W.
,
i
k
kl
unde
rde,heb geVoxo. In de gemeenzame verk-eering wordt het R iu nderen.
ook van een veelen zotbabbelend wi
jfgebezigd : klunderd. K IL.verklaart dit woord door pulsare.
zi
j is eene regte kluif. Het verklcinw.isklufJk, I11 de volkstaalte Gron.wordthet nog gebruikt,
jk ook hetnaamw.geklunder,een geraas, een
een beentje,waarvan men het vleesch afkluift. geli
Zam enst.: kluifhout. Hetwoord is,in oorsprong, luid gestommel. Indien hetnietonmiddell
i
jkeene
nabootsing van een aanhoudend geraas z4,zoo
metklaauw geli
jk.
H l.u:e ek . v.,meerv. kluiFokken. l)e voor- m ag m en hetals een voortdur.werkw.van klefznezl,
'
fok op een sehip. M isschien van klieven.
gr.zàtwet&,beschouwen. Zie kleunen.

W l.
u:s, v.
, meerv. kluizen. Eigenli
jk, eene H i.
uppei. (knuppel, kneppel) m., meerv.
naauwe,beslotene plaats. In hetbi
jzonderdegrot kluppelen, kluppels. Een werktuig om te klopvan eenen kluizenaar. V oorts het verwulfsel van pen:de kluppel van eenen vlegel. Van hier het
eenen kelder. Eindeli
jk zi
jn de kluizen van een bedr.werkw.kluppelen,metkluppelen slaan,doodschip twee gaten voor aan de boeg,waardoor de slaan. Zamenst.: kl
upjelkoek, kluppelvers, een
ankertouwen gevierd worden. Zam enst.: kluisgat, rejel van een vers, dle op het elnde evenetns
klnishout,de balk waarin dekluizen zi
jn;ookhet ltlldt a1s de vorige regel.
stopselder k
-luisgaten. Het schi
jnt van het lat. H l.u ls. zie klutsen.
clausus,gesloten,afte stammen;ofhet lat. clau- xi:xxés, V. D e daad Yan klutsen,zi
jndeeen
dere moet metklul-s eenen algemeenen oorsprong klanknatlootsend woord, ontleend van hetgeluid,
hebben.
hetwelk doorhetkloppel
'
)van ei
jeren ineenekom
'n l.u l.séer, v., m eerv. ltluisters. Eene boei, veroorzaakt wordt. De kluts kwi
jt zi
jn,ongeli
jk
waarin iets gesloten wordt: buiten dwang van klutsen, de lnaat bi
j het klutsen niet houden,
waardoor de struif uit de kom spat; fig., met
i
jsrekluister. Voxo.
'
n l.
u #séerex:? b. w., ik kluisterde,heb ge- zi
jne gedachten en svoorden in dewarzi
jn.
n l.ulsen, b. w., ik klutste, heb geklutst.
kluisterd. In klulsters sluiten. Ook vastbinden, '
sterk gehechtmakcn:een zielaan 't stof gekluis- Door elkander slaan :ederen klutsen. Alles door
terd. PSALMBSR. V an hierkluistering. Iiluistert elkanderklutsen. Voxo.bezigt,bi
joverdr-: eene
klooster,ilvpà,claudere, allen uit eene bron.
'n l.u:é,v.,m eerv.kluiten. Een droog. ongefatsoeneerd,zamenhangend stuk,van eelle geringe
grootte; doch slechts in eenige gevallen. Eene
kluit aarde,waarvoor men ook lcluit alleen zegt:
sprtlit niet het golvend graan uit ePn veragte
kluit? M . L. T1JDw. Hierheen behoort de

hut, - schepen klutsenj voor in haast boawen.
Zarnenst.:klutsei.

T
n iuun, (kluiny kleun, kloeng v. en o.

Vrouwel. genomen, is het zekere gebaggerde

turf,in Ge1(1.; - onzjd. is heteenesoortvan
lekker bier,in Groningen.
W l.
uw en. (kloen,klouwen) o., meerv.klu-

spreeltwi
js: uit de kluiten gegroeid zi
jn,eeneta- wens. Eellrond ligchaam,dat uit draden,die op
meli
jke lellgte hebben. Hi
j komt op de kluiten, elkander gewonden worden, bestaat:een kluwen
ren. V an eene zaak,die zich zelve ontwikkelt,
zi
jn goedje begint te vermeerderen. Een brok ga
gtmen: hoe za1datkluwen a:oopen?Spreekw-:
turf: hi
j stookt den oven metkluiten heet. Bi
j ze
ltlra.is kluit ook eene klucht. Bi
j Hoos'
.
r is het die den draad heeft, vindt hetkluwen ligt,die
in die beteek-enis voorhanden:den lacllert speelen, hetbeloop eener zaak begintte kennen, zal haar
a1s 'tde zotte kluitvereischte. Een brokje turf; weldra tot in den grond doorzien. D us zegt

r: om, bi
j vervolrh van den draadt, aan
dieeen kluitje heeft,heeftergraag een turfje bi
j, Hoor'
jk wordt het genoelk zoekt zi
jn weinigje te vermeerderen. Van 'tkluwen te raken. Onelgenli
hier kluitachtig,kluitig. Zam enst.:kluitboog, een men voor een hulpmiddel, om uit eene netelige
omstandigheid gered te worden:zonder betkluboog om kluiten ofkei
jen mede te schieten.
lletbehoort,metkloot,tot eenen wortel.

Mren, hetwelk ons het geloofaan de Voorzienig-

'
H I.
u:ven, (oul.knuioen)b.w,
,ik kloof,heb heid aan de hand geeft,vertoontons de geschiegekloven. Eigenli
jk, iets met den duim en voor- denis van hetm enschdom niets anders dan eenen
sten villger wegnemen,pluizen. Voortsm etkleine doolhof. Van hier het onz.werkw.kluwenen,tot
beet
jes van iets afknagen: een beent
je kluiven. een kluwen opwinden. In 'tkluwenen van stof
Gi
j zult daaraan wattekluiven hebben,die zaak (glomez'
arepulverem). Voxo. Hethoogd.Kloben,
zalu moeite kosten. V erteren: de minne kluift het lat. globus, pli
?ùc, ons klaauw, kleven, het
mi
jn vleesch. Hoola'
r. Hetwordtook onz., met wallis. clwm, schjnen alle tot eene bron tebehebben,gebruiktyvoor,doorveelen lafte pratenz hooren.
zieh gekkeli
jk aal)testellen:watzitzi
jweerte R n aap. m .,m eerv.knapen. In het gem een
klt
liven! Van hier kluiver, dieltlui
fjespleegtaf beduidtditwoord eenenjongen, eenen jongeling:
te knagen, overdragt., een gierl-gaavd. Voorts verschoon dien ongebatrden knaep. Voxo. Naar-
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dien nujongere personen gewoonli
jk den ouden knaçk,deen.kaecke,zw.knacka,knaka,knaecka,

dienen, heeft het woord de beteekenis van eenen gr.zlvayctv,xsêqzw.
J-ongen knecht, eenen bediende, ook eenen slaaf, 'n xâap, v.,meerv.knappen. Geluiddoorknapaangenom en: dus nam A BIMELECI.
Iscapen,ossen, pen veroorzaaltt:het gaf eene knap. K nap,zon-

knapen,enz. BTJBBL,1427. Vooralinzamenst.: der meerv.,in dedageli
jksche taal,voorspi
js:hi
j
herdersknaap,li
jfknaap, altaarknaap, mef het vr. houdtveel van de knap.
knapin. Zoo gebruiktVoxo.li
jfknapin,schildl
tna- '
H nar.bi
jv.n.enbi
jw.,knapper,knapst.Vast

Pin. Val) hier is knaapschap, dienstbattrheid. sluitend, net: dat kleed staat knap. Bekwaam ,

Hetisook eenesoortvan waardigheid onderden handig,vaardigli
jk,weldra:MACHTELTstaakt,haar
adel; te weten, een jonker,dienog geen ridder naaldwerk knap. Hoor'
r. Knap terpen,diefraai
was, maar het werk eens ridders nog leeren en vlug schri
jft. Eene knappe meid. Knapjes.
m oest,deszelfs wapens droeg,en hem in een ge- Zamenst.: knaphandig, vaardig ;k-naphandigheid,
vecht bi
jstand bood,droeg den naam van knaap; l
tnaphandigli
jk. Voor dit knap, zeide men ook
scllildknaap. Oul.werden de Vroedschappen som- gnap; waarbi
j men het lat.gnavusmag vergeli
jwi
jlen ook knapen genoemd: buten den twintich ken.
goede knapen. KsuR.D.ST.HOORN, Ook ishet W narr en . o. en b. w.,ik knapte,ben en
woord tot andere zaken overgegaan,inzooverzi
j heb geknapt. Onz., eene knap geven;methebde plaats eens dlenenden knaaps vervangen. Zoo ben: met den duim , met den vinger knappen.

noemen wi
j eenen licl
ztstander,waarop eene kaars Meteene knap breken;metzq'
n:destok isaan

of lamp staat, eenen knaap. Tn hetmiddeleeuw. stukken geknapt. Bedr.,eten:'k heb zoo meen'heet chnapkna, eene m aagd, en in hetspaan.,is gen mug geknapt. Iloov'r. Zam enst.: knapbus,
#anapa een lastdrager.
knapkoek,knapzak.
n na auw en. b. w., ik knaauwde, heb ge- W narl., knarrel,zie knor.
'

knaauwd. ltnagend kaauwen;kaatlwen om uitte '
R narsen. (knersen) o.w.,ik knarste,heb
zuigen: knaauwende 'tvulsel van zi
jn bedde. geknarst. Eenesoortvan krassend geluidmaken:
Hoo>aq'. Van hier knaalwing, knaauwsel. Gr. in 'ti
jzer knarssen. Hoor'
r. Met,op de tanden
Nczuto.
knarsen. Een valsche knarsende toon. FIIITH.
'n nabbel.en, o. w., ik knabbelde,lleb ge- Van hier knarsing. Zamenst.:knarsbeen,kraak-

knabbeld. W aarschi
jnli
jk een voortd. werkw. van been,

knarsetanden, onz. werkw., ik knarse-

lcnappen. M et de tanden aan iets knagen,op iets, tandde, heb geknarsetand. Een voortd. w., van

dat hard is, bi
jten,zoodat heteen zeker gelnid knarren,IKIIz.knerrentdat,in hethoogd.ennemaakt:die op '
tgouden mondstuk bi
jten knab- ders.
,gevonden wordt,angels.gnb'
rran,deen.knarbelt. Hoogvlu. Voorts, in het gemeen, knagen, re,zw.kltarra, eng.to gnar.
met kleine brokjes afbi
jten: de muizen hebben W neehl.1n.,meel
-v.ltnechts,l
tnechten. Eig.,
aan hetbrood aan de kaasgeknabbeltl. Vox- een jong manspersoon, een jong gezcl. In die
pss gebl.uiltt het bedr.: het gebit knabbelen. verouderde beteekenis noemt OTERID. Christus
Van hier knabbelaar, knabbelaarster, knttbbe- jongeren knehts. In TATIAX.draagthetkind J'
Eli
ng.
zus den naam van knellt,en demanneli
jke kindeW nagen . b. en o.w.,ilt knaagde,heb ge- ren te B ethlehem thiknehta. H etverkleinw.knechtknaagd. Metde tanden laklgseen hard ligchaam Lknechtken)wordt,in dien zin,nog in deOverz.
scherp veilen,k-nabbelen. Hetwoordschi
jntklank- van den Bkbel gevonden)wanneer eenc vrouwe
nabootsend. D e hond knaagt het been, of aan een ltnechtken gebaert zalhebben. In de dagehet been. Fig.: 'tgeen zoo veelejaaren langh li
jksche taal is hetnog een vleiwoord deroudeden Staat gel
tnaaght heeft. HooFT. Langzaam ren: kom,mi
jn knecht! Daarjongerelieden gcinvreten, onzi
jd.: de kanker knaagttotin'tgc- meenli
jk ouderen terdienste staan,heeftditwoord
beente. HooGvru. Voorts wrocgen, beschuldigen: de beteek
-enis van eenen dienaar gehad. Bi
j IsIEen knagend geweten. Verdrietig li
jden veroor- oon.chnecht,bi
j W lslzlclt.gnecht. Zoo noemde
zaken: het knagen van mi
jn smarten. HoorT. men personen van hoogen adelknechten des r(
)'
/cg.
Van hier knaging,knabbeling,wroeging,uitterende J'onkers, die den Ridders dienden, droegen den
droefheid.
naam van knechten. Hierheen behoort het eng.

'
n nak, m,,meerv. knakken. Eigenli
jk, een knzjht. In dien eerwaardigen zin komthetwoord
onveranderli
jl
t tusschenwoord, dat den klank na- menigmaal in de Overz.van den Bi
jbelvoor,
bootst, welken een hard ll
'
gchaam veroorzaakt, waarvoor wi
j thans hetwoord dienaar gebruiken.

wanneer het onverwacht breekt, of breken wil: Voorts, in bepaaldereù zin, een soldaat:doende
knak!en hetbrak in stukken. Voorts,is heteen eenen goeden hoop 'der knechten, ongewapent,
zelfst. naamw. geworden, voor eene breult: die doorslippen. Hoorrr. Hiervan de zam engest.:

steelheefteenen knak. Fi
g.
,een nadeel,datniet k-ri
jgsknecht,voetltnecht. Verscheidenehandwerksligt overwonnen l
tan worden:zi
jne gezondheid Iieden noemen hunne dienaarsmetdiennaam,als:

kreeg eenen knak. Hunnavriendschapkreeg eenen bak-kersknecht,brouwersknecht,enz. M engcbruikt

knak, eene Nrerwi
jdering, eene koelheid. Men ge- dan liefst het meerv.knechts. Voortseen dienstbruikt hetook voor gestoord:hj
i isknak. Knak bode:knechts en mei
den. Zamenst.:huisknecht,
om,ofover ietszi
jn.
ltelderknecht, ljfl
tnecht, stalknecht,enz. Oneig.
H nak ken . o. en b. w.,ik knakte,ben en iets dat de plaats van eenen dienstbode vervangt.
'

heb geknakt. Onz.
, met zt
jn; eene breuk krtj- Zoo noemt men eene kleine tafel,welke men,
gen:de steelis geknakt. Bedr.,m et eenen knak onder het eten, naast zich zet,om er iets op te
breken: en knakt, tot splinters toe,den kooker. plaatscn, eenen .s/o?n???607 knecht. Van hier knech-

HoovT. Overdr.
,nadeelaan iets toebrengen:om tel
i
jk,knechtsch,kneclltschap. Zamenst.:knechts'tspaansche Juk te k-nakken. l4oo>q
T. Iemands loon, knechtswi
jze. llet verachteli
jke denkbeeld,
lofknakken. OuD. Zamenst.:knakhamer.

hetwelk m en thans metditwoord verbindt,isaan

Knakken, hoogd. en neders.knacken, eng. to hetzelvenietwezenli
jk)maarontstaatslechtsdaar-
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uit,datmen het zoo vaak vandienstdoendelieden kneutert. Voxo. Men gebruikt het ook voor
van de m inste soortbezigde.
stamelen,insgeli
jksvoormompelenuitverdriet.Van
W ACHTER.vindtveel overeenkomst tusschen dit hierkneutering,kneuterig;kneuterighe en ghemewoordenhethebr.1;
I2,gr.xzvzo,dienen. A1s licke ouderdom. Brtrxs. Hetgeld.woord kneuter

tel,kronkelig,isuiteene
menhetallereerste d'
enkbeeld overweegt,(daarhet en kneuter%,voor kronl
eigenlkk eenenjongen knaapbeteekent)zoudemen andere bron. Zie knuidelen.
het, met hct lat.gnatus,een zoon,uit eene bron H neuzen,(knosen bi
jKIs.)b.w.
,ik kneusktznnen aqeiden.
de,heb gekneusd. D oor drukking kwetsen, blutH neden , b. w., ik kneedde, heb gekneed. sen: de appelis door den va1gekneusd. Mkn
Een vochtig ligchaam methanden ofvoeten goed been was zwaar gekneusd. N aaktarmde reuzen
doorwerken, o1n aldeszelfsdeelen naanw aan e1- zouden dit zwaardt met geen' logge mookers
kander te verbinden. D eeg in de5 baktrog kne- kneuzen. HoorT. Overdr.
, het gezag - den
den. Tn den dichterli
jkenenverhevenensti
jlwordt m oed kneuzen. Voxo. 'tW oest geweldt - het
het op andere zakcn oneigenli
jk overgebragt. rechtkneuzen. HoolT. V an hier kneuzing.
Vermurwen,week maken: metzi
jne tong,diedia- In het angels.is enocian,cnl/cïcn,slaan,stooten.

jntuitdezelfdebron tezi
jn.
manten kneet. Voxo. Datsteenighartjen knee- Hetlat.noceoschi
den. H oor'
r. Ineendringen, tot eenen kleinen R neve'. m ., meerv. knevels. Het scli
jnt
hoop m aken : m aar d'eeuwen in zi
jn vuist tot hetzelfde woord als knepel,kneppeltezi
jn, hoogd.
oogenblikken kneedt. Hoogvlz. Van hierkneder, K nebel. Althans, K nebel is, in het hoogd., een
kneding,kneedsterkortej dikke knuppel, welken m en sommigen die'H neep, v.,m eerv.knepen. Eene neep :ie- ren dwars in den bek doet. Van hier,zegtM An-

mand eene l
tneep geven. Een overbli
jvend in- Tlxlus,isknevel,wegens eenige geljkheid,degedruksel, door kni
jpen veroorzaakt:daarin staall spletene en gespitste baard,onderdenneus,die
nog deknepen van hettouw. Tnvalvan achteren aan beide zi
jden van den monduitsteekt,even
in een ltleed: eene korte - eene lange kneep. a1s hatlde iemand een dwarsstokjein den mond.
Eene plooi, die in iets geltnepen is:de knepen Aosrzrxo keurt die vergeli
jking ool
t goed. Tn
van eene bef. Oneig., bedwin/ing: hadd' hen dien zin dan zegt Voxo.:de lange knevelstonk
BILLIJ, met de kneep der burghen niet in dwang van 'tzengeu. D e borstelige haren aan den bek
gehouden. HoorT. Drukkend onheil: dat de van honden,katten,m uizen,enz.heeten ook kne-

hooftlt
piden de kneep der oorlooge zwaarli
jk uit- vels. Fig.:datis een knevel,datis een 'drollige,
staan zouden. l'
looy''
r. Looze streek: dat zi
jn ook sterke,vent. Zamenst.:knevelbaard,knevelmaarknepen. Zamcnst.:ltneeprok.
i
jzer, om de knevelstezetten. Voortsisknevel
H nehe', zie kneztkel.

een band. Hethoogd. Knebel is ook een korte

' ne', v.
n
, meerv. knellen. Klemming, kni
j- kneppel, waarmede men de twlgbanden om de
ping aan alle kanten :den duim,die knelvan pen garven toetrekt. Yan hier is het bedr.w.kneveen zwaart. Hoorl'. Eene val, waarmede men len, de armen,mettouwen,digtaan hetli
jfbinvossen knelt:de vos is in deknel. Fi
g.:hj is den, gel
i
jk men kwaaddoenersdoet-- in boei
jen
in de l
tnel,hi
jisin verlegenheid,
slaan. Yoorts gebruikt men hetvoorplunderen,
n neil.
'
en, b. w., il
t knelde, heb gekneld. uitzuipen: het kri
jgsvolk knevelt den boer:ool
t
Aan ale kanten drukken: zi
jne hand knellen. voorzware,onbilli
jkelasten opleggen,hetuiterste
Knellende banden. SCIIUTTS. D rukken, benaatz- afpersen: hen knevelt, en (1e huid zoektvan het
wen:a1sd'angsthen knelt. PSALMBSR. Hi
jheeft li
jftestroopen. J.Dl M wults. Van hier knevede heerschappj met meerder strengheitgeknelt laar, kneveler, kuevelari
j, kneveleri
j, kneveling.
Hoowl'.

Zam enst.:knevelband.

H x:epre'. (ltuepel) m., meerv. kneppels. R n:bb elen , o.w., ilk knibbelde, heb geHetzelfde als kluppel. M et den kneppeldooden. ltnibbeld. Kleine stukjes van ietsafbreken:aan
HooyaT. Ovcrdr.zegtM.L.Tlaow.: den galgen- het van hetbrood knibbelen. Van den pri
js,
knepelBARRABAS. H etwerkw.kneppelen gebruikt door naauw dingen,iets aftrekken is ook knibbeHooynT: andere werden van 1de omgeworpe boo- len. Eindeli
jk gebruiktmen hetvoorhaarkloven,
men gekneppelt.
'in ersen . zie knarsen.
R n eéteren . zie knitteren.
W neu , v.,m eerv.knetlen. Een zekere zang-

om beuzelingen, waarin m en niets toegeven wil,
twisten: k-nibbelen met woorden. H ooFT. Hier-

van knibbelaar, knibbelari
j,knibbelig,knibbeling,
knibbelster. Zamenst.: knibbelziek, knibbelzucht,

vogel,eenvlasvink. Naarhetgeluid,hetwelk hi
j knibbelzuchtig.Volgensdeeerstebeteeltenisschdnt
maakt,dtls gehceten. Anders kneuter. Zamenst.: heteen voortdur.w.van knt
jpen te zi
jn.
kneunest, oneig., een spaarpot; van hier klleu- W n:e, v., m eerv. knieën. Het uitstekende
beurs,spaarbeurs;kneupenlling,spaarpenning.
been aan m enschen en vele dieren,waar hetge-

'
n neukel.
, (knekel, knokel, l
tnokkel) zn.
, wricht,dat het di
j-en scheenbeen vereenigt, eene
buiginq voorwaartsmaakt. De knieën buigen. lk
heb mtne knieën nog niet gebogen,in hetge-

meerv.kneukels. H et uitstekcnde been,in de gewrichten der gebogene vingeren : staagh wert de
kneukel stram. H oolbaT. Iemand op de kneukels
slaan;ook fig.voortegengaan,Ledwingen. Iemand

meene leven,voor:ik heb het,totdusver,druk
gehad. Op de knieën liggen. Op de Fcn?k vallen,

in de kneukels (in handen) kri
jgen; in hetge- zegtos HAEs,isfraai
jer,oflieverpoëtischer,gerneene leven. Ook voor allerlei beenderen ; en zegdl dan op de ândkô'zlvallen. Ik zoude zeggen,
van hier knekelhtlis, kneukelhuis) voor beender- het ls natuurli
jker. Op de knt
.
eè.
n vayop geeft eer
huis. Zamenstel.: kneukelsopz voor slagen;bj te kennen, door ongelukkige struikeling, op de
Glscu. Van knooh /
c4t
)/s,en den uitgang el.
beide knieLn neêrkomen; maar hi
j,die,uiteerH neuler,(lknoter)v.,meerv.kneuters. Eene bied,voor eenen mensch dit doet, buigt gewoon'
kneu. Van hierl
cneuteven,(l:
zlofe3
':n bi
jltII,.)zin- lijk maareeneknie!envaltdusop deknie.HoorT
gen a1s etue kneu: musch en knoter tjilpt en gebruiktde spreekwy's:@an iemand tc knie vallen.
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Fig-: de achtbaarheit der regeeringe op de knie

H n lk , m.,m eerv.knlkken. Eene halvebreuk:

helpen. Hooll'
. Iets onderdekniehebben,kri
j- een steel,die eenen knik heeft. Overdr., tegengen,ietsmeesterzi
jn,worden. Volken onder de spoed, afbreuk:in deze knik van 'tgeluk der
knie brengen, bedwingen. Dat naar eene knie nassauschen. Hoor't'. Een wenk,door het knik-

geli
jkt:de knie op den boegspriet. Een krom- ken vanhethoofd aangeduid: hi
j gafhem eenen
hot
zt, dat de deelen der sehepen aan elkander knik,dathi
j hetdoen zoude. Overdr.zegtHoorT:
houdt, draagt ook dien naam. BKGAERT bezigt, hetheir,'twelk dezen knik der zaken voorgeenen
in dien zin, het m eervoudige knies.. de balken aanvang van overhand wist aantenemen.
hier en daar metknies versterk-t. Zamenst.:knie- H n ikk eb eenen, zie knikken.

band,kniebankje,knieboog,kniebuiging,kniedicht, '
n xkl.
RkebolAen,zieknikken.
(kaievers, dat men op de knie,budtzsin haast, W nl.
kken, o.en b.w.,ik knikte,benenheb
vervaardigde; zooals de Rederi
jkers dikwerf de- geknikt. Onz.,met zt
j'
n, eene halve breuk kri
jden),kniegesp, knielap,knieschi
jf,kniestuk,knie- gen: de stoel isgeknikt. Flg.:detrotzw aan 't
lap van een ltjfwapen,en een schilderstuk,waarin knikken gebraght. Hoov'
r. Eenen wenk geven;
het beeld tot aan de ltnieël uitgeschilderd is, met hebbent gi
j knikt; en wraak wi
jktvoorbeenz.
K nie,hoogd.K nke,eng.knee,Iat.genu,gr.zoNu,
yoNu, y&uq, fr. genou, ital.ginocchio. M akurrlxlus
m eent,'dat het, door verwisseling van lipletters,

rouw. M . L. Tlaow. Ten vaIneigen,beginnen
in te storten: dat hunne woonplaats door geen
aardtbeevingh geknikt hadt. H oox'T. Bedr,,eene
halve breuk m aken:ik heb heteigeknikt.Vanhier

uithet hebr.772,krommen,afstamt. Hetis kni
.
kking. Voorts zi
jn van h.
ier de zamengest.

onzeker.
kntkkebeenen,bi
jVoxD.
,en knkkkebollen, met het
H nie'en s o. m ,ik knielde,heb en ben ge- hooftl knikken, door slaperigheid, of zwakheid:
knield, 1)e knie of knieLn uit eerbied buigen: Zi
J knickebollen (loor hun overwightigheit. Voxo.
voor God knielen. W anneermen,in dentegen- W i
jderskni
kstag,eenegebogenestag,diegeknikt
woordigenti
jd,den stand &-an eenen k
-nielendewil Schi
lnt.
uitdrukken, zegt men: hi
jisgel
tnield,hi
jli
gtop W xk:kkee.m.
,zie knikkeren.
de knieLn. Van hier knieling. Hetbi
jw.knielig H nlkkeren.o.en b.w.,ik knikkerde,heb
is ook in gebraik geweest:knielig te voet vallen. geknikkerd. Van knikker, een gebakken aardJ.T.Jos.ouozsq
klootje. Or1z.
,metknikkersspelen. Bedr.,in de
H nlezen,zicknb'
'
zen.
spreekwi
js:iemand van de baan knikkeren,hem
R n i.jr, o.,meerv.kni
jven. VolgensHuvosc. den voet ligten, boven iemand uitmunten. Van
isheteigenli
jk een lang puntig mes,ofponjaard. hier de zamengest.woorden: krlikkerbaan,knikWi
jbezigen hetthansvooreen knipmes. In zt
jn kerjongen,knikkerspel,knikkerti
jd,enz. lletwoortt
borstditkni
jf totan het hechtte drucken. Bus- is klanknabootsend.
oslto. Ou1. werd het oolt voor eene soort van 'H nl.p, m ,, m eerv. knippen. Een knipslag:
degen gebezigd, en was een wapentuig,dat men een knip tegen den neus. Een hak m et eene

op zi
jdedroeg. Men trok te veld met zwaarden schaar:een knip in hetlinnen. Verkleinw.knipje,
en knq'
ven. Zamenst.:kni
jfmes. Frocanf Van ook vooreen knêpbeugeln.k,zoo genoemd van het
kwjpen, in zoover het eertkds snjden beduid- geluid,hetwelk bi
j hetopen-en toedoen gehoort
l
de.
wordt. Voorts een vogelknip; fig,:in den knip,
'
H X:I
JP,v. Engte,kni
jping:hi
jisin de kni
jp, gevangen, zi
jn. Ook een bordeel. Zamenst-l

zegt men, in het gem eene leven, anders in de knipbeugel, -- knipluis, knipmes,en het onz.w .

verknqping.
knipoogen,-.kni
pschaar,l
tnipslag,knipslot.
R ni.jpen, b.en o.w.
,ik kneep,heb gekne- '
H n:ppeien,zieknipperen.
pen.Aantwee kanten drukkell,ni
jpen:hi
jkneep '
H zxllyrez:, b. w., ik knipte, heb geknipt.
zi
jnen vinger tusschen de deur. Met den duim en Eenen knip geven : iemand tegen hetvoorhoofd
vinger,ofmeteenetang,sterk drukken: iemand knippen. Haar'lipjes moogheli
jk mi
jn'lippenmet
in den arm kni
jpen. Afpersen: de boeren kni
j- lodderli
jke toghjensknippen. Hoola'
r. Meteenen
pen. In de zeevaartgebruiktmen dit woord onz-, ltnip vangen: de vogels zi
jn geknipt. Metlist
a1smen scherp bi
j den wind zeilt:langs den wa1 vangen: de dief werd bi
j nacht geknipt. Met
kni
jpen. Ook in hetgemeene leven,wanneer iets eenen knip dooden: lt
lizen knippen. Met eene
ter naauwernood geschiedt,ofals eene zaak niet puntschaarsni
jden:hi
j heeftdat kunstig geknipt.
gemakkeli
jk gaat: het zalerkni
jpen,ook nqpen. Van hier knipsel. Alles is van den klank ge8l>IIsGI
4. zegt: op het kni
jpen komen, waarvoor vormd.
wi
j thans bezigen: a1
s hetop den ni
jpertkomt, '
n n:rpprex:.(knippelen)o.w.,ikknipperde,
als t
1e nood dringt. Zie nqilen. Van hier kni
j- heb geknipperd. Met het knipperspel spelen.
Per,iemand,die kni
jpt;voortseenrrd/c,gierigaard, Zamenst.:knipperspel.
even als het gr.zvt
cog; eindeljk iets, waarmede '
n nfspen, b. w.
, ik knispte, heb geknispt.
men kni
jpt,waarom men descharen der k
-reeften Een klanknabootsend woord, bi
jna van dezelfde
knqpers noemt. Zamerlstell.:kni
jprok,kni
jptang, krachtalskni
ppenthi
j duwdeen knisptehem het
enz.
gloei
jende gezlcht en d'
oogen uit het hooft.
Knqpen, hoogd.knei
pen,lwek
'
/e
'n,zw.kni
pa,gr. Voxo.
xNtccw,hetwelk HEsvculcs verk-laart door ioetv, '
n n:léeren,(knetteren)o.w.
, ik knitterde,
schaven.schrapen,sclarabben.
heb geknitterd. Ditwoord, onz.genom en, drukt
'n xv:ojzexl.
,(kniezen) o.w.
,ik kni
jsde,heb ge- het fi
jne,krakende geluid uit,door uithetvuur
kni
jsd Zich van hartzeer kwellel),een knagend springende vonken veroorzaakt. Gemeenli
jk beverdriet hebben: over iets kni
jzen. Van hier zigtmcn hetbedr.,voordrukken,blutsen,beschakni
jzer, kni
jzing. lliermede komteenigzinsover- digen, van vruchten: gi
jdezultpruimen knetteeen hetgr.xvttetv,iemand angst en kommer ver- ren. Hetzelfde als kwetteren.
wekken, in eenen overdragt.zin.

'
R nobbel.
, m., meerv.knobbels. Xene bult-
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achtlye hoogte: knobbels op de handen hebben. in hetgem ecn,cen klein,rond ligchaam :deknoop
Het Is een verkleinwoord van knob,waarvoorknop aan een sterk geschut,de druif. De jager plagh
jn roofte hangen aen den knoop, den slotknoop
(eng.knob)in gebruik is. Van hier knobbelach- zi
tig,knobbelig.
van 'tgewelf. VOND. D at,waarmede m en eenen
H n eeh éen, zie verknochten.
rok toeknoopt, is de knoop. Voorzoo verhier'
H ned. (knodde) v.,meerv. knodden. Een mede een beeld van vereenlging verbonden is,gerondachtig ligchaam , een knoop, knobbel: eene bruiktm en hetvoor verband,zam ellhang : in de
jke oorzaaken. Hoolal,.
knod,ook eenknodje,garen, enz. Het zamenge- knoopen der natuurli
stelde knoddestok, een stok met eenen dikken Hierheen behoort ook de spreekwi
js: de knoop
knoop van onderen, is nog bi
j deGelderschen in des huwelijks. Van den knoop der ondertrouwe.
gebruik.

Voxo. Een knoop in eenen draad. Het garen

H nods, v, meerv. knodsen. Een stok. die is in den knoop. Fig.,eene verwarde zaak, een

1l1 eenen di
van onderen *
kken knoop eint
ligt:hi
j geschil,eene twistvraag:hier ligtdeknoop. Van
gri
jptde zwaere knods; metzi
jnehardeknods. hierknooping. Zamenst.: knoopgat, (knoopsgat)
V oxo. f)e oorsprong is in knod. Zam enst.: knoopmaker,(l
tnoopenmaker)knoopwinkel,(knooknodsdrager,kllodsslag.
penwinkel)knoopzi
jde,enz.
'
R noellen, b.en o.w.,ik knoeitle,heb ge- 'R n oopen, b.w.,ik knoopte, heb geknoopt.
knoeid. Bedr-, slordig arbeiden: hi
j heeft zi
jn Toeknoopen. Fig.,vastmaken: weetende dat hj
r. Van
werk geknoeid. Onz.:hi
jdoetnietsdanknoei
jen. aan bittere felle werken knoopte. HooF'
Van hierknoci
jer,knoei
jeri
j,knoeister. Zamenst-: hier knooping.
knoeiwerk.
n ueepl.
T
eok,zie kno/ook.
'H noesl, m., m eerv. knoesten. Een ltort, H nop, m., meerv. knoppen. Dit woord
dik ileengedrongen ligchaarn. In het bi
jzonder, grenst, in beteekenis,zeer na aan knoop,als géeen kwastin het hout:die planken zi
jnvolknoes- vende,in hetgemeen,een rond ligchaam te kenten. T ot eenen harden knoest moeteen schcrpe nen, en wel di
kwi
jlsaan hetbovensteeindevan
beitel zi
jn, flg., hardnekkigheid moet metkracht iets. De knop van eenen stoel, van eenen rotgekeerd worden. Hetwoordschi
jntuiteelebron, ti
ng, van eene spelde,enz. In hetbi
jzonderbcmetknods,te komen. Van hier knoestig.
teekent dit woord,in hetplantenri
jk,debotten,
H n oeé,m.,meerv.knoeten. Een lomp,plomp waarin dejongebladeren en bloesemsgesloten en
mensch,een m ()f V an hierknoetachtig, knoetig. ingewikkeld liggen : de boomen ztin volknoppen.
'
K xRol
K'
el.
en,(knufrelen),b.w.
,ik knofrelde, De Iente geeftden knop,en dan de roos. V OND.
heb geknoflbld. Drukken:ick sel
jesooknoFelen, Zamenst.:knopspelde enz.
ook. zie knqfook.
en vlei
jen el1 vri
jen. NossM. Alet de vuist on- H nepl.
zacht stooten: zi
j knofrelde hem lustig. Het H n opp en , o.w.,ik knopte,heb en ben geschi
jnëhethoogd.knöbeln tezi
jn,van Knöbel,dtt knopt. Knoppen kri
jgen: de boomen knoppen
in hetmeerv.de'
?
g@/?
'
:fte kennen geeft; eigenli
,
jl
c reeds. Fig.1reeds knoptde straf. I4wMEcsv.
de middelste ltneukels der vier vingeren, wanneer H xtor, m.
, meerv.knorren. Eigenljk, is het

daarm ede eene .ul
-st vormt. Ons knobbel
komt lliermede overeen. Voorts,ruw behantlelen:
wie nietontrennen kan,wort van de buFelsdoodt
geknuFelt. Voxo. Van hier knoFelig, a1s de
vingers, door strammiglaeid of kotzde,niet regtuit

eene benaming van een vast, rolldachtig,uitstekend ligchaam, en komt overeen methethoogd.

send:hi
j gafhem knof
look, vtzistslagen.

gedachten is,datwi
j knorven in biezen zoeken.

m en

ILnorren, bi
j ons ook knorrel, knarrel. HALMA

geeft er de beteekenis van de hardste en meest
kraakbeenachtige deelen der beenderen aan. Van
staan kunnen, naaar de kno
yels,datisdel
tneu- hier het zam engcst.: kllorbeen, knorrelbeen,ook
kels,uitwaarts gebogen zi
jn: mi
jne handen zi
jn knarrelbeen,kraakbeen; knorvleesch, zenuwachtig
knoFelig.
vleesch.
R norbeen , zie knor.
H noRook. (knooplook,knoplook) o. Eenc '
Hux:orf,m.,meerv.knorven, Ook knuf een
soort van ui
jen,bekend,wegens den sterken, ver- '
velenden reuk. Omdat vf
lorts de vuist eenigzins bonk,al
s:een knorf,ook een knorfje,ofknurf
je
zweemtnaar eenen bol knooook,zegtm en schert- vleesch. HoolaT bezigt het voor knoop :die van
' nek ,m ,m eerv.knokken. Eene benoeming
H
van de vaste deelen des ligchaalns, de beenderen:zwaar van knokken. Zie lcvook.
R nokk ei,zie kneulcel.
(K no', m., lnoerv. kn()llen. Eigen1i
.j
k, ee1
3
rondachtig,vast ligchaam. ln het bi
jzonder, eene
raap. lemand knollen voor citroenen verkoopen,
hem bedriegen. Iets, dat slecht en ongezien is;

alseen slechtpaard:hi
jzatop eencn knol. Van
hier knolachtig. Zamenst.: knolakker, knolland,
knolradi
js,knolrond,enz. Knolrond iseen woortl
door de Aardri
jltsbeschri
jvers ingevoerd: NEwrox

H norltaan, m-j m eerv. knorhanen. Een
zekere eetbare zeevisch,anders zeehaan genoem d.
H x:errex:. o. w., ik knorde, heb geknord.

Het natuurli
jke geltlid, hetwelk varkens maken,of
honden,die gctergd worden. In hetgem eene le-

ven gebrt
likt men het oneigenli
jk, voormorren,
preutelen, gemeli
jk zjn: 'k laat haar buld'ren,
knorren,razen. RooExs.Knorrende op TIBERIUS.
Hoox'T. K norren en krul'len bezig Voxo.van de
duiven, voor korren : duif en doFer trekkebekt,
knort en kruilt. V an hier knorachtig, knorrig

Zamenst.:knorrepot,gri
jnsaard.

beweerde dat deaardklooteeneknolronde gedaante H nok,v.,meerv.knotten. Bjna hetzelfdea1g
had.
knod,als zi
jnde een rondachtig ligchaam. In het
H n ook. m., m eerv. knoken. Hetzelfde a1s bi
jzonder heet een hard,ineengedraaid bosje geknok, bt
j ItlL. ktloke. Tn dien zin is het in het hekeld vlas eeze knot,ook knut. Ook devlasknop-

hoogd.gebruikeljk. Hoov'
r gebrui
.
kt het oneig.: pen,de huisjes, waarin hetvlaszaad,ofl
i
jnzaad,

m aar de sterkste knook der vestinge was een besloten zit, noemt men knotten. Van hier het
bedr. w. knotten, dat niet alleen te kennen geeft
raaveli
jn.
R xteor, m., meerv. knoopen. Hetbeduidt, het vlas in bundelt
jes draai
jen en toteeneknot
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binden,maar ook de ri
jpe zaadhnlsjes,de knop- geldt mi
j. Zi
jne koct
jes op hetdroogehebben,
wel en onbezorgd kunnen leven. In de dageli
jk-

pen, van het vlas plukken. En,overgebragttot
boomen:de boomen knotten, beteekenthet derzelver kroon afhouwen. Fig.,de krachten werking van iets hinderen: rebellen knotten. M.L.

sche taal, wordt een onbcleefd mensch eene koe
geheeten. Een schip, dat traag zeilt,noem tmen
ook eene koe. Zamenst.:kalfkoe,zeekoc;- koe-

Tllpw. Van l
aierknotting. Zamenst.:knotwilg. brug, eene brug, om koei
jen in en uiteen vaarR nueb
'
el.
en,zieknoyelen.
ttzig tedoen gaan;ook een ondiep verdek opeen
H uu:del.en, (in Gron.knoedelentb.w.
'
,ik sehip,waaronderietsverborgen wordt, koedief,
knlidelde, heb geknuideld. Iets in kronk-elige en koedille, stinkende ltamille; koedrek, koedri
jver,
wanstaltige vonwen mt
tken. In Gr.gebrt
likt men koegras, koehaar, koeherder, koehoren, koei
jel
'ditwoord. Hetisecn voortdur.w.van het,nog kaas,koei
jcnvleesch,koei
jenui
jer, koekamp,koein het hoogd.gebruikeli
jke,knûllen Missehien be- melk, koemelker, koemest, koepok, koepokstof,
hooren laierheen hetgeldersche kneuter en kneute- ltoeslede, boerenslede; koestaart, koestal, koe-

ri
g,voorkronkelen l
tronkelig.
stront,koevlieg, koevoet, eigenli
jk; voorts eene
'i.nu:sï;
, ln.
, meerv.knuisten. Hetzelfde a1s i
jzeren hanclspaak,koeweide,enz.
knoest. Geltleenli
jk wordt dit woord voorvuist, Bi
j COLUMELCA,komt ceva voor:Altinae'?ccof hand, gebezigd, in den lagcn spreektrant:ik cae, quas f
/?
z.
s reglhnis t
'
nct
l/t
z: cevas appellant.
zalhem mi
jne knuisten doen gevoelen. BRUN.
E Daar het eerste onderscheidendekenteeken,hetneemt het oneigenli
jk,voor een kortineengedron- welk ons in dit dier hetmeesttreft,deszelfsgegen menseh:hetzi
jn dekortsteknui
jsten,die de loeiis,ishetzeerwaarschi
jnli
jk,dathetzelvevan
beste vui
jsten hebben. Zie knoest.
dit geltzid den naam heeft. Afxarlxlgs beroept

'
R nurPe'
l,ziekluppel. lnGron.noemtmen Zich OP het arab.R#7
j,luidroepen. Zooontde kleine klosjes, waarop het kloostergaren zit, staathetgr.jougvan jo
'œ, loei
jen, luid roepen.
well
te men tot hetspeldewerk gebruikt,l
cnuppels. NOTl
ç.neemt daarom cliuoe,voor ossen;geli
jk een
'n nu reu, o. w., ik knuurde,heb geknuurd. os,in hetalban.ka,in hetperz.gao lleet.

ln de volkstaalte Gron,gebrt
pikt men ditwoord
voortalnlea,fatselen,metzi
jnhandwerkllietvoortschieten.
'
H xxul,zieknot.
H nu4seien, b. w.
, ik knutsclde,heb gc-

H oek, m,,meerv-koeken. Een smakeli
jk gebak van meel,boter,honig,ei
jeren,enz,,gemeenli
jk vlak en rond van gedaante,alhoewelook anders langwerpig: gi
j moetu metdezen koek genoegen. Voxo. Datnaareenen koek geli
jkt,a1s
knutseld. Kleinighetlen van hout en andere din- gesmolten metaal,in de gedaante van eenen koek
gen maken,om den tjd doorte brengen. Van gehard,bi
jl
kil.lcoek,srootfvanrlefccî. Een koek
hierknutselaar(knutseler)knutselari
j,knutseling. is ook een zilverel klomp van honderd en vi
jftig
'
n ot'
tde,v,meerv.kodden. Snakeri
j,aardig- mark. Van hierdraagt,in den gel
neenen spreekheid. Dit woord begintgeheelbuiten gebruik te trant,grofgeld,en zelfs allerleigeld,dezennaam :
raken. Ondertusscllen is het nog overig in kod- ik heb geenekoelten. Bi
jdevroedktlndigenhoort
denaaar,debenaming van eene kncu, een si
jsje. men van den moederl
coek. Zamenst.: aschkoek,
Voorts in koddig,snaal
tsch;koddigheid,koddigli
lk. honigkoek,i
jzerkoek,enz. Koekebakker, koekEerti
jdsbeteekende ditwoord (bi
j KIc.) coleus, deeg, koekkraam,koeketer,koel
tepan,enz. Dentestieuht
s, angels. codde, 'nt
zrst/
pkrn testl
kulorî
Jm. keli
jk komt het woord van èol.
6z
l,zoox-er het eerHiervan iswaarsehi
jnli
jk onskodde,facetiae,ybcvd, ti
jdsook bakken beduidde.
ontleentl,alszilspelende op boerteri
jen over het '
n oekel.
oeren, o. w,
,ikkoekeloerde,heb
teelvermaak; docll tegenwoordig is de zin van gekoekeloerd. Een eenzaam leven leidcn,te hnis
koddig op alle geestigheid en aardigheidbetrekke- bli
jven, en voorts, werkeloos zi
jn: een man,die
li
jk geworden.
'thuys, lnet een warmen tabbert,aen den hei
jrt
n oddebeller, m.
'
, mcerv. koddebei
jcrs. ziten koeekeloert, Bnuxl. KlL.verklaartlcokeHALMA verklaart dit woord door tlt
linmaai
jer. rol, kokeloer.door eene slak in haarluisje;en
Jloorgaans nocmt m en landsdienaars, die op het van hier een m ensch, die a1s ecn slaltkeleven
jagen en visschen, in den verbodenen ti
jd,acllt leidt. Eene zoodanige slak heet,in hetsp.
,cacageven, en hctzelve beletten moeten metden ver- rol. Zie verder kolckelen.
achteli
jken naam vankoddebebkrs. Doordien zul- '
n oekoeR, m., meerv.koekoeken. Een beke personen, gemeenli
jk, met eene dikke knods kende vogel,naar zi
jn geroep dusgenoemd:geli
jk
gewapend zi
jn,schi
jutheteerstedeeldezeswoords de havick den koekoek bespottede. VoNo. Eene
uit kodde ontstaan tezi
jn,datiseeneknods,bi
j soortvan Ltl
w
tstekend venster,?
zJccrdoprdedag valt,
K IL. kodde, kudse, kuis, /c?z2s6. Iem and dus,die heeftdenzelfden naam ;a1s ookiem and,welltemen
anders eenen horendrager noemt. Zalnenst.:koemetzi
jne knods heen en weder slingert.
R odsen. o.w.,ik kodste,heb gekodst. Bra- koeksbloem,eene soortvan waterplant;koekoeksken,overgeven:klanknabootsendwoord:hi
jbegon Zang?,enz. **
teRkodse
n. KIL.en PLANT.hebbe
nwi
lcj
if
ds
oe,
Het
jeen.
van een H oe:, b1J&v. n.en bi
jw.,koeler,k0e1st. Een
V., meerv.koei
weinig koud, dcn middelstand tusschen warm en
jen.
rund,wanneerzi
jhare vollejaren,en vooral,a1s koud aanduidende: een koel huis. Koele drank.
zi
j reeds gekalfd heeft. Hoor'
r heeftlcoeb koefit Een koele avondstond. Oneig., tot liefde, geneen huift met goudtdekoei
j. Eene verdronkene genheid, betrekking, enz. overgebragt, betcekent
koe uit de sloot halen,het oude leed weder 01)- koel zooveel a1s onverschillig: iemand koel onthalen. W auneer m en hetzwaarste eener zaak te vangen. Koel in 'tleeren. Hoor'
r. Tot drif-

boven is, en alles zoo goed als in zi
jne magt ten betrekkelijk gemaakt,is hetbedaard:koelvan
heeft,zegtmen:men heeftdekoebi
jdehorens. zinnen. Inkoelenbloede. Bi
jw.koeltks. Vanhier
Hi
j,wien dekoe toebehoort,vatzebi
j dehorens, koelheid; zoo ook koeltje, zamengest.: labberwien de zaak aangaat, zet er zich voor in de koel
t
je. Hetis,metkoud (kold),van cengeslacht.
weer. Diekoet
jesloopen in mi
jneweide,diezaak Zamenst.:koelbak,koeldrank,koelkelder,koelketel,
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koelkulp,koeloven,koelmoedîg,koelvat,ltoelzinnig, of Franschm an. V an hier koetcrwaal, koeterwaalsch,onverstaanbaretaal.
enz. CAMPII.heeftkoelll
jfdigheî
d.
'
H eele n. b. en w., ik koelde, heb en ben W oeéeew aalse':, zie koeteren.
gckoeld. Bedr., koud maltcn, koel maken:i
jzer 'H oels, v., m eerv. koetsen. Eene soortvan

koelen, En in zi
jn bloet het moordmes l
toelt. zeer gemakkeli
jk ri
jtuig, dat overdekt is, en op

Voxo. Figuurl. gebruikt mel) hetvan driften en riemcn, of veren hangt. V oor de koets te spanlte bedstedc,a1shdtpraalgem oedsbewegingen,die meteene hitte vergeleken nen. Voxo. Eene zacl
worden; en dan beteekentkoelen dezelvc bevredi- bedvan Vorsten,hetzi
j om in te slapen,hetzi
j om

jsderOosterlingen,
gen, voldoen,doen ophouden:zi
jne lusten zi
j- aan tafelteliggen,naardewi
nen moed koelen. Onz.,k
-tlelworden;men zb'
n: hetzi
j om in gedragen te worden: uit koningkhet weêar begillt wat te koelen. Fig.:uw moed li
jl
te koets opstaande. Hoor'
r, Die dacr liggen,
m oetkoelen. SIaISG. Van hier ltoeling;ookkoel- en weeldich zi
jn op haare koetsen. BlaBlruv.
nt-s,
Voorts,een huweli
jl
tsbed,in den dichterli
jkensti
jl:
bi
jVoxo.:koelnisvan dien gloet.
H oeAle, v. Een koele wind: eene frissehe naer dees gewenschte koets. Voxo. Hierheen
koelte. Koele plaats: in dc koelte van de lom- behooren de zamenges.: bruiloftkoets, eclltkoets,
rouwkoets,trouwkoets,enz. DeDicllters,dic,naar
m or.
H oen. bi
'
jv.n.cn bi
jw-,koencr,kOenSt. 1)ie llunne verbcelding, de zon a1s bedgenootvan TEgeen gevaar Schusvt, stollt, Ondernem ontl,Onver- Tnls versicren, schri
jven aan dezen vermoeiden
saagd;en datin die vaarfligheid gcgrond is:eene voerm an van den dag ook eene koets toe,waarop
koene daad. Gewoont' en noodt maeckt koen. hj des avonds uitrust:van 'sgulden daageraads
roosdragende prieclen tot 's laten avonds koets.
CAMPH. Van hierkoenhcid,koenli
jk.

Daar het, bi
j de oude schri
jvers,zcerdik-wi
jls Hoor'
r. Eindeltjk eene gemeene slaapplaats, Zoo
voor dapper gebruiktwordt,eeli
jnthet,met/
c?/??- noemt m en de bedstedcn der boerenlcnechts, in

Noordholl., koetsen. V an hier het onduitsche
woord koetsier. Zamenst.: koetsenmaker, k-oetshuis, koetspaard,ltoetspoort,stalpoort;ltoetsslede,
koetswagen,enz.
In de eerste beteeekenis llet fr.cocàe,in de andcre het fr.coltche.
R eeésen, 0. W., ik koetste, hel) gekoetst.
A1s wedcrk. zich koetsen is hethetzelftle a1s lcoeln eenen
Koer is eigellli
jk eene lloogte om te koeî'en,dat S8N. Dit werkw. wordt ondertusst:hen *
is naauwkeurig te bescllouwen,te verspieden;uit bi
jzonderen zin,in Gelderl-, gebruikt,alwaar,in
eene bron m et kuren, datin de volkstaaloverig de papiermakerl
jen,koetsen beteekentde geschepte
vellen van den vorm op de vilten doeken leggen;
is. Zie dit woord.
nen,eenen gemeenen oorsprong te hebbel).
H eepel., m.,m eerv.kocpels. Eencronde ltap
van eel'le kerk, ofvan een antlergebouw,in de
gedaante van eenen halvell kogel. Ook een tuinhuis,waarop zoodanigc.kap gezetis. Uithetital.
cupola,fr.coupole,cozrpe,middeleeuw.euppula.
'n eer, m ., mecrv. koeren. Torenwachter,
stadstrompetter. Zamenst.: lcoerhuis, koertoren.

'
H oeren, korren,(l
)i
J K!Ta.koeriènt o.w.,ik
- die dit doet is de koetser, en de plaats,waar lai
j

koerde,heb gekoerd. Een klanknabootsend woord, de vellen legt,heetkoetsstoel.
om hetgeltlid van dutyen uit te t'lrukken: de rin- R oever, biJ'Y.n ltlL.vertaalthet(1001-abun-

gelduifzalbezigh zi
jn metkorren. VoND.

'H oers, m . Loop, vaart: koers nem en,van
koers verandercn, 5ï
'Tending:watkoerszullen de
zakcn nemen? Eene vaste orde, eenregelopiets:
de koel's van regering. D e koers der wisselbrieven enz. V an hier lcoersen,berekcnen,besturen.
V an het fr.eours.

dans, copiosus, overvloedig,talri
jk. Bnuxs zegt:
daer van Arkadiên koever placht te wezen;en
R. VIssEu : soo de wi
jn koever en overvloedigh
was. Afisschien uit het fr. couvert, dtlt ook de
bcteekenis van eene volheid hcef'
t;eigcnli
jkbedekt. Altllans L-oevezdalc, dat bi
j KlralAwx :-001*
kom t, is zekcr hetfr.couvevt. Een huis m etIei-

'
n oesen,koetsen,(zich)wederk.w.,ik koeste Jen dekken heettochtin hetfr.couvrt-r t/??t9oncg-mi
j,heb mi
j gekoest. ZicltF
co6,
$
'
cr?gebruiktmen,in son. Van ditL'
oever 1s,bi
j KIc.,een werkw.koede volkstaal,van llondcn,die m et den buik op de veren,f'ocpcrcrez?,verkri
jgen,verwerven. TH.Ro-

aarde ltruipen: koes u. Aiisscllien hetfr.couche- oycxBurtgl-l zingt op de bruiloft van S.J.SoM/0?@.
SI>:R:nu SOMMEIZ koeverta1l'. En R.Vxss,zegt:
'n oegleren , b.w.,ik koesterde,heb gekoes- a1s sy wat koevereren, metsparen,ofdcur goede
terd. Door eene aangename warmte troetelen, neeringe. In de gemeenzame vcrkeering wordt
verkwikkenj zacllt behandelen: de moeder koes- llet nog gebruikt,stthoon m cn dan ook keuvereren
terde haar kind in den schoot. Opkweeken,voe- bezigt. In Gronillgen zegtmen keuverentzi
j keuden: zi
j wenschte, dat vroom zogh hetkleentje veren aardig aan.
kocster'. Poo'r. Fig-, aanltweeltcn,veelm etiets R oevoeé, m., mecrv.koevoeten. Eenei
jzeophebben:hi
jkoesterdcdiestreelendehoop. Deeze ren handspaak,om zware ligchamen op te tillen.
'
n
of,
v.
r
mee
r
v.
kof
l
kn.
Een
kof
sc
l
l
i
p
met
of zoortgeli
jke gedachten in den boezem kocsteren. FRAN'rZEN- Van hier koesteraar, ltoeste- twee mastcn,bi
jna als eene smak,zi
jndeietsgrooring.
ter, en den llezaansmast niet OP net achterdek
M isscllicn is koesterelèafkomstig van koeste,bi-j hebbende. Bi
j HESYCHIUS is zuan eene soort van
Kls. nupttae, n?/pfd
c/c (
nonrivtunt, en dit dan bi
j schip.
omzettillg,voor koetse,sponda,lecttts.
n 01*
'
,zic kuf
'n oet, v.,mcerv.koeten. Eene kleine zwltrte 'i.
o'œ er, m., m eerv.koflkrs. Eene soortvan
eecd : wanneer (1e koeten in hetzant dobberen. kist. Hooy,'r verkiest llet vr.geslacht:en ondertusschen eighe kofer te vullen. Voxoxs geV oxo Zamenst.:m eerkoetenz.
R oeleren, o. w., ik ltocterde,heb gekoe- bruikthetonz.: in 'tkoFer van DARlcs. 'W i
J-verterd. Kromtongen,gebreltkig praten a1s de kinde- kiezen, met anderen, llet mannel.geslacllt,geli
jk
ren. V an hier koeteraar. Zamenst.:
in vele naamwoorden, die in er uitgaan en een
gebroken nederduitsch spreken, van eenen
werktuig beteekenen:schoon hetwaarschi
jnli
jk is,
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datwi
j hetuithetfr.cofre ontleend hebben;van geene koks, die lange messen dragen,allen zijn
hetlat.coöàerire,misschien afstammende,dat be- niet)zoo a1,zi
jschi
jnen. D e honger is de beste
dekken beteekent. M en zoude hetook van eon- kolt, hongcr vindt den besten smaak in spi
jzen.
Terre, datiscomportare,medevoeren,:llededragen, Zamenst.) manskok,scheepskok; koksjongen,
kraauwel,koksmaat,enz.
kunnen a:eiden. Verkleinw. koferl
je, otlk een koks
H eken, o.en b.w.,ik kookte,heb gekookt.
stilletje. Zamenst.:kolerdeksel,koFermaker,kof- '

Onz.,zieden:hetwater kookt. (Jneig. zegt m en
ferslot,enz.
H eœ eren, b.w.,ik koFerde,heb gcltoFerd. ook de ketel, -- de pot kookt al. Fig.ishet,
'
ln eenen koflkr pakkell. Het declw. geko
ferd wanneer,door toorn en gramschap, het bloed in
vindt men bi
j Voxtlsy
a:gekoFert,als ecn koste- eene buitengewone beweging kom t: het bloed
kookte hem in de aderen. Het onstuimig opborli
jken schst.
n o .lrertorle, o.
'
, meerv.koFertoriên. A'
Ien relen van water:daer d'Elve kookt enz. Voxp.
vifldt bi
j Klra.dit onduitsche 15-001
-(
1,die hetdoor Voor walging gevoelen, eene ueiging tot braken

omslag verklaart. Gemeenli
jk wordt di
t woord llebben,bezigt men ook koken.htjbegontekoken.
voor eenen omslag van een boek gebruikt,en m en Bedr.) visch koken. Fig.: de maag kookt de
reekt het k'
afetorte lty
ppc/orgk, in Noordlloll. spijs,als zij dezelve verteert. In verdcre fguur:
ksp
appetort.s, uit. Het !
Is uit het Iuiddeleenw.coö- hi
j kookt in '
t hartde wrokken, zegt ecn vaderlandsch I3ichter. M et oordeel en verstand iets

Per/ork-@/pl,een deksel.

*7eTJU. v. De gele ofblaauwe boonen van behandelen:datzi
jmetalles te lezen, niets bel>zr
tvly. Van hier
den kofijboom :koffjmalen. 1)edrallkzelf:ltof- hoorltjk koken.OvsRz. vAx Ij,
fl
jdrinken. Zamenst.:koff
ljbaal,koffjbakje,koffl
j- kokaadje, koker,Lzoutkoker, zoutmaker) kokeri
boon, koffjgeld, kof:jhnis,kofijkamer, l
tofijkan, ltoking. Zamenst.:kookboek, kookfornuis, kookkofsjketel,ktlffjkleur,kofijkopje,kofûjmell
t,koffi
j- huis,kook-ktznst,kookpan,enz.
molen,ltofijpot, koffjwater,enz. Deboon heet, Daar onze onbesehaafde V oorouders raauwe
bi
J de Arabieren, kahve, bi
j de Turken caouhe, spi
jzen aten,is llet denkel
i
jk,dat de kunst en het
caàveh. BGGAERT zegt,dat de A rabieren de boon woord,uit het vroeger beschaafde Italië, tot ons
ook ban heeten,den tlrallk kaova,lli
j dePerz.ka- overgekomen zi
jn. M iddeleeuw. cocinare, lat.
coquere,ital.cuocere.
wee)en van hier onskyA'
,hoogd.Icofee.
De drank werd, in hetjaar l652,door eenen H eker, m .,meerv.kokers. In het gemeen,
koopm an uit Smirna, D ANIEL Eow -&uos, in dit een lang,holligchaam,om er iets in te bewaren,
werelddeelbekend,en begon,eenigejaren llader- ofin testeken. In hetbi
jzonderis heteen z?(
)7hand, gebruikt te worden;nadatm en denzelven, l
coker: en knakt den kooker en de schichtcn.
welacht
.llonderd jaarvroeger,in Arabiëgedron- HooFT. Vele pijlen op zijnen koker hebben,vele
ken had.
treFende redell gereed hebben.'k Hadmeerpi
jlen
H og.v.,meerv.koggen. Een zekeroud koop- op mi
jn koker voor Gods eer enz. M.L. TJJDw.
vaardi
jschi
p, ook we1metkri
jgsvolk bemand,van Datkom tuit eens anders koker,een ander heeft
voren en van achteren iets rond. Men kan haren het hem ingegeven. D e plaats!.waarin m en korte
Vorm in het oude am sterdamsche wapen zien. geweren steekt: t
oen rukten (zl
J) het zinkroer uit
Vi
jf en twiltig koghen werïlen in zee gebraght. den koker. Hooy'z'. V oorts, de kolter van een
H oorT. A'r. ç-oque, ital. coechko, oudzw. kogq,
m
e
s
van
ee
ne
n
m
as
t
va
'n een scheepsroer.
:A
hoogd. ILogge, i
jsl. kuggr, middeleeuw. cogo en Zamenst.:breikoker, inktkoker, pi
jlkoker, zand'

koker,enz; Kokermaker,kokerm of,enz.
coqua.
'H egeh e'.m .,m eerv.kogcllels. Hoerenwaard. M iddeleeuw.cocura,cocurrat c?zct/rgflzl, nieuwgr.
Zamenst.:kogchelhuis enz.
zotlzougoN,ital.eoccaro,fr.carquols.
H oge', m., m eerv. kogels, kogelen. M en
n ek eren, b.w.,ik kokcrdejheb gekokerd.
'
schreefweleer ook koegel:anderen gekiptvan den ln eenen koker steken:de brieven in lood gekooz.. In de gem eenzam e verkeering bekoeghel. Hoo>'T. Een Arolmaakt rond,of bi
jna kert.Hoor'
rond ligchaam , hetwelk m en uitstukken geschut, zigtmen hetook voor bedriegen :ik laatmi
j zoo
geweren en pi
stolen werpt. Eenen kogelkl'
i
jgen, ligtnietkokeren!
door eenen kogelgetroFen worden. Eenen kogel '
n ok erm u :l.eu , o.w.,ik kokermuilde,heb
wisselen,rnetpistolen elkander te keergaan. Ook gek-okermuild. Den mond in plooi
jen trekken, in
tot iets anders dienende: m et eenen kogel mos- den vorn)van eenen geopenden koker; grimlag-

terd m aken. Kogelisook een geheelanderwoord, chen. Hctl
tomtbi
j 0u0.voor,en is otlk nog in
beteekenende eenc bi
jenkap, bjmkoqel in Gelderl. gebruik.
het bitter
genoemd,hoogd.Ikogeblat.cucullus. Zamenst.der '
n okeG o. A1, wat gekookt
eerste beteekenis: draadkogel,kettingkogel,enz.- koltet.H oo>a'r.
Kogelbak, kogelvorm . A'
liddeleeuw. cogilztln, ital. R ohh aizen, zie kilchalzen,onder kkkken.
cogula. M isschien konlthet woord uit eene bl'on, 'n ekln.'je. v., meerv.kokinjes. Zekere gem et het hoogd. kolle3-zt, welk wcrkw. het geltlid draaide suiker, in Noordh. taai genaamd; m isvan een voortrollendrondligchaaln uitdrukt- Hier- schien,metlconkel,uit eene bron. Zie dit woord.
mede mag n'
len dan vergeli
jl
ten hetgr.xulkettlen 'n okk el.eu, o.w.,ik kokelde,heb gekokeld.
Geluid maken a1s een haan, van het oude kock,
hethebr. J,wentelen. Van kogelishetbedr. kocke,fr.coq,eng.cock,een haan. Van ditkokwerk.kogelen:ik kogelde,heb gekogeld. M etlto- kelen is ook kokkeloeren,bi
j KIL.canere instar
gelen beschieten;ook metsteenen naar het hoofd #allthacet
'
,waarvoor men, bi
j verbastering, koekeloeren zegt.
gooi
jen.
n ekk el.eeren, zie kokkelen.
G ok ,m .,m eerv.koks. lcmand,die de kunst '
om spi
jzen te bereiden verstaaten oefent. Trekt 'n okesbeo'm , m ., meerv. kokosboomcn.
een kok door langzaam kooken uit zi
jn rund- Zekere indiaansche vruchtboomy wiens vrucht ko-

vleesch 'tbestesap.M.L.TIJDw. Hetzi
jn allen kosnootheet.
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H ok osn ool. v.
,ziekokosboom.
valt:het zi
J men 'tlaetdekolk deshaertsbe'H el.. v.,meerv.kollen. W itte plek voor het volen. V oxo. Zamenst.: aschkolk, haardkolk.

hoofd van cen paard. Hoogvf
u.neemt hetook Tnhetbi
jzonder,cenedraaikolk:daerd'Elvekookt
voor de plek op het voorhoofd van een horen- door 'tglojen harer kolck. Voxo. Voortseene
beest:daarmen den geurgen oferwi
jn op zi
jnen grondelooze diepte, waarom men het duistere
witten kol, voor '
t zwarte voorhooft, plengt. schimmenrjk dus noemt. Oneig.:de grondelooze
Een zoodanig geteekend paard draagt denzelfden kolk der eeuwigheid. Zamenst.:draaikolk,slindnaam. Voorts, alzoo m en zich de tooveressen kolk,stinkkolk,vuurkolk,enz.

verbeeldde, op zulke paarden te ri
jden,ofliever '
G ol.
k en. o.w.,il
t kolkte,heb gekolkt. Met
op eenen bezemstok,in plaats van een paard, eene draai
jende beweging om hoog ri
jzen: en

hebben zulke wezens dezen naam o()ltontvangen: 't kolcken van den rook den open helnelsluit.
driekoppig' HEKATX, nachtloopster, luistervink, Voxr. ln de gemeene taalishet ook klankna.

weêrmaakster,grootc kol. llool
bal'
. Nu geloof ik bootsend: het kolkt mi
j zoo in 'tIi
jf. Hetkoldatdekollen rosen wagen metde maanvanden kend hertjen klapt'tgeen schaelntdespraeckbehemel af doen hollen. I'
loorT. Op ltolri
jden, let. S.CosT.
tooveren;en zweren,hollen. Van hier kolachtig.

R ol.l.ebl.oe'
m , v.,meerv.kollebloem en. An-

Hoop'
r. Zamenst.:kolbi
jl,kolri
jder,kolri
jdster,bi
j derskorenroosgenaamd.

0u0;- tooverkol.
'n ollen . b. w.,ik kolde,heb gekold. Voor
R ol.der, n1., m ecrv. kolders. Een harnas de ko1 van den kop slaan,bollen. K ollen is ook

van leder,datslechtsdeborsten den rugbedek- onz-,methebben,op kolri
jden,tooveren:zkheeft

te, en aan den hals vereenigd was;voorts)een van nachtgekold. Oul.werd kollen oolt voor beborstharnas in het gemeen;ook ecn rok zonder tooveren gebezigd: die met het loncken van u
m ouwen. U ithetmiddeleeuw.collare. Dus spreekt kollende gesicht. S.CosT.

hi
j, schiet den dubblen kolder uit. Voxo. '
n o'
lekw :nl, m., meerv.k-olokwinten. AnZamenst.: nlaliënkolder: ende doodt mi
l, want ders kwl
htappel, etne uitlandsche, zeer bittere
deze maliLnkollerheeftmi
jopgehouden.BIJB>IIZV. vrucht:ende lasdaervan si
jn kleetvo1wildecoltingkolder:om te tasten,of hi
j met rinjkolder loquinten. BIJBELV. In het lat.colocbhthis,ital.
m ogt gehardt weezen. HoorT. K older ls ook coloquintida.
eene ziekte onder de dieren,bi
jzonder onder de '
G'ol.
o'
m , v., meerv. kolommen. Van hetfr.
paarden,die derzelver dierli
jke verstand beneemt; colonne, lat, columna. Zuil, pilaar: tegens eene
hi
j heeft den kolder in den kop; waarvan het eene vreesseli
jke kolom. Voxo. Dat naareene
o.w.kolderen,denltolderhebben. Eindeli
jkdraagt zuil geli
jkt: terwi
jl d'Almaghtige dc lichtkolom
een kleine papieren vlieger den naam van kolder, bewoog. HooGvlz. Zoo ook: vuurkolom, wolkmisschien om dewilde draai
jingen, welke dezelve kolom. De Boekdrukkers noemen dehalvezi
jde
maaltt, even ftls dieren, die den kolderhebben. van een gedrukt blad eene kolom. D enkbeeldig
Zamenst.:koldergat,opening,waarin de spil van spreekt men van:eene kolom van lucht.
den helmstok steekt, kolderstok,waarmede de H ol.on el., m., meerv.kolonels. Een offcier

roerpen bewogen wordt.

van hoogen rang in de l
tri
jgsdienst. Zamenst-:

'n olen, zie kool,kolen.
luitenant-kolonelenz.
'R ol.eur, zie kleur.
R el.er:el, o. Onduitsch woord,beteekenende
R o:f, v.jm eerv.kolven. Een stok, tlie vall de kunstj om de verwen wel te m engen,om de

ondercn dik enrondachtir is:meteen ruwe kolf juistel
tleuren aan een schilderstuk tegeven;voorin de vuist. VOND. Gell
jk een HERRULES naa al, a1s men naakte beelden schildert:hetkoloriet
knodzen en naa kolven,zoogri
jpthi
j,enz. HooFl'
. alleen maakt nog een punt van eenig gewigt.
Hetonderste van een roer:de kolf van het ge- FSITH. Eene schilderi
j van puinhoopen,methet
weer. Een stok m et eene kopercn ltlik van onde- schoone koloriet van een groot meester. Ovsaz.
ren,waarrnede m en den kolfbal slaat:kolf aan vwx H>zRvsv. Omdat dedichtkunst in harenaard
stek, voor aan hetd/zf/c,a1s iem and metde kolf eene soortvan schiltlering is,wordthetwoord ook

tegen den paal slaat. De kolf naar den bal wer- daarop toegepast: een heerli
jk koloriet in een gepen, om een klein ongeluk den m oed opgeven. diehtverspreiden. Uithetfr.colovt's.
In de scheikuntle, worden glazen,nlet eenen ron- 'R ol.os, m .,m eerv.kolossen. Een woord,uit

den buik en eenen engen hals, koloen genoemd, het grieksch ontleend,dat eigenli
jk de naam van
wegens de gedaante. Verkleinw.kok'
e: het is een reusaehtig koperen standbeeld,op heteiland
een kolfje naar zi
jne hand, hi
jisdaarvoorregt Rhodus, was. Men gebrui
kt het nog,van eenig
geschikt; die zaak komt met zi
jneneigingen en kunstwerk, dat (le natuurli
jl
te grootte overtreft:
wenschen wonderwelovereen. Zam enst.:kolfbaan, kolossen, niet van erts gevorm t, noch door de
kolfbal,kolfhout,een diltzak,botmellsch;kolfoog, hantgeklonken. AxTox.

een visch. WACHTER.aehtditkov
,,lat.clavaLper (
Il
io:sterséok,m.,ziekolder.
p/pfcf/t?
t
sfn)afkomstig van klohpen.
H ol.
'
Yen,o.w.,ik kt
llfde,hebgekolfd. lnde
n ol.:'l:lr:efi
r
.j
e, (kolobriet
le) o.,meers
'. koli- ltolfbaan spelen. Van hierkolver.
brietjes. Een bont amerikaansch vogeltje,totde '
H ol.
ven:el
e,m.,meerv.kolveniers.Schutter.
spechtsoortbehoorendeyeen derkleillsteonderalle Van kol
f,zel
tergeweer,roer,ofbus,anderskolfbekende vogtlen.
bus,/c/?
,
/'
roer. Zi
j,die ditgeweer gébruikten,werrn ol.:.jk, o. Onduitsch woord,in zuiverne- den kolveaiersgenoemd,waarvandekolveniersdoederduitsch, darmweet of darmpb
'k. Van het gr. le.teAmsterdam,zi
jnen naam ontleend heeft,a1ztolkov, de kronkeldarm, omdatdezelve hetmeest Svaar de schutters gewoon waren,zich in de bedaardoor aangedaan wordt.
handeling van dit geweer te oefenen. A nderen

'
n oik, v.,meerv.kolken. In hetgemeeneen schri
jven kloventkrs, naar de colevrines,waarmede
kail,dediepte onbepaald zi
jnde. Zoo neemtmen .
de schuttcrs oudt. schoten, zi
jnde een fransch

het voor de plaats op den haard,waarin de asch woord, en betcekenende zoo veelals bustof roer.
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Doch F.
R.BunM.beweert,dathetfransche woord a1s afkomstig van het fr. chau-gbi
r. KJL.heeft

van onskol
f afkomstig is.
kç
ffoor,llt
zl/
#bg
r,foculus.
Ei.onls v., zneerv. kom men. Een h()lle bak, '
(
H O'
nAIJX:,111. Zekere plant,ofderzelverzaad.
hetzi
j grooter ofklei
nervan omtrek. l'
zene kom Zamenst.: kolni
jnl
taas, allderslcomiinde kaas;110m et soep. Ook eene haven,waar scllepen veilig mi
jnzaad. ln de O vcrz van den Bi
jbel wordt
liggen: ter komme in. Voxo. Kleine binnen- het onz.gebrui
kt:ende hetcomi
jn slaetmenui
jt
landseLe zeeën dragen ook dien naam. Zanlenst.: met den stock. Yan hctlat.cumlhuuè,gr.zuytqkov,
baarskorll,melkkom ,papkom,soepkom ,spoelkom,

vischkom,waterkom,enz. Hoogd.Kunl
pf. Ileeds

bi
jWde
Grieken waszbp-jogeen diep vat.
oxnba ars,v.,meerv.konlbaarzen.Seheeps-

deken : zi
j wierpen hetli
jk,in cene konabaars ge-

naaid, buiten boord.
'n o m b ef, v., meerv. kombofs, konlbolen.
Zoo noem t men, Jn Geld,eune hut, eltlers eene
boed genaamd, wltarin men stookt en kookten
allerleiruig k-eukenwerk doet.
Fn em bu :s, v., m eerv.kombuizen. Scheeps-

hebr.y!u.3.

W em ke- lner. m ., meerv. komkomm ers,
komkom meren. Eene bekende vrucht. Zamenst.:
kom ltomm ershof, komkomm erzaadj enz. Uit het
lat.cucumer.
W em - er. m .,meerv. l
tomm eren. Beslagop
tilbare of ontilbare goederen,drukkende woeker:
gheld op kom nner nem en. K ILIAAN. Rentellen
komm eren op dezelve goederen. H ooFl'. AD.
IcLuxo leidt hct af van kaut, dat, in .de salisehe

kenken. Het laatstegedeelte schi
jntuithuisont- wetten, de hand beteeltent. Hicrvan sclli
jnt een
staan tc zi
jn.
veroud. werkw.kamen, nemen, ontstaal te zi
jn,
H om edie. v.,zie schouwbut'g.
'
welks voortd.werkw.kommeren is.
W e'm eeés v., m eerv.kometen. Eene staart- R em m er. m. Eigenli
jk, een luid gcsteen,
ster. Van llet lat.en gr.coîneta.
gezucht
,gejammer,van het oude kuùltelt,zutthten,
'
H oezen,o.w.,ik kwam,(van hetoudekwe- dat bi
L. llog te vinden is Voorts beteekent
-j Kz
men,bi
jUIaPHIL.qut
man)bengekomen. ATenver- het m angel aan de noodwendigheden des levens:
voegt ditwoord dus:ik kom,gi
j komt,hi
jkomt; kommer en gebrek li
jden. Si
j sullen lletbrood
ikkwam,gi
jkwaarnt;gebiedendewi
js:kom,komt. m et komm er eten. BIJBELV. Een hooge graad
H()twoord drukt,in hetgelneen,uittegenwoordig van angst en hartzeer over ranlpen :in 't dulden
worden,zonder onderscheidvan aard en wi
js. Alen van korten kommer. llooE'
l-. lfbmmer is ook
gebruikt llet, in eene naauwere en,m isscllien,de een jagerswoord,voor drek,ofaf
gang,vanhazen.
ei
genli
jkste beteckenis,van levende schepselen,die, Van hier kommerli
jk,komlnerloos,komnternq'
,bi
j
uiteigene kracht,aan eene plaats zich tegenwoor- Poo'
.
r kommernis,bi
jCAMrI1. Zamenst.:komdi
g stellen. Eigenli
jk: t
laarkomt
,de konil
tg. In znerrt
lp
',welk woortlvan vruchten gebrt
liktwordt,
korn u iets zeggen. In de wereld komen enz. di
e geelien ti
jd gehad hebben,om volkomen ri
jp
Die spade komt,komt ool
t. Ol
leigenli
jl
t:aan een te worden.
ambt konaen. Tn verzoelting, ill gevaar kom en. H et is van Ons veroudcrde wcl'
kw.kulblten,oud
Op de gcdachten, tlit de schulden kom en. Tot hoogd.kumen,neders-qaimen,lat.gentere,zuchten.
uitersten kom en. Om het leven kolnen. Hier H eynr anxje, het
zelftle als kaîlt
pazje. Het
drultt het voorzetselhetverlies &'al)icts uit. Zoo wasdaarsoberekompanje,hetwasdaararmel
i
jk.

zegt I'
loorT; om neeringe,welvaart,en vri
jhee- Van hierkompanjemcester,opzi
gterovereenlandsdel)te konlen. Zoo ook elders:zi
jI
tonltoln li
jf p
.akhui
s. Menzievoortsde afleiding inL'
ampanje.
ofVlidt.
Anders zoude m en het van hetotzde fr. compaan levelllooze clingen wflrdt dit woord ook gner, dat is hetlat. complhgere,kunneu a:eiden;

gebrniltt: de brief is rnet de schuit geltomen, zi
jndelletwoord dan zooveela1s eenopboeisel.
De ti
jd komt. Er zaldierte komen. Te pas ko- W om pas,o.,meerv.kompassen. Een streekmen. Te stade komen. Aan den dag komen. wi
jzer op zee, waarop detweeelldertig winden

ln geene bedenking kolnen. Dat woord kom t geteekend staan : en 'twalcn van de naald aan
va
hethtlbreeuwsch. A en u komt ditgeschenk. 'tlaisternauw kompas. Hooya'
J.nCAT
. Zi
jn konlpas is
S.
verdraaid) het hoofdstaathelnrni
etwel. Zatneust-:
M en gebruikt ook achter dit werkw.eene on- peilkompas,zeek-ompas. Kompasm aker,kompasbepaalde wi
js mct te: l
tomen tetrouwen. Alen naald. Van het ital, conlpasso,t
lateigenli
jk een
m oet ondertusschen zich hierwaehtenjom deFrttn- cirkclis.
schen na te volgen: hi-j kwam dittedoen,hi
-j '
n oxnl
lyost;
,v. Mengelspi
js,mengcldrank. KI-

kwam te sehri
jven,isnietgoed;men zegge:hi
j LIAAX vertaalthetdoortltttrt
a,t'
oncl/'
/t
J:,condt
-tura;

deed, schreef dit. In eenige weinige gevallen al- salgama. D e bitt're kompostik verzoete. V010.
leen is dit te dultlen. H et deelw. kontende: op Vallhetlat. compostumnvoor compositum.
kolnenden wege. H ool'r. 1.'
)e gaande cn kolnen- 'R om sé, v. A ankomst. Van hier komstig,in
de m an. V oor het verled. deelw.gekomen,werd toeltomstig.
oul,j veelal, komen gebezigd:daer 'twas so verre .
ykonexj.
xe, conciliejo.,meel'v.konciliLn. Een
comen. L.v.V'
ssTu.

Hetschi
wo
rd
ardo
rste
me
de
ts
et
ra
ka
et
li
j
verga
c
l
e
jnt,methet hebr.DlD
j, dat, in onze r
ino
ge
n,wa
der
chori
t
llneer
areou
endevelr
:ke'tKo
nci
l
ie
bi
jbeloverzy meer dall eells door'
opkomen vertaald van Trenten. Hoovl'
. Van hetlat.concl
hhm.
wordt, verwantscllapt te zi
jn. Het gr.zopttet
y, '
R ond, bi
jw. Van keltnen. 1l1 hetgemeene
gaan,is vallhetoude zsp-st&.

leven gebl'uiktmen hetvoor bekend, en vocgthet

'
H om enl
a-, v. Krameri
j, kruit
lenierswinkel: bi
j doen,ofmaken.hetwelekede Heereonsheeft
eene komeui
j doen. Zamenst.: komeni
jpraat,bi
j kont get
laen. BIJ'
BELVER'
I,. In den deftigen sti
jl
Yoxtà.
p
cs;komclli
jswillkelis let bui
ten geL
lruik geraakt. Bi
j RAB.ld-&u11.
n o'
'
nzl*eolr, o.,meerv.komfllrell. Een werk- chund f?/t)??, bi
j NOTK.en OTFItID.kuud #t/tz??. ln
t
buig,waarillm en kolen vuur doet. Zamenst.: ta- openbare bevelen is hetook somti
jds nog in den
akskomfbor, tafelkomfoor. Meu beschouwt het smaak: elk zi
j kond, dat enz. Van hierkond-
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schap, (kundschap) v.,meerv.kondschappen;be- VOND. Zamenst.: koningri
jk,k-oningsbrood, korigt,bescheid:oy kondschapuitgaan. Dczekund- ningsgezind,k-oningshuis,koningskaars,eenebloem ;

schap heb ik u1t eenen persoon. Hoov'r. V an koningykind,koningskleuryl
toningsmoord,koningshier hetbedr.werkw.lcondscàappen,en hetnaamw. moorder, koningssta; koningszeer, koningszoony
kondschapper.
en Z.
H on dseltap , kundschap,zie kond.
Iconing,KSR. chuning, W ILI-EII. kuttlng, hoogd.
y, angels. c'
'
H 4>Z:/Jé, v. Ond. woord, voor suikerooft. A-J???.t
j'
ning, eng. king, zw. konung.
R.en anderen brengen den oorsprong tot
Van hier hetbedr.werl
tw.konfjten,in suikerin- JVACHTZ'

leggen. Hi
j is in die zaak gekonhjt,in hetge- kunneteen geslacht,omdat,in de eerste ti
jden,de
meene leven,voor:hi
jverstaathetstul
kzeerwel. oudste van eenig geslacht tevens deszelfs koning
Van hetfr.con/t.
was. W aarschi
jnljkeris de gedachte van Fslscu
en anderen, die het woord van kunnen aEeiden,
H oxlnue.v. Melisse,een zekerkruid.
o
m
dat
t
f
l
c
h
de
magthetuitstekendstekenm erk eens
H onleersziekonfoor.

* ongeraal.. m.,m eerv.kongeralen. Zeltere konings is. W aarvan het ook herkotne, m en zal
7
veel overeenkomst vinden tusschen ditwoord en
soortvan aal. Lat.cong6r,fr.congre.
H on:
ln,(kni
jn)o.,meerv.koni
jnen. Eenbe- het tartarische chan, en misschien ook hethebr.
kend viervoetig wild. V an hetlat.cuniculus. Het
I'
n
2,
on
ecke
np'
ri
sv.
te
,
een
rst.
,e
,r
mee
rvv
.o
konl
tels. Ditwoord heeft
mannet
je heetram,hetwi
jfje voedster. Missehien j7

draagt het den naam van Canallh omdathetlca- zi
jne oorspronkeli
jke beteekenis geheel verloren,
nclez/, dat is gangen en holen, onder de aarde en wordtnietdan oneigenli
jk gebruikt. Bi
j lflrv.
konc
ke
l
ee
ne
dr
aaikolk, konckelwronckel zamenmaal
tt. Zamcnst:koni
jnenbosch,koni
jnenllok?koni
jnenhol, koni
jnenjagt, koni
jnenkooi, koni
lnen- gedraaid,konckelen omdraai
jen. W dders, om de
kruid,koni
jnenpastei,koni
jnshaar,enzdraai
jing en rondheid is het, bi
j hem, ook een
Tn oxAfng. m.,m eerv.koningen. In het alge- sprthrolcken, cven als het opperd. K unkel. H et
m een iemand,die de hoogste m agtover meerde- behoort dan,zeer waarschi
jnli
jk,totkinl
c,een draai.
ren heeft, de hoogste overheid, zoover zi
jdoor Van hieriskonkelen eerti
jdsvoorspinnengebruikt.
eenen wordt voorgesteld. Zoo noemt de Sehrift Geli
jk nu nog, op het platte land, het jonge
hetOpperwezen, op eene uitstel
tende wi
jze,Ko- vrouwvolk totspinnen bi
jeenkomt,(welke bi
jeenckfp.g. ln veel Paauweren zin, dragen,in andere komsteene .
s#ï??;'
llk.g heet)zoo waszulksvanoude
werelddeelen, buiten Europa, alle onafhankeli
jke ti
jden afreeds het gebruik. Van daarheefthet
vorsten, algebieden zi
j slechts over eenige weini- woord konkelen, spinnen, wegens de praatzucht
ge steden, zelfs over eene stad,dien nllam . In van dergeltjlte spillstcrs,eene olleigcnli
jke beteekedicn zin lezen wi
j,in de Overz.van den Bi
jbel, nis geltregen; deels van praten, babbelen;deels
nlenigmaal van koningen. Ook, wanneer deze van brouwen:sm eden,ovcrleggen, in het geheim
kleine vorsten den grooteren onderworpen zi
jn, bewerken; deels van kofij drinken, onder het
behouden zi
j dien naam. In de middclecuwen vrotlwvolk,op eenen sluiptijd. Van hier konkelbelloemde m en dus de stadhouderszelfs. In eenel) ster. D itis voorts (1e reden,dat konkel een lui,
naauweren zin, die thans,in Europa,de gewoon- ledig,slordig vrouwmensch beteelqent:zi
j is eene
li
jkste is,beteekent dit woord eenen behcerscher regte konkel;ja zelfs eene vod, eene slet:llet
van een koningri
jk, volgcnde,in rang,op eenen zi
jn maarkonkels; gi
jlaatuwe konkelsoveral
keizer: de koning der Neclerlanden. lleszelfs ge- l
iggen. Zamenst.:konkelpot,kofsjketel, koffjpot.
'
n
on
ne.
zi
e
ku
nne
.
malin heetkonthgin. Iu den dichterli
jkellsti
jlheet
de m aal): de ltoniugin des hemels, van den
'H exkxkex:. zie kunnen.
llacht. Iets,datin zi
jnesoortboven tlnderen uit- H onsk. zie kunst.
steekt: de konillg in hetk-egelspel,de l'niddelste H ox:stabe'
l.
, (konstapel
) m.
,meerv. konstakegel. In het schaaltspelis het voornaamste stuk bels. Een bediende onder hetkri
jgsvolk, die den
de /coràkbg; dat daaraan volgt heetkonlblgin,wel- kanonniers terdienstestaat,ooltzelfweldestukken
ke naam, op eene zollderlinge wi
jze,in Europa afsteekt;een busschieter. Zam enst.:konstabelskagevormd is. Hetschaakspeliseen oud l
tri
jgsspel mer,eene plaatsop hct schip,onder de kajlit;
van oostersche vinding. Het stuk naastdcn ko- konstabelsmaat. H et woord is uithetmiddeleeuw.
ning heet, in het perz. en arab.pàarz,ofpàer- constabularius, van stabulunt, een stal, eene ligzan, dat is velclheer,wiens ambtditstuk,in het plaats. ln de middeleeuwen noemde men stabuspel,ool
t wezenli
jk vervangt. Hetspelin Europa Jtzràè' soldaten, die édne woning betroltken, wier
bekend wordende, hield ditstuk eel'stden naa:n opziener constabulart
hs heette. Hiervan is ons
vanfercia,zoo alshet,in detwaalftleeetlw reeds, woord konstabel. Voorts was konstabel ook de
metdien natlm voorkomt,in hetoudfr.//l
g.
cc,-/l
er- eerste der hooge ambtenaren van de fransche
ge. Uit onkunde van het woord sm eedtle m en kroon; opperveldoverste:het slotvan Vezou door
daart
lit vierge, maagd, dat ei
ndeli
jk in let lat. den constabel van castil
jen weder illgenomen.
door vl-rgo, lop/f0?tz,regina vel'taald is. Van hier, Hoorr
r. Uilhetfr.connaable,verbasterduitcomes
dat dit stuk koningl'n genoemd is. Zie verder stabult' opperstalmeester.
sehaalc. V oorts noem t men,onderdediel'en.solll- G onl. v., meerv.konten. H et achterste, de
mige met dezen naam . 1)e arend is de 1,
-t)7?0*n.g aars. In veler ooren is dit een zeer vuil woord.
ouder de vogelen; de leeuw olldtlr het viervoetige De onschuld op hetplatte'land,die in de woorgedicrte; de ht
Aring onder de visschen. De bi
j, den zelve geene onkuischheid kent, schaamt zich
die (1el1 gelleelen korf bevrucht,anders ntoer ge- nogtansniet,in de dageli
jksche taal,dit woord,

llal
tnad. heet ook,schoon zeerolleigënli
jk,koning. vooral het vcrkleinw. kontje, te gebruiken ln

y is ook een woord der scheikuust,a1s het Gelderl.hoortlnen Iletdikmaals. Misschienishct,
ffoo?gen.r
.
m etaalvan alleanderedeelengezuivcrd is Halflne- om hetonderscheidende teeken der gcslachten aan
talen dragen ook dien naam :spietsglaskoning enz. datdccldesdierljken ligchaams,met kunne,uit
Van hierkoningdom,koninkli
jk,hetkgningschap. eene bron.
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KONTERPEITEN-- KOOR.

R enterfelten, b.w., ik konterfeitte, heb in onze m oestuinen. Sluitkool, bui
skool, boerengekonterfeit. Uitschilderen, afbeelden. Van hier kool. Oul.verstond men onderkoolallerleigroenkonterfeitsel. Een woord weinig nleer in gebruilt; ten:ofi
jmantden anderen schade dede an tuille

althansin eenen deftiyen sti
jlonvoegeli
jk. Van
hetfr.deelw.contrqàlt,nagebootst.
H enzen l:.je. Leochendlej v. Eigenli
jk, een
gekorven diert
je,datin Mexico gevonden wordt

(omtuining),an willigen el) l
toel enz, STADR. v.
DEvEx'
r. Kool verkoopen is, in de dageli
jksehe

verkeering, door zotte vertellingen nlisleitlen,
ienland koolverkoopen,anders:knollen voor ciaan eene plant, nopal geheeten, eene soort van troenen verkoopen. D e sop is de koolnietwaard,

indiaansche vi
jg. Van zulke gedroogde diertjes spreekw. Verkleinw.koolje. Ienland een koolt
je
komtde kosteli
jlte karmezi
jn en seharlaken verw, stoven,in den gemeenzamen omgang, voor eene

behoudende dienzelfden naam . Hetwoordontstaat poets spelen. Zamenst.: bloemkool,winterkool.
van hetsp.cocltthillas,een verkleinw.van cocht'no, K oolblad, koolhaas, koolhof, koolluis, koolmoes,
cocbin,in Spanje denaam van eenepissebed,een koolplant, koolstronk, ltooltuin, koolworm , koolzaad,enz.
zekerbloedeloosdiertjc.

W eol,1,.
,meerv. kooi
jen. Dit woord drukt,

ILoob fr.choux,lat.caulls,waarvanhetmisschien

in hetgem een,eene plaats uit,waar men zich ter afstamt,schoon anderen, den oorsprong in olus,
ruste nederlegt. Zoo noem tm en,in hetgem eene holus,moeskruid,m eenen te ontdekken.
leven,meteene soortvan verachting, elke slaap- H eon ,#.,m eerv.koonen. svang: de suikere
plaats:hi
J is al te kooi. De slaapplaats des koon van een dochter tekussen. Voxp. Zamellschippers,ook andere slaapplaatsen voor reizigers, stell koonslag.
op een vaartuig,ook eene hangmat, waarin het '
H oop, m . D e handeling, om eenen eigenscheepsvolk slaapt, noem t men met dien xkaam. dom aan iets, voor eenen bedollgenen pri
js,te
Eene plaats,waar schapen opgesloten worden, en kri
jgen. Op den koop maken. Iets te ktlop heb-

veilig rusten kunnen:de wolfkwam tot de koi
j. bell. Zi
jne eertekoop dragen,zich oncerli
jk geV oxo. Eene kouw voor vogelen,vogelkooi. Eene dragen. Hetkoopverdrag zelf: eenen koop sluiPIaats waar men eenden vangt, eendenkooz. Die ten, maken,opzeggen,breken. Iets op den ltoop
daar woont en eenden vangt,heet koot'
man. Een toekri
jgen. Op dien koop,kon iemant liehteli
jk

bi
jenkorf: debi
jen,in dekooi
jte zeer bevollikt aan den ti
jtelvan matroosvlegelgeraecken.Voxo.
enz. Hool'
r. Bi
j de drukkers noemt men de Het geld, datvoor iets betaald wordt; schoon in
wiggen, of korte sluithouten,om den vorm vast zamenst. aleen: rouwkoop, wi
jnkoop. De pri
js,
tezetten,kooqkn. Zamenst.:koni
lnenkooi,ligte- wanneerhetal
s een bjv.woord gebruikt wordt:
kooi, m estkooi? ram skooi, schaapsltooi, enz. In goedkoope waren. Dierkoop. Als een bi
jwoord:
hetdeen.iskoi eenehangmat, in het zw. koite. ik heb dat goedkoop gekocht. Verkleinw.koopjc:
D itkomt overeen m et het gr.zotTn,ecn bed.
aan dat boek heb ik een koopje)hetkostmi
j
'
R ooîeen.b.w.,ik kooide,heb gekooid. ln weillig. lk heb ereellkoopje aan,ikbenerwakker
m
e
de
aange
haal
d.
Za
m
ens
t
.
:
aa
nkoop,
i
nkoop,
eene kooizetten:eenen vogelkooi
jen. M en gebruikt het ook onz.
, met hebben,voorbi
jslapen verkoop; koopal, m . en v.; koopbrief,koopceel,
(lat.eot
-l'
ej;doch meestin eenen kwadenzill,voor koopdag,koopgierig,koopgoed,koophandel,kooplieden,kooplust,koopm an,koopmanschap, en het
in outuchtleven:zi
jkooi
jen metelkander.
W ook , v. D e toestand van eene zaak, a1s werkw.koopmanschappen,kooppenningen,koopstad,
dezelve dadeli
jk kookt:hetwaterisaan dekook. koopvaarder,koopvaardj,koopvaart
ljschipy koopD e ketelis van de kook.
vrouw,koopwaar,koopw'
tf,enz.
R ee', v., m eerv. kolen. Een doorgebrand,

'H eepen. b.w.,onregdm -;ik kocht,heb ge-

droog en broltkelig ligchaam. In het bi
jzonder koeht. 111 het algemeen, nemen: koopt zonder
doorgebrand hout of turf. Houtskool, turfkool. gelt. Bzas>ztzv. Voor geld het genot van iets
Gloetjende,doove kool. Een huis in kolen leg- verl
tri
jgcn:zich in een gasthuis, uit eene gegen,hetzelve in den brand steken. Ik zit,of sta) vangenis kbopen. In den bepaalden zin, den eiop heete kolen,ik heb groote haast. M et eene gendom van iets, tegen eenen bedongenen pri
js,
zwarte kool teekenen,

malen, een kwaad in aan zich brengen: boekcn koopen. Op dag,op

zi
jneafzigtigheidvertoonen:wanneerhi
jd'ondeugt ti
jd koopen, op voorwaarde, van het 'geld op
m et een zwarte kole maalt. Hooovs. Overdr-, eqnen bepaalden dag,of ti
jd te geven. Van hier
voor minnevunr,zoo als zich dat in het stralende kooper, met de zam engest.: boterltooper, kleeroog vertoont:als de gebluste kool weer,in haar kooper,enz. K oopster,metde zamenst.
oogh,geglomm cn. H oor'r. Zeer geestig zegt tle- Daarditwoord oudti
jdsookbeduiddemeteenen
zelfdeschri
jver,deswege,van cen blind oog eener handslag beloven, en die handeling in hetkoopen,
zekere boel:deltkende de doove kool m eteen reeds vroeg in hetgebrnik was,is AoElztrxGs gisplaasterken van zjde. Het vurige gezwel eener sing niet ongegrond,die hetvan het outle woord

pestbuilheetmen insgeli
jkskool. Van ditkoolis #c.6 gauh f1e hand,aqeidt. Hierlnede komt overook hetwerkw.kolen gevorm d,in Gelderl.gebrui- een hetlat.capere,nem en,waar/an captareenhet
keli
jk,alwaar men klompen kolen zegt, voor hols- fr.acheter.
Bi
jdeHebr.q
'
r3 dehollahand.Echblokken,in den winter,metgloei
jende asch warm
m aken. Zamenst.:smidskool,steeukool. K ool- ter komt hetgr.z8vtlttl;onero levo, exonero,ontaarde. koolbak, kooldrager, koolhaler,een schip, lasten, hier mede in aanmerking, dewi
jl koopers
ofschipper,diekolen haalt;koolkrabber,koolmees, diegenen van een gedeelte van derzelver last ontook voor eenen koopman in kolen, lat. caî'nona- helen,die hunne koopwaren ter marktbrengen.
rzbd, koolschip,koolvloot,koolzak,enz.
H eee, o.,meerv.koren. Een reivan dansenD it koolstamt af van het verouderde duitsche de of zingende personen. Hierhettn behooren de
Kob vuur.en behoorttoteenen wortel methet zam enst.: dankkoor, Blgsslzv-, engelenkoor, helat.calere en calor,en hetgr.'
rj
àtng.
melkoor:de feestmuzti
k der bli
jde hemelkooren.
G eo', v.,m eerv.koolen. Een bekend gewas Poo'
r. H et achterste gedeelte eenel-kerk,waar

KOORD--KOPPERMAANDAG.
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hetaltaarbi
Jde Roomschen is:na de mfs,quam schrandere kop. De gesteldheid des gemoeds:
hi
j weder in 'tKoor. HoorT. Voorts, in elke een onverzetteljkekop. Het leven: datzaIhem
andere kcrk,de plaats,die in vorige ti
jden daar- den kop kosten. De persoon zelf: i1
< stond over
toe bestem d was: op het koor trouwen. Eene de opluikende vonken van dezen poëtischen kop
verhevene plaats in eenc kerk, of in een ander verstomtl. FSITH. Ecne bende van honderdkopgebouw,van waar gezongen wordt:ten kore ko- pen. Ouo. noemt schrandere m enschen: kloeke

men, mede tot het gezang verscli
jnen. Van het koppen. Van hier koppig, eigenzinnig, ook dat
Iat.chorus,gr.y.or
log. Hiermede kemtovereenhet ligtnaar het hoofd vliegt:een koppige jongen;
l congessit. Zamenst.:koor- koppige wi
jn; koppigheld, koppigli
jk. Zamenst.:
h
ebr.7.
13,z'
n çîoù?/?z
deken, k-oorjong.en, l
toorkleed, koorkl
laap,koor- kopstuk. Het woord komt zeker uiteene bron
lamp,koorkosteres,(bi
j Yoxo)koorrok.k'oorzane. methetfr.ebe
h ital.capo,lat.caput, gr zeyqlkn.
koorzanger,enz.
'
'
=' W epe*, 0. Een bekend metaal. ltood,gee-1
H oort'l. v., m eerv. koorden. Een gedraaicl koper. D atuit koper gem aaktis:daar werd veel
!
koper en tin verkocht. Van Iliethet onverb.b.n.

s
ll
osc
ro
vr
adn zli
jde, kemelshaar,wol,cll
l
z. Zaluenst.: k
kopereu tabaksdoos. W i
kl
o
ko
jders, het
' skoord, (litskoord) mantelkoord,enz. b0
98r6we
2:rkw.
eene
E
ez
dr.
koperen.m et koper beslaan:een geenegedraaitlcli
jn,een touw :op f
)ekoord dan- koserd schçp. v oorts koperachtig, koperig. Za-

sen.1 MetZde koord gestraft worden,opgehangen a' k xrherg,koperblad,koperdraad, koperWOr(0n. amenst.:koordendanser,koordendanster. m 0DSt-: OPe
v an hetfr.corde,1at chopda.
erts, kopergeld, kopergieter, kopergroen, koper'
n ooxu. zie koren.
mi
jn,kopermolen,kopermunt,koperroest,koper'
H oo.As v.,meerv.koortsen. oudti
jdsschreef rood, het koperslagen, koperslager, kopersneê,
koperwerk,enz.
n
lorfd- .Ee''e
tj'aen
yy
)0r,ange!s.cyper,eng.copper,
y
.u
eyj teykens ,ve(
daagsche,afgaande koorts,slepende, heete, bran- zw.lcoppar,fr.culvre,sp.cobra, m iddeleeuw. czfdende koorts. Van eene koude ltoorts geslagen. P1.gpt, cyprtygpà. ajjes js ujtjjetjat.aes cyprgkzzl,

le
kkoe
mnt
d-ez
wie
jj
l
t
rty
ea
,ad
gi
se
cho
/,g
ae
uz
ty
ee
tj
te
.j xop:r,ljoogJ.x

l'
looGvlz. De koorts kri
jgen. Lang aan dekoorts Omdat het den Romeinen in menigte uit llet
land Cypruswerdaangebragt;zoo alsonsFlsTus
gaan,
n. V an hier koortsachtig, koortsig. ei
Zamensl
tigge
:k-oortsbast,koortsdrank,koortsmiddel,
>rjjrzezekegt.
binnel,ko.orts, blutskoorts,enz.
u opla.
. v.
, meerv.kopi
jen. Afschrif
a
t:geef

R oot.v.,meerv.koten. Eene schipperskooi. mi
J er kopi
j van. zoo ook ecne naarhetoor-

va'nnoot
eene.nvo.,ors
pro
nvg.mkocttek
.Been uit den hiel j
qQpUrBoEnNS
ke.ldkBi
ejgedmeaaDr
kteukske
chril
i
jt:secchnre
pi
jarna
naaarr
me
er
no
.t
sde
hr
e
ift,ko
wa
men de letters zet; ook eene geringe schets;

v
vavneneen
ndt, wa
asrme
de
er,jo
ga
cn
nsee
sn
pev
lea
nrk
:enwto
jfke
altr
eu
me
,tj
wa
on
m- Waarvan de spreekw.: dat is maarko
pi
jvan de
koot of knikkers. Poo'
r. Met,eene soort van Zai
lk. Van hierhetond.woord kopl
j.eren, kopt.ê.en. uit het lat. copia, fr. copie,eene menigte.
ve
cht
ing wordt
tuke
ooklsvan
mens
chenen.
gebr
uivT.
kt: r
ditrage
raamt
van she
che
cn van
koot
Hoo
X issehien werd in de m iddeleeuwen een afschrift
v oor de beenen van m enschen,in (1egemeenzam e Van Oorkonden of eenig boek dus genaamd,om -

verkeering: lli
j staat vastop zi
jne koten. Gl
,door dat afschri
lven,de zaak vermenIgvulli
jd
da
jgta
hi
,eyj eeyjzoodanig boek ondcr velen verspreid
nckt,uw wi
jf is fris en waclter op haer koten. (
j
w ssTsus. zamenst.: koot
l-ongen,l
cootti
jd,enz. Wex
rw'
n op, m ., meerv.koppen. Een woord, dat.
'
ossaj, o.,meerv. koppels. Ei
genli
jk een
in het algcmcen,een liachaam beteekent. hetwelk band,i'lzoover dezelve dient,om dingen daarmede
eenige diepte heeft. l
-n hetbi
jzonder,e
'en werk- Vast te maken. ln dien zin komthetbi
jKls.
t
nog voor. voorts,een paar,dat door eenenband
g,om éit te drinken? iets uit te gieten: een t
kui
op kofgj. Het verklelnw.kopjeishiermeestin Zejouden js,oç gebonden kan worden: een kop-

gebruik. Hi
j vat een'gouden kop vol wi
jn. Pe1 koni
jnen. Eindel
i
jk,een aantal, eenevereeHooovs, Een zeker werktuig, om, naetdoorvli
j- DIZJP mollizte,il'de dageli
jksche taal:zi
j stonden
ming van het vel, bloed af te trekken:iemand op een koppel,op eenen hoop. zam enst.:koppel-

koppen op den arm zetten. zanlenst.: koppen- Woord. Uithetfr.couple,lat.copula. Reeds bi
jde

zetter,koppcnzetster,koppenzetting- Eel'e zek
-ere Hebr. hcette 22 een balld:ook komt D2,

maatvan drooge en natte waran) twee kop zout.
-.-1-.-21-.E
dubbel,in aanmerking.
en
R oppeieu, b. w., ik koppelde,heb gekopDikop
t melk.
ord is zeer old, bi
j SCl4IcTER kog'
e, )(
t
hoogd.wo
lk
ïotttkit.coppa,fr.coupe,middeleellw.cupa, Pe . x et een koppel, dst js m et eenen band,

pe1-z. cobba,hong.kupna,gr.,bi
jHEsvcu.,zujjc. binden: honden, paarden koppelen. Vereenitoppelen. Eene verbinding tusHet lat. scyphus ïs u1t dezelfde bron. Hethebr. VPDJ Woorden I

q
p2
-,eenellolligheid,komthiermedeovercen

k
scel
n
aenzit
nw
pe
o
n
;in
een
enll
e
ac
e
i
jn,e
oe
md
ar
ts
dn
oe
on
rgma
aank
se
bj
den
ee
env
or
f
bh
i
jt
dl
e
' op, m.,meerv.koppen- Het ronde, boven- anderen eene harteljke vereeniging ontbreeltt:een
n
ste deel van een diug:de k()J)cener speld. De huweli
jk koppelen. Van hier koppelaar, huwekop van cenepi
jp, de ketel. Hethoofd van een li
jksmaker,
ook hoerellwaard; koppelaarster,
dicr. Het hoofd eens mcnschen,in den vertrou- koppelares, koppelari
j, koppeling, koppelwoord,
weli
jkel
) spreel
ttrant,en welvan zoodaùig eenen, enz.
welken melljuistgeene uitstekende achting meent '
H orren.b w.,ik kopte,hebgeköpt. Kopsclluldi
g te zi
jn: met den bl
ooten kop loopen. pen zetten, door middel van eenen kop (zie dit
lemand den kop voorde voeten leggen,hcm ont- woord) bloed aftrekken. Bi
j ItlL.heefthetnog
hoofden. Den dief bi
J den kop vatten. Geheu- andere beteekenissen, die verouderd zjn. Vàn
gen:hi
j heeftlzet al in den kop. Vatbaarbeid, hier kopper,kopster.
om iets te begri
jpen en in te zien:hj iseen

R eprerxnaantlag, (kopperges,

Fcpp-
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KORAAL- KORNET.

l-n koPelbksmaandagtm., m eerv.kopperm aandagen. De voor:ik heb geen koren brood in huis. Zi
twee
de maandag in hetnieuwejaar, die in Som - rentje groen eten,zi
jn goed vroeg opmaken. Za@
nllfpp oorden van Nederl
and,in vroli
jklleid wordt mcnst.: korenaar, korenaltker, korenberg,korendoorgebragt. In Gron. is dezelve, vooral voor beurs,korenbi
jter,anderskorenbout,- korenbloem,
Boekbindersltnechts,een dag van onthaal. lfILIAAN korenbrander, korenbrandewi
jn,korendorscher,kover
aal
tv
ko
ppe
ren
ee
ne vroli
kopt
pe
r,
oo
re
ne(1OOr
vroli
j
ke
jkheid vierell;van rendrager, korengarf, k-orenhalm, korenharp,koParti
j, bi
l- HooF'
r: flie renhoop, korenkooper, korenland,k-orenligter,koeel kopper in den zin hecft. Op (1: Gr(
)n.jaar- renmaat,ltorenmarkt,korenmeter,korenmolen,komarktviertmen ook eenen kopjesmaazdag. Tlx rcnroos,korenschoof,korenschop,korenschuur,ko-

CATI mcent, dat deze bcnam ing ontleend is van renworm, ltorenzolder, enz. I-let woord is m et
hct zamenkoppelen van het gem eene volk, om lcern naauw verwant.
vrelgdetebedri
jven. Anderen brengen haar tot H oren. b. w.,ik koorde,heb gekoord. Dit
hetzamenkoppelen,ofvereenigen,door hethuwe- werkw.is klanknabootsend,hetgeluid uitdrukkenli
jk,zoodatdezedag eigenli
jk eenen maandag zou de, hetwelk m en,onder het braken,ofovergeven,

beteekcncn,waarop men gewoon was te huwcli
j- somti
jds hoort In Gron. en elders is dit woord
ken. Ou1. werd deze dag vez'loren m aandag ge- gebruikeli
jk. Bi
j Klra.vindtmellkoren,J
lr
zren,r0noemd,en bil-de Gelderscllellraasmaatldag.
3??
.
63'
c,overgeven. Voxo.zegt: de bastaard (datis
n okaal.
'
, m.
,meerv.koralen. Eigenli
jk koor- bastaardwi
jn) eerst gekoortregttusschen d'hoorjongen, die onder den opperkoorzallger, in de nen gieten. Van hier koring.
H
oren
é,zie krent.
rocmsclle kerken,zi
ngt:hi
j verdooft nzet klokge-

luit d'allerêelste kerkkooraelen. V oxn. V oorts, H orf, m., meerv. korven. E en vat,datvan
een zangerinden rei:in 'tmuzi
jkvanhemelsche twi
jg of teenen gevlochten is, om daarin iets te
koraelen. A xerox. Van hetm iddeleetlw.choralis# leggen.te dragen,enz. Gebruik den korf. V oxo.
lr
lqke
rjg,iemand,die op de fluit speelt, Door den korf vallen is niet veel in gebruik; het
ofhet gr,y.t
in ecrlen rei.
beteekende eigenli
jk zi
jn voorsteltoteen huweli
jk
H oraal., %-. en o., m eerv. koralen. Fyen afgewezen zien; voorts gebruikte m en hetm eest
steenachtig gewas il)de gedaante eensbooms, dat voor afgeslagen worden in zi
jn aanzoek,om ecne
op den grond der zee gevonden wordt, en van kerkeli
jke waardigheid te bekomen. De oorsprong
kleine wormen ontstaat,die hettothunne
van diespreekwi
jsschi
jntte zi
jn,datmen eerti
jds
iemand, van welken eene dochter vreesde ten hubouwen. I7e stof zelve isonzi
jdig:wit,koraal. Dichters gebruiken het voor eene
weli
jk verzochtte zullen worden,eenen korfachter
kleur: aen 'tkorael van uwen m ont. Voxo, de huisdenr zette. Althans, men vindtnog spoVoor de roofle lippenj of den mond zelven: ren van zulk een gebruik. ln Duitschland noem t
vleesrobi
jnen, leenigh kraal, mondtjen minneli
jk men het: eenen korf bekomen, zich eenen korf
van taal. Hoor'r. V an de stofdraaitm en ronde halk
tn. Zamenst.:bi
jenkorf,broodkorf,schanskorfy
die zoowel tot paternosters, of rOZe11- vischkorf,enz. K orfdrager enz.
bolletjes,
gebr
ui
kt
,
a1
s
t
ot
s
i
er
aad
aa
n
e
ene
r
i
J
*
f
o
P
(
)
Iibr
f, 0T:
>R10.lcorb,ht
logt
l.Korb,fr.corbeille,
hoedjes
s. H et komt,m et kaar,uit
rogen en om den halsgedragen worden; wanneer ital. corba, lat. corbl'
i
s,
e
n
een
m
ee
r
ve
he
ef
t
:
ee
n
s
noe
r
van
eene
br
on,
e
n
bet
ee
kent
,
i
n
he
t
gemeen;een holvat.
het vr.
n orh aaxl.,m .,meerv.korhanen. Eene sokprt
koralen. Verder,dragen ronde bollet
jes,die aan '
een snoer geregen worden, denzelfden naam :zi
j van vogel. Voorts korhoen,een hazelhoen.
dragen koralen om den hals. Van llier het onverb. 'Kier:a nder, m . Mrelriekend zaad eener
bi
jv.n.koralen,datvan koraal gcmaakt is:ecn plant, in Noordholland vcel getceld wordende.
koralen korf
je. Dat rood a1skoraalis, fn den Het man nu wasa1s corianderzaet. Blanslgv.Tuat.
dichterli
jken sti
jl:van bleckheidtdergcdaant', en corkandrum. D e naam is van griekschen oorroô koraalen m ondt. Iloor'
r. Zamenst.:am berko- sprong. HssYcfllus zegt:zogtû: is Ttlzr
agtrzv3gov,
ralen,bloedkoralen,pi
jpkoraal. Koorattlagaat, of lieverzoFtr
z
p
j
k
o
v
.
De
o
u
de
Gr
i
e
k
c
n,
zegtGAkoraalboom,koraalkruid koraalwerk. V an hetgr. IuExus, noemden het xojtr
zN&n: Men leidthet af,
en lat.coralllhm. Zie kraal.
zegt GOERHAEUS,van zf
aptg,eene wcegluis,om dat
R epb eel, m.,mcerv.korbeelen. Ecn steen, de bladen dezer plant naar zulk ongedierte zoudie in eenen m llur uitsteekt,en waarop een balk dcn ruiken. De Duitschernoemthetdaaroa)WQnzendille,datis weegluisdille.
rust. Van hetfr.corbeau.
n or:nl, zie krent.
IK.ertlel.fer. m ., meerv. kordeliers. Ond. '
woord, een m inderbroeder; uit llet fr.cordell
kr, '
n ernel, v. Fi
jne zemelen, waarvan men
Van cordeau,eene koord,welke de m onniken om zich bedient) om hoenderste m esten. Van koren,
ke
rn
hetli
jfdragcn.
H erdew a gen, m ., meerv. k-ordewagens. '
H orxke', m., meerv. kornels. Voor koloneq
Ecn krliwagen, bi
J'
f)l Bncxs. '
Bi
J Kll
z.korde- van het ital. colonello, aanvoerder eener ccllonne.
kzlcpien cn koordewagàen, in Gron. korrewagen. Zie kolonel.
Hetis,door letterverzetting,voor krodewagen,van W ornel, v,,meerv.kornetten. Een kromme
horen, eene krommc Ptlit: de kornet,ofop de
krui
den,datiskrub'
en,afkomstig.
'
H oren,(koorn)o,meerv.koreng: insommi- kornet blazen. Fr. cornet. Een standaard der
ge gevallen alleen gebruikelil.k. Allerlel
graan,dat ruiterbenden. Zoo schi
jntVoxpEchette nemcn:

tot brood en melkqpi
js .gebruikt wordt; zondcr om onder onze jonge ridderschap de kornette
meerv.: korcn dorschen,
wannen. O(:h!zag voeren. De stantlaarddrager zelf: wanneer het
men 'tkoorn in goudgeele aaren! SCHCTTE. In mannel. is. Eindeli
jk, eene bende rlliters oncler
Noordh.verstaatmen er,bi
j uitnemendheid,gerst eenen standaard:JCLIAAN RoMsao ontbietdekordoor. Hetmeerv.is gebruikeli
jk inlletzameng. netvan M sxoosA. HoorT. Van hetfr.cornette.
gerstekoren,voorgerstekorrel.Indendageli
jkschen Zamenst.:kornetmuts,eene vrouwentuitmuts,ook
stjlkomthet,in debeteekenisvan een weinigg-e, enkelkornet.

KORNIS-- KORTEN.
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.'
iorn:s. v.
, meerv. kornissen. Kroonli
jst. uitbreiding in delengte dan iets anders, waarbj
Eenigen schri
jven ook karnh, in navolging van het vergeleken wordt:de alkmaarder elwas kor-

het hoogd. Karnt-sz. Zoo men het woord voor
onze taal wil houden,is de spelling kornt's beter,
omdathetafstamt van het fr.corniche,en datvan
het lat.coront.
s. Kls.hecfto0k kornisse.

ter,dan de schager. Hettegendeeldlls van lang.

Een korte rok. Hi
j is kort van gezigt,hi
jkan

niet ver zien. K ort geweer, in tegenoverstelling
van pieken. De korte ribben. M alsch:hettegenR ernoelle, v.,meerv.kornoel
jen,kornoel- deelvan dradig :kort vleesch. Oneigenl. va'n de

jes. De vruchtvan den kornoeljeboom. Vanhet daring desti
jds:de.kortstedag. Hi
jkwam kort
fr. cornouille, uithetlat.cornus,middeleeuw.cor- na mi
j. Kort voorheen. Kortdaarop. Bi
jzonder
nohhm. In eenige oorden van het Vaderland van eene during desti
jds,in welkeeene verandenoemtm en haar kornelle, en den boom kornel- ring geschiedt: iets m et korte woorden voordralenboom, hoogd.Kornelle, Kornelbaum. Van kor- gen. Kort en goed. M et eenige werkwoorden

no6t
# heeftmenhetonverb.bi
jv.naamw.kornoelien, gebruiktmethet op de volgende wijze:iemand
dattotdenkornoel
jeboom behoort,ofdaarvanaf- korthouden,naauw opzigtop hcm slaan. Iemand
een hoofd korter maken,hem onthoofden. Ik za1
komstig is.
'H ernu lt, m.,meerv.kornuiten. ln het ge- hetkortmaken,ik za1 mi
J haasten. Metvoorzets: hi
j is kort van stof,driftig,in de gemeenmeene Ieven all
een,is ditwoord gebruikeli
jk,waar sel
z
ame
ve
r
kee
r
i
ng.
K
or
t
af
. Te kort. T e kort
men, door hetzelve, eenen jongen makker van
jn. Daar is een gulden tekort. Te kortkoeenen jongen losbolverstaat. Somti
jdswordthet zi
jden;ook in denzin
ook van meerbedaagden,meestechtervanjonge men,schade,verlies,nadeelli
lieden, verstaan. Het woord schi
jnt nithet gel- van:te kort schieten. tegelleen ander nietopdersche en overi
jsselsche keurnoot verbasterd te kunnen, of ook in gebreke bli
jven. Iemand te
ztjn, zoodat het iemand zou beteek-enen,welken kort doen,hem benadeelen,hetzi
jnenietgeven.
wi
jzelvea1smakkerkiezen. Tn hetneders.kornut. Zieh tc kortdoen,dehanden aan zich zelven slaan.
Metdien naam komen ook voordeBi
jzitters van lnhetkort,binnen korten ti
jd, met korte woorhet oude veemgeregt, het westfaalsche bloed- of den. Ik zal hem in korten ontkominge geven.
heimeli
jkgeregtgenoemd. Hiervan nader op veem. BIJBELV. Van hier korts, bi
jî
v, voor korteling.
Eindel
i
jk is het de naam van eenen zangvogel. Voorts korsheid, oul. ook in de beteekenis van
'R oroesler, zie korre.
schaarschheî'd: dat er overal kortheydt was van
'
R erpoeaa'. m., meerv.korporaals,korpo- cooren. Scl
4Rlsx; kortachtig, korteli
jk. Zaralen- Een gemeen onderoficierbj hetvoetvolk. menst,:kortademig,(kortasemig)kortbondi
g,kortIn het gemeene leven zegt men veelalkapperaal. bondigheid,kortbondigli
jk,l
tortborstig,kortborstigM en diende dit woord eerderkaporaalteschri
j- heid,kortnagelen,kortom,kortoor,kortooren,bedr.

ven,van het fr. caporal, ital. caporale,datvan werkw.;kortregt,kortvoêr,sterke drank;kortzigt:
capo,het hoofd,afstamt.
een wisselbrief, op kortzigtte betalen, kortzigR orre, v., m eerv. korren. Eene soort van tig,enz.
sleepllet, waarm ede men oesters vangt. Van hier K ort,hoogd.kurz,deen.en zw.lcort,eng.short,

het werl
tw. korren: ik korde,heb gekord,zi
jnde oudfr.cors,thans eourt,ital.eurto,lat. curtus, sp.
eene wi
js van oestersvangen,bi
j deSchiermun- corto,gr.zupTog. Hoeoud ditwoordook zj,men
nikoogersin gebruik. V an hier oesterkor,

kor- mag'veilig deszelfs oorsprong in ons verouderde

oester.korti
jd. In hetgr.iszt
lpToç een sleepnet. karen, gr.zcFetv, snt
jdeab zoeken. Kortis dan,
H orrel
l.
, v., meerv. korrels, korrelen. Het- eigenljk,afgesneden.
zelfle als kerl.el. A1s vocht en zonneschi
jn de H erlaadle.v. Loon van eenen makelaar.
zwakke korrel voeden met levenssap en vuur. V an hetfr.courtage.
M .L.Tlaow. VoxoEc,die hetoneigenli
jl
tvoor '
H ektadem :g, (kortasemig,kortamig) bi
jv.
p/f, merg neemt, heeft het mannel.: verstonden n.en bi
jw.
,kortademiger,kortademigst,zeerkortzi
j te recht den korrel van desaeck. Van hier ademig. Van kort en ademig, van adem. Dit
korrelig. Ook hetonz.werkw.korrekn,aan kor- wordtgezegd van iemand,die zich stil houdende,
relen vallen.
welecnen onbelemmerden ademtogt heeft, maar
rrex:, zie koeren.
door eene korte en kleine beweging verm oeid
'n .o:

H orlel.o.,meerv.l
'
torsetten. Een slap ri
jg- wordten tehi
jgen staat. De beteekenis verschilt
li
jf. Van hetfr.corset.
dusvan dievan aamborstig.
K orst,v.
'
,meerv.korsten. Deharde,drooge R ertegaard. telders kortegarde) v. Een
oppervlaltte van een weekaclltig ligchaam :dekorst wachthuis,uithetfr.corps deg'zrfA verminkt.
van brood, het tegendeelvan de lcrutbn. D e ge- H erlellas. v., m eerv. kortelassen. E ene

droogde opperviakte van modder:alzoo zi
j (tle korte,breedesabel:wierwapen zT
vaertnog korpaarden) dikwi
jls door de korst heen stapten. telas,maarkakebeen ofschinkelwas. VoxD.Uit
Hoo>n'
r. De korstvan eenezweer. In hetgemeene hetfr.coutelas,bi
j KIL.kortelasse.
leven heeft men ook een onz.w.korsten,toteene '
H erlel.
l.
ng,m. Zoo noemtmen.in Gelderkorstworden. Van hier korstachtig,korstig, kor- land,de overgeschotene einden van schilhout, of
stigheid. Zamenst.: korstpastei. In het neders. telhout,die de volle lengte niet klznnen houden.

korste; door letterverzetting,die,in dit woord,bi
j Ook is heteen bi
jw.voor onlaags.den kortelingh
andere volkeren gemjd wordt. Hoogd. Kruste, onderschepten nienwlingh. HoovT.

ital. crosta, fr. croûte, eng crust. Aoscuxo wil H eplen, b. en o.w.,ik kortte,heb gekort.
het lat. crustat eene korst, niet voor den stam- Bedr-, korter maken: nagels korten. Iemand de

wortelaangezlen hebben,maardenkt, dat al die vlellgelskorten,deszelfsmagtbesnoeden. llenkawoorden van den klank gevormd zi
jn,(
1ie,door be1korten,inhalen. Hetankerkorten,ecn schip,
hetbi
jten ineenehardekorst,veroorzaal
tt wortlt. doorhetintrekken van hetankertouw,digter bi
j
H e*1! bi
jv. n. en bi
jw.,korter,kortst. Een hetankerbrengen;ditnoemtmen ook:hetschip
betrekkelpk woord, aanduidende eene geringere korten. Hi
j deed de zwaare scheepen zo dicht
41
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onderden wa1korten,als de grûnd toeliet. Bo- li
jk,zoo nietgeheel,in detoereiking van voedsel
GAIRT. Bot korten, het tegendecl van vieren. bestond.
Touw korten. Aftrekken:ik heb op derel
tening H eslbaar, bi
jv. n. en bi
jw-, kostbaarder,
eenen gulden gekort. M etopzigt op de during : kostbaarst. Datveelkost: een kostbaar onthaal.

den ti
ld, den avontl korten. Verminderen: Van hier kostbaarhcid.
kuntghi
j,wanneer'tl
z 1:1st haar' vreeze korten. '
H oslel.
, bi
jv. n. en bi
lw.
, kosteler,kostelst.
Hooe'
r. lemands magt, gezag, aanzien korten. Dit woord, dat zoo veel is a1skosteli
jk,wordt
Onz.,met z'
j'
n; korterworden:dedagen bcgin- nog in Geld. en Gron. gebruikty waarmenhet
nen te korten. A1s zelrst. naamw.: hetltorten kosseluitspreekt. M etdie kostelegewaden.Hoor'r.
der dagen. Van hier korting.
Van hier kostelheid: mitsgaaders de kostelheeden

H e*ésw l
J;,v. Vroli
jkheid,boert,ti
jdvert
lri
:lf: meertotstaatsi
j dan stichting dienende. HoovT.
uitkortswi
jlietsdoen,zeggen,enz. Ten eind1k, '
n eglel.
llk.bi
jv.n.en bi
jw-,kosteli
jker,kosopgejukt,een kortswi
jlschoon verstrel
t aan d'op- teli
jkst. Kostbaar:hetvaltdaarkosteli
jkteteren.
geblazenheidt. Iloop'
r. Sonamigen spellen korts- Die veel verteert: een kosteli
jk man. Dateene
wil;sclloon ditnietnatevolgen is;immèrs,het groote waart
le heeft: kosteli
jke juweelen. Een
isuitkortenen w?
jl,datisti
jd,zamengesteld;en kosteli
jk huis;kosteli
jkespi
js, enz. Hi
jgaatkosdus iets, dat den ti
jd,op eenezoetewi
jze,kort. teltjk gekleed. Van hierkosteli
jkheld.
Men onderscheide hetvan:eene korte wi
jl, eene '
H eslen. o. w., ik kostte, heb gekost. Op
kleine during. Van hierishetonz.w.kortswqjlen, baar geld te staan komen,waarde prtjsin den
boeren,en kortswi
jlig,kortswi
jligheid.
vierden naamval staat:dat htzis kost eene ton
H orlw :ek en, b.w.,ik kortwiekte,heb ge- gouds. De persoon,die de kosten doet, staat in
kortwiekt. De vleugels korten, van dc vogelen den derden naam&al: dat land kostmi
j duizend
Overdr.:iemand k-ortwieken, beteugelen, bepalen. gulden. In verdere beteekenis,toteene zaak ver-

Om den waanwi
jzen htlogmoed van hetmenschli
jk eischt worden: dat kost moeite en arbeid. Het
verstand te kortwiek-en.' FnAxTzEx. Hiervoor koste wat het wil. Dat zal hem zi
jnegezontlheeftKIL.kortvlerken,kortvlogelen,d.i.kovtvleugelen. heid,zi
jneeer,zi
jnen kop,zjn leven kosten.
'
H erzel.
, bi
jv.n.en bi
jw.,korzeler,korzelst. Kosten, eng.to codf, ital.eostare, fr.couster,
Ligt toorni
g,gemeli
jk, eigenzinnig, hardnekl
tig: coûter' sp. eostare, middeleeuw. costare, custare.
korzele lui
jden. Ds Bauxs. Meteenen korzelen Schoon het lat. constare hiermede veelovereenmoedt. Hoor'
r. Het korzel hooft des woesten komt,ishet echterwaarschi
jnli
jker, dat het van
wildelnans. PooT. Van hier korzelheid,korzelig. kost,uitgaaf,afstamt.
Zamenst.: korzelhoofd, korzelhoofdig, korzelhoof- 'n eséer, m ., m eerv. koeters. Opzigter, bedigbeid, korzelkop. H et eerste deel des woords waarder van eene kerk. Het woord stamt af van

schi
jnt.veel overeenkomstte hebben methetbegin het middeeuw. c@fstosn t
ltl
t
gfttrt
zrz
kd. Het vrotzwel.
van hetfr.courroux,verbolgenheid,verstoordheid. kosteres en koslerin. Voorts van hier kosterschap.
'H esse'm . kn.,m eerv.kossems. D e halskwab, Zamenst.: domltoster enz.

het vel, dat bi
j runderen onder den hals hangt. '
H ol, o., meerv. kotten. Een ellendi
g,slecht
VONDBL en Axroxlols, zoodanig, dat het zal kot. VOND- Verkleinw.kotje: in de kotjens.
F.os HakEs bepaaltditwoorfl,op hetspoor van huis, een gering en vuilvertrek:in ditbenaeude

uitdrukken de kwab, die even boven de borst van BIJBELV. Zamenst.:duivenkot, hoerenkot, hoenrunderen ofkoebeesten hangt. Boertend gebruikt derkot, enz. Het komt, m et hut, uiteene bron.
m en het ook voor de onderkin van menschen: al Eene hut noemen de Finlanders cota; in het

pronckendeop zi
jnen cossem a1seenen waeghals. esthnischeishetcoddd.
VAN BERCHEM.

n olen . o. w., ik kootte, heb gekoot. M et
'

W ogl. m. Spi
js, alles wat alsspi
jsgebrnikt koten spelen. Men gebruikt hetook voorhkhtwordt. Slnakeldke, gezonde kost. Het gansche missenthetis beter vroeg gekoot,dan laat.
onderhoud: voor zi
jn huisgezin den kostwinnen. '
R oleren. tbi
j KlL. ook keuteren) b.w.
,ik
lemand in den kost hebben - nemen. Vcrkleinw. koterdejheb geltoterd. Uitstooten:de tanden met
de
pe
nne
n
kot
er
en.
K
l
l
z
.
Van
hi
e
r
kot
e
r
i
ng.
lcost
ie: een sober kostje. Zamenst.: kostganger,
ltostgangster,kostgeld,kostkind, kostschool, kost- '
n oller, m .,m eerv.kotters. Eene soort van
winning;
lepelkost, melkkost, mondkost, reis- oorlogsvaartuig.

kost,spi
js op (1e reis; teerkost, enz. ADSLUNG

leidt ltet afl door invocging van eene s, van
kaaumen. Hetlat.gustare,proeven,heefthiermede
eenige overeellkom st.
'iosl, m.,meerv.kosten. Uitgaaf,welke men

'
n oud, bi
jv. n. en bi
jw., kouder, koudst.
Eigenli
jk,van alle warmte verstoken. llaarernu
geen ligchaam bekend is,of het heefteenen graad
van warmte,
'is koud eene betrekkeli
jke uitdrukking, aanduidende eenen minderen graad van

-n andere Iigchamen gevonden
doen moet,om een oogmerk te bereiken, bi
jzon- warmte, dan die 1

der van baar geld: voorwaer met kleenen kost wordt;hettegendeel van warmte en hitte. ln het
besteed ghi
j mi
j ter aerde. DE Dscxsa. Van algemeen,minder warm ,dan iets anders:het eten
hier de spreekwi
Gejs:te koste leggen. Oneigenl. wordt koud. Door vuur niet heet ofwarm o
gebrllikt hetde BIJI
)ELv.:ick sa1 voor uwe zielen gemaakt: de oven is nog koud. K oudeschaal
te coste Vegeven worden. M eestwordthetin het (aaneengeschrcven)
, ook koudschaal, eten. llat
m eerv. gebruik-t: kosten doen, - maken. Op door vuur niet aangestoken is: een koud vuur.
iemands kosten teren. Oneig.
, nadeel, afbreuk, Kotldvnur is een toevalen gebrek des ligchaam s.

schade: ten kostevan zi
jn leven. Ten koste der Daar wi
j gemeenli
jk naar de natuurli
jke warmte
van onsligchaam,de maatder koude berekenen,
deugd. Zamenst.:kostcloos,kostvri
j.
H et woord kost, voor uitgaaf, besteding van ZOO noemen MJ
ri* koud, dat mindere warmte dan
geld,iszekerhetzelfdewoord alskost voor spi
js, ons ligchaam heeft:desneeuw iskoud; eenkoude
omdat, in de oude ti
jden dcr eenvoudiglleid en winter. De koude koorts. Oneigenli
jk zegtmen
armoede,de uitgaafibi
jelke bezigheid,hoofdzake- het van gem oedsbewegingenj die koude veroorza-
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ken:watkouderschrik beroertmi
jneingewanden! ren en vensters sluiten. Zamenst-:deurkozi
jn,venPooT. Van warm gevoel ontbloot:zi
j bleefzoo sterkozi
jn, waar de deur of hetvenster z
'
ngekastt
kout geli
jk de Nigervloet. Poo'
r. Datgeene har- of rolldom ingesloten wordt. M isschien van het
ten roeren kan: een koud verhaal. Van hier het fr.cltasst
h eene raam.
z. n. koude, zonder meerv.; koude lucht: eene H raag, m.,m eerv-,kragen. Eene geplooide
strenge koude. Eene opzwelling, m et ontsteking lob,die,in vorigeti
jden,metvelevouwenom den
gepaard, door koude veroorzaakt: zi
j heeftde hals, in de gedaante van een rad,gedragen werd.
koude in de handen. Keele wind:daar waaiteen Hieruit zjn ontstaan dekragen dermantels,rokmooi koudje. Eene mindere maat van warmte: ken, hemden. D e kraag aan eene wapenrusting;
de koude is er af. In den gemeenen sllreektrant zonder ysren kraegh. Voxo. Voor hals,in het
zegt men ook kouw. V an hier hetb.en o.w . gemeene leven:iemand naar, of bi
j, den kraag
kouden, kouwen, voor koud maken en koud wor- vatten. Hetzal hem zi
jnen besten kraag kosten,
het
l
e
ve
n.
Zamens
t
.
:
hal
s
l
t
r
aag,
hemds
kraag,manden; koudachtig,koudeli
jk,koudheid,koudjes.
Zamenst.:koudepis,koudslagter, eene beschaafde tel
kraag, ringkraag.- Kraagman, een vroegere
uitdrukking voor viller, in Gelderl.; koudvochtig, zilveren dukaton, ter waarde van 3 gl. 15 cents,
waarop een borstbeeld m et eenen kraag gestem koudvochtigheid.
Daar de koude een onaangenaam gevoelver- peld stond.
wekt,zoo schi
jnt het woord, ln hetgelneen,zoo D aar het denkbeeld van vooruitsteking hierhet
meest heerschende is,m ag m en den oorsprong in
hethoogd.ragen,vooruitsteken,stellen.
hetniet alleen tot eene bron met hethebr.
,
neders. köle, smart, killen,hevig smarten,behoo- H raa:sv.?meerv.kraai
jen. Een bekendevoren; m aar het is dan ook niet vreemd,hoe de gel. D e kraai
len nae haren aert. BIJBSLV. Zam
e
ns
t
.
1
bont
e
k
r
aai
:
eene
bont
ekraaimaaktgeenen
Lati
jnen het tegendeel van koud,doorhetzelfde
woord uitdruklten,calidus,ital.caldo,fr.chaud. winter.Houtl
traai,zandkraai.Kraai
jenest,kraai
jen'n eus, v.,meerv.kousen. Een kleed,datom oog,kraai
jevoet,eenkruid;kraaipeerjkraaipen.De
de voeten en beenen getroltken wordt. Ontler- vogeldraagtdennaam naarzi
jngeluid. X3j
; komt
kousen, bovenkousen. Itousen brei
jen, stoppen, hiermede overeen.
enz. M et de kous op hethocfd te huis komen, '
n raa#
len, o.en b.w.,ik kraaide,heb ged.i.met eenen verkeerden uitslag van zaken. kraai
d. Onz., met hebben;geluid m aken a1s eene
V oorts wordt dit woord van andere bekleedsels kraai. Van hanen zegt men hetook:eer dehane
ook gebruikt, als voor hetlederen beltleeclselom gekraeyt salhebben. Bllsssv. Geen haan zaler

veelalssmarteli
jkgeweesttezi
jn:endan$zo
.u
nde

eenen kabel. Zelfs draagt, bi
j deschipp.ars,een naar kraai
jen,niemand zal er iets van hooren.
i
jzeren ring, in eenen strop geklonken, om het Sehreeuwen:hi
kan wakker kraai
jen. Verkliktouw voor doorsli
jting te bewaren, den naam van ken;wie heeftj
daarvan gekraaid? Bedr.:dehaan
kous. K ous is ook datgeen, waardoor m en den kraaitonweêr. Oproerkraai
jen. Van hierkraaikruidwi
jn laatzi
jgen. Voor eene soortvan drinkverklikker,verachtel
i
jk gezegd van ieschaaltje,geli
jk ook voordevronweli
jkheid,komt
aangesteld is om op smokkelari
jen te
het insgel
i
jks voor. Zamenst.:kousenband,kouwoord heeftveel overeenkomstm et
senbrei
jer, breister,kotlsenlallper lapster .
9,en hethebr.RN2.
stopster, kousenverkooper, hetkousenweven,kou- het gr.xpllew,Xglet
R raak . zie karaalc. Van hier kraaltporsesenwever,kousenweveri
j,k-ousenwinkel,enz.
Kous, fr. chausse, ital. calze, nieuwgr.zqàTtq, lei
n, fi
jn porselein,datmetspaansche karaken,of
sp. calça. M en brengt dit alles tothet lat.cal- kraken,overgevoerd werd.
ceus. M isschien echter is het lat. caliga, alam . W raak, v.,meerv'.kraken. ln Noordholland
kaliza,kalza, volgens ollzen tongvalalin ou ver- en Vriesland noemt men dus eenen zolder,eenen

anderd zi
jnde,de grond van ons kous.

beun, of een beuntje, in eene kerk,wegenshet

'n eu t, m . G emeenzame praat, gesprek: kraken dertrappen en zoldering. Voxo.gebruikt
staeckt onnutten kout. Voxo. Zam enst.: her- het,boertend,voor een sehip.
derskout.
H raak . m. Eene krakyeene ltraking. Za-

H ouéen,b.w.,ik koutte,heb gekout. Zoe- menst.:llraakzindeli
jk.
teli
jk praten: eenen koutkouten. Onz.:metel- '
n raa'.zie koraal.
kander kouten. ln 't koutent hardersdicht. P. '
H raal, v., meerv. kralen. Zoo noemt men,
ScnlAx. Verhalen: zoon, waeraf HoMllt
rs kout. in beschri
jvingen van de Kaap, de afgeperkte

D >3 I)EcK. Van hierkouter,koutster. H et heeft plaats,waar de woningen der Hottelltotten btaan :
m issehieu: m et kallen, eenen oorsprong. Het gr. eene kraalvan vier hutten;ook eene groote ope-

xttlTtkàtolsfabulor,loquor,garrt
h.
ne plaats, met staketwerk omgeven,waarin men
R euler, (in Gelderl.kolterjo.,meerv.kou- vee dri
'
jft. Zooleestmen ookineenebeschri
jving
ters. Ploegi
jzer, dat door de klont sni
jdt:daer van deolifantenjagt op Ceylon,vall:eenegroote
'tbezigh kouterden klaigrontschetlrde. PooT. en sterkehouten kraal,ofbi
jkansrondpal
issadenHet schi
jlt, met het lat.culter,uiteene bron werk, waarin zi
jdeolifanten dri
jven. Men vindt
te vloei
jen. Althans eriseen oud woord kutten, hetwoord ook bi
j den naauwkeurigen B6GAERT:
eng.tocut,neders.katten,kadden,datsni
jden bezeskraalen ten dienste van'tgenoemde
teekent: de l behoort slechts tot den tongval. vee. Hetschi
jnteen uitheemsck woord te zi
jn.
Zam enst.:ploegkouter enz.
H raam , v., m eerv. kramen. K oopwaren,
W ouw . v.,m eerv.kouwen. Eene kooi,kevi: waarmede m en inhetklein handelt;zonderm eerv-:

in d'ysrekoow. Voxo.
H ovel.,zie keuvel.

de kraam inpakken. Zi
jn voddekraam haelthi
j

dan voor den dagh, en steltze toe. Ds Dlcx.

R ozl
ln, (kazi
jn) o.,meerkozi
jnen. Dezi
j- Dat dient niet in zi
jne kraam.f1g.,datsmaakt

posten, boven- en onderdrempel van eene deur, hem niet. De opgeslagenewinkel,meteenm eerv.:
of venster, zamengevoegd, in wier sponning deu- kramen opzdttn. Zamtnst.: beuzelkraam, boe-
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kenkraam, i
lzerkraam, koekkraam, poppenkraam, krabben, zonder meerv. Eene kraauw, krabbel,
wafelkraam,enz. Hetwoord schi
jntklanknaboot- m et een m eerv.
H rabbe'.v.,zie krabbelen.
send tezi
jn.
H kaa- , v. B evalling van een kind. ln de H rabbelen. o.en b.w.,ik krabbelde,heb
kraam komen. llaarAGRIPPIXA in haarjonghste gekrabbeld. Voortd.w.,van krabben. Overdragt.
kraam van JULIA gelagh. Hooy''r. Eene kwade beteekeuthet slordig schri
jven, of teekenen. Van

kraam, anders miskraam. Zamenst.: kraambed, hier krabbelaar, krabbelaal-ster, krabbeling Het
kraambevalling, het kraambewaren,kraambewaar- naamw.krabbel is ook in gebruik, waarvan krabster, kraambeen, ongemak aan het been. door de belig. ZamenFt.: krabbelschrift,het onz. werkw.
bevalling veroorzaakt; kraambier, kraamheer, krabbelvuisten,m et vuisten vechten.
kraamkamer, kraamkind, kraammaal, kraamstoel, H rabb en, b. w., ik krabde,heb gekrabd.
kraam vrouw, kraarnwaren: uit kraamwaren gaan M et de nagels kraauwen: het hoofd krabben.
enz. TrlxMwx gist, dat het woord,door letter- Van hier krabber,een,die gewoonii
jk krabt; een
verzetting, van kermen afstamt. Zoude hetniet werktuig, om te krabben ; ook eene schuit,om
gegronder zi
jn,aan hetzelveeenen gemeenen oor- krabben te vangen. V oorts, krabbing, krabsel,
sprong, met kram, kranl
p,krt'
mpen,toe te schri
j- krabster. Ital.grapparetJy3'tzz?i?eppk'crp.
ven? Hoe zigtbaar is, bi
j die gelegenheid,niet W raeh l, v.,meerv.krachten. Voorheen ook

de wringing en zamentrek
-king van uit-en inwen- kraft. ln eenen meer bepaalden en eigenlkken
dige ligchaamsdeelen!
zin is hetiets,dat eene beweging veroorzakén of
H eaan.v.,meerv.kranen. Een kraanvogel: ophouden kan,en daaromtrentdatleli
jk werkzaam
een Strymonsche kraen terneêrtewerpen. Voxo. is. W aar 't aan de kracht hapert. HooGvrg.
Deze vogel heet, in de oudbei
jersche wetten, Zi
jnekrachten inspannen. Boven zi
jne krachtarcrano,hoogd.K rantkh,K rahn,angels.crcn,craen, beiden. Ook zegt men van hetlevenlooze zalten:
eng.crane,middeleeuw.grua,lat.grus,gr.yejqvnç. de krachtdes wi
jns. Ook van andere dingenkde
D aar deze vogel een allerdoordringendst geluid kracht der verleiding,- der vooroordeelen. M en
slaat,ishetwaarschi
jnli
jk,dathi
j,in aldie talen, heefthetwoord ook gebruiktvooreen krt
jgsheer:
daarnaar den naam draagt. Ondertusschen draagt Coasut.
o verdeelt zi
jn' krachten. Hoor'
r. Van
een groot houten gevaarte, om zware lasten uit hier voor de nadeelen en verwoestingen,door een
schepen te hi
jschcn,denzelfden naam. Men denkt, leger veroorzaakt: terwi
jlgi
j,inden droom der
datdit,om degeli
jkheid metden halsen langen Fransche heerschappi
je zi
jnde, alle uwe kraften
bek dezes vogels,dus genoemdis. ADSLIJXG gist, op ons zocht te baaren. HoorT. Vermogen,
dat die geli
jkheid enkel toevall
ig, en hetdenk- sterkte: den vi
jand met kracht aantasten. Een
beeld van trekken hier hetmeest heerschende is. groot aantal: een' ontalli
jke kraftr'an nlenschen.
Althans, in de Turl
jnscàe statuten van 1360,bi
j Hoor'
r. Een opgetaste hoop:zoo grooteen*kraft
CARPEXTIER, kom t cranare,in den zin van trek- van goudt. HooF'r. Zoo zegt AwToxlo.: een
ken, optrekken voor. Eindeli
jk iskraan een tap kraftvan nat,alsgi
jin uwe wadde omvat. Uit
met eenen sleltel: bierkraan, kofsjkraan, wi
jn- kracht, uit hoofde: uit krachtvan uitersten wil.
kraan, enz. Fig, door een gerekte kraan van Van hierkrachteli
jk,l
trachtig, krachtigli
jk,en het
eeuwen. Mooxsx. Zamenst.:kraanbalk,waaraan verouderde bi
jv. n., krachtel. lloo>al' heeft het
het anker voor den boeg hangt;kraankind,een daarvan gevorm de naamw.krachtelàeîd: die d'alarbeider aan t1e kraan; kraanmeester,kraanoog, lergtledigst'is derk-rachtelheden schoon. Zamenstp:

bekend wegens zi
jne doodende kracht voorvele verbeeldingskracht, zeggens-ofzeggingskracht.
dieren ; kraanoogen, onz. w.,methalfbeschotene Krachtdadig, krachtdadigheid, krachtdadigli
jk,
oogen slapen; kraanrad,kraansleutel,kraanvogel, krachteloos,k-rachteloosheid.
kraanzaag, kraanzomer, het begin der winterige W ACI.
ITIR.brengt llet,per epenthesin,tot hetgr.
dagen,enz.
xgqmjg.
W raauw . v., meerv. kraauwen. K rab, '
H xak, m., meerv. krakken. Dit woord is

klaauw :de katgaf hem eene kraauw.
eigenli
jk een tusschenwerpsel, datden klank naH raauw aadle. v. Jeukerige zweren, bootst,welken men hoort,wanneereenligehaam
schurft, omdat m en dczelve vaak kraauwen van eenige grootte breekt: krak! daar lag de
moet.
mast! En d'oostewintallengstesti
jven krak op
H eaau w ei. m .,meerv.kraauwels,kraauwe- krak. Voxo. Dit krak op krak, zegtH UfDEc-,
len. ltromme gagel: al watde krauwel optrock. schi
jnt gezeid te worden vitn het sti
jven van den
BIJBELV. Krommenagelderdieren:zi
jbesmetten wind; doch het moet.verstaan worden van het

m ethare vuile k-raeuwels. Voxo.

kraken van m astcn en kielel), veroorzaakt door

W raauw en,(krouwen) b. w.
,ik kraauwde, hetsti
jven,ofopsteken van den wind. Van daar
heb gekraauwd. Hetzelfde als klaauwen, klou- vorlntmen het als een naamwoord,dat dit geluid
wen. Krabben:zi
jn hoofd kraauwen, krouwen, uitdrukt: de mast gaf eenen grooten krak. De
ook overdragt., in verlegenheid zitten. Iem and m astkreeg krak op krak. Verzwakking, vermin,kraauwen, hem doorstri
jken. Kraauwen is ook dering: de pais aldus eenen krack kri
jgende.
schrapen, naar zich nemen; van hier kraauwer, Voxo. Zoo ook noemt m en iets,datoud,verpachter; kraauwerk, knevelari
j; - ki
-aauwsel: vallen is,en dreigtt
.
e kraken,ofte breken,eenen
ende m et drooge schurfte, ende met krauwsel. krak:dathuisis een oude krak.
Bllssra
v. Hetwoord druktvoortsuit de kromte '
n rakee'. (krakkeel) o.. meerv. krakeelen.
der vingeren in het krabben, en behoort, met Een hevige twist:in het krakkeel. 1-1001:T. H et

krabben,tothet geslacht van kront.
meerv.is in de Overz.van den Bi
jb.: haet verW rab. v., meerv. krabben. Eene bekende wekt kracl
teelen. En bi
j Poo'
r:in beroerteen
schulpvisch. Hetkomt,metkree
ft,uiteenebron; krakkeelen. lletwoord iszeker klanknabootsend.
van krabben,vasthouden metde nagels.
Van hier krakeelachtig, krakeelig. Zam enst-:
H eab. v., meerv. krabben. De daad van krakeelziek, krakeelziekte, krakeelzucht, krakeel-
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zuchtig, krakeelzuchtige geneigdheden. OvEnz. in dien Z1n;yiten krank, dat 1s, slanke zi
jden.
v.Hsnv.
Eene fguur van die beteekenis vindtm eninkrank
H rak eelen . o. w., ik krakeelde, heb ge- bler,bi
j KIr.,datis,dun,slecht bier. ln het gekrakeeld. K rakeel hebben. Van hier krakeeler, meene leven hoortm en ook: een kranke draad,
krakeeling.krakeelster.
die door dunheid ligt breekt. Voorts qebruiken
H rah eA:x:g, m ., mecrv.krakelingen. Een wi
jhetoneigenli
jk,voorzwak,slecht,.
çerkzl.
g;omzeker hard gebak,dat onder hetopeten kraakt. dat zi
j kranken troostbraghten. Hooy'
T. Kranke
W raken, b. en o. w., ik kraakte,heb ge- steun. Hoor'
r. Een krank schip, - gebouw.
kraakt. Bedr., m et gekraak breken : noten kra- D e Grieken hebben hette kranck,delven het onken. Kwade noten kraken,fig-,onheilvoorspellen. derspit.K.vAN M Axo. Oul.werd hetookvoorweiD at is eene harde noot,om te te kraken,fg.,dat nig,gert'ng,gebczigd:datsihadden cranke spoede.

is eene moei
jeli
jke zaak,om uitte voeren. Ledi- L.v.VELTH. In den oneigenli
jken zin gebruiken
jhetmeestvan dierli
jke ligchamenenderzelver
gen: eene Qesch wi
jn kraken. Verslinden: des wi
arends kromm e belt, die 'talles dacht te kraaken. deelen, om dien toestand te beteekenen, waarin
lloor'r. Itrenken, verzwakken: en ziektens, die zi
jvoorhunneverrigtingen ongeschiktzi
jn;hette-

hem nog niet kraaken. A . HwR'
rs, Onz-, met gendeelvan gezond:het gantsche hoofd iskranck.
hebben; geltraak maken: de trap kraakt. V an BIaBII-V. K ranck aen devoeten. Blasslzv. W angoutdraat kraekte 't kleedt der wakkere hovelin- neer de ongesteldheid zich over het geheele lig-

j is krank. Doodgen. Poo'
r. In den dageli
jkschen sti
jl, zegt men chaam verspreidt,zegtmen:hi
van eene vrouw,die op het uiterste gaat, en zal krank zi
jn. A1s zelfst.n.:de kranke. Kranken
baren:zi
jbeginttekraken. Ou1.zeidemen ook: bezoeken. Vanhierkrankachtig,krankheid,krankmet het kraken (thans krî
kken) van den dagh. te, ziekte. Zamenst.: krankbed, krankeklbewaarScHsllctt. Het deelw.is krakendt krakende wa- ster,krankenllezoeker,krankhoofd, (een ozlzfnnfge,
gensduren welhetlangst,fig.,zwakken overleven bi
j Hooy.Tl krankzinnig,krankzi
nnigheid,krankvaak sterkeren. Hoola:
r gebruikt krakendeft
l'
de/
?, zinnigli
jk MEs. ST.bezigthetbedr.w.lcranken,
voor benaauwde ti
jden. Van hier kraker,notel- voor krenken:om datroomsche rike te cranken.
kraker;kraking. Zamenst.:kraakamandel, kraak-

Uithoofde der eerste beteekenis mag men het

been,kraakbeentje, kraakbesg kraakbezie, kraak- tot den wortel van rank, dun,slank,brengen.
steen,enz. Gr.zjszctv.
Men zoude anders krenken als de bron liefst opW rakken. o. w., ik krakte, ben gekrakt. geven,ware dit woord niet zi
jne aqeiding en beEenen krak (voorvermindering genomen)kri
jgen: teekenisaan krank verschuldigd.
de liefde schiclyk krackte door hetquaet verm oe- W rau kle. v.,zie krank.
den. Roosxs. Fss'
rus haalt uit Exxlvs aan
H eans. m., m eerv. kransen. ln het algecracentest A'an craceo, ik ben klein,dun,waarvan m een,een kringvorluig,rondachtig ding:een pek-

de latere Lati
jnen hun gvacilis, dun, gemaakt krans,een ring van touwwerk,in hars en pek gehebben.
doopt,om licht te geven;ook om brand te stichH ra- , v.,meerv. krammen. Een zamenge- ten. Een rozekrans, koralen, tot eenen kring

bogen i
jzer met twee spitse punten :daar kram
noch grendel hem besluit. Poo'
r. Een duim,
wat
lraan ietsvastgemaakt.ofgehangenwordt:hoe
li
J de werelt uit haer krammen en naven rukt.

gcregen. Het darmscheidsel in koetjen heet de
krans, wegens zi
jfleronde gedaante. Oneigenli
jk
noemtmen eenen krans,eenevertrouweli
jkevriendenri
j,die op gezettetk'den zamenkomt;ook het
làooT. De sloten aan een boek: een kerkboek verkleinw.lcranfe. Inengerebeteek-eniseenkringm et zilveren kram men. Het woord behoort tot vormig sieraad om den bovenrand eens dings:
hetgeslachtvan krom.
ende gi
j snlt eenen goudenen kransrondom de
W ra- en.o.w.,ik kraamde,heb gekraamd. l
i
jstederzelver maken. B1JBssv. Eene gcvlochIn de kraam komen. Van hier kramerj,het tene kroon van bloemen, om het hoofd: Dus
kramen.
vlochtmi
jn kunst Emanuëleen'krans van heldeH ram er.m.,meerv.kramers. Een, die bi
j palm. Poo'
r. ln het gemeen, een van groene
het stuk, uit eene kraam, of uit eenen openen bladen gelnaaktc krans:goede wi
jn belloeh geenen
winl
tel.verkoopt. Van hierkramerj,kramerswa- krans. Luister,grootheid:'tgeenmi
jmi
jnkransse
ren. Zamenst.:beuzelkramer,marktkramer,mars- gaf, dat oordeel' van mi
jn krans. HooF'
r. ZakrJ
lmer,enz.- Kramerskans,kramerslati
jn.
menst.:bloemkrans, eikenkrans, eiloofkrans, hel-

H ra- **.en, b.w.,ik kramde,hebgekramd. denkrans,lauwerkrans,laurierkrans, lofkrans, letM et eene kram vastmaken.
terkrans, enz.
Kranskruid, kranswerk, krans-

H raznp,v, Eenesnelleengeweldigezamen- wi
'
jze.
trekking van eene ofmeerspieren in hetdierli
jke Het behoort tothetgeslachtder woorden rand

ligchaam : de kramp in het been, - in de en ro??#.
maag, in de ingewanden hebben. Fig.:zonder H ransen , b. w., ik kranste, heb gekranst.
nieuwe kramp der kerken. H oorT. Het komt Meteenen krans versieren;den gchedel kransen.
van krimpen,en behoorttotkrom.
PooT. De gekranste maaghdt. H oor'r. Totlui-

H rang. bi
jv.n.en bjw. Geldersch woord, ster verstrekken:hoe kranst ghd mi
jt
le glorj.
beteek-enende verkeerd.
. de krange zi
j van eene Roosxs.
kous. Iets ltrang er opzetten. Zamenst.:krang- H ranl. v., meerv. k-ranten. In de dagel
i
jkkallt. Hetkomtafvan krengen,en behoort,met sche taal, voor gedrukte nieuwsti
jding)nieuwspalcro3tkelen, F
crol
n, misschien, tot eene bron. Zie pier;loopmaarbi
j HoorT. Van het ,r. courant,
krenqen.

loopende.

H raxâk, bi
jv.n. en bi
jw.,kranker,k-rankst. 'kray, v.,meerv. krappen. Meekrap, eene
De eerste beteek-enis van ditwoord is dun, slank. plant,waarmede m en rood verwt.
Dezelve is thans geheel verouderd. Bj GRAAF '
n rar, v., meerv. krappen. Kram aan een
KRA:'
T vox LOGGSNSURG vindt men het woord boek. M etkrab uiteene bron.
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H rap. n,meerv. krappen. Eene varkensrib, kreeft. D at land lggtonder den kreeft. l7ichters

waarvanhetvetafgesneden is. Bi
j Klraiskrappe gebruiken hetvoor de brandende zonnestralen,defrcdfttw decerptum, en krappen abscindere. Hier- wijl de zon,in dat teeken,op haarhoogsteis:

m ede komt het lat. calpere overeen. Zam enst.: en d'oord gebraden van den kreeft,zegt Voxo,
,
varkenskrap.
door Poo'
.r nagevolgd:en daer de kreeft hetzui'
n rap, bjw-,naauweli
jks,pas:krap meten. den braet. Zamenst.: rivierkreeft.- Kreeftsoog,
Hi
j komt krap toe. Verkleinw. krapjes. Het kreeftscbaren,enz.
schi
jnt,doorverwisselingvantongletters)hethoogd. M en kan het woord a:eidcn van krut
pen,lat.
repere, of, m et krab, tot eenen oorsprong brenknap tezjn. Zie knap.
n ras, een tusschenwoord,dat een raauw ge- gen.
'
luid nabootst. D an roepen de raven kras,kras. H reek , 57., meerv. kreken. Eene kromme
Voxo. Bi
jHoorT komtheta1seenzelfst.naamw. grift, een smalle vliet, die m et eenen elleboog
oddert.PAEFINI:.
van hetmannel.geslacht voor:mistdat de gren- loopt:door beek,doorkreek gefl
delgaf een'kras.
Zamenst.:m osselkreek cnz.
*e1. het meest
'
n:
ras, bi
jv. n. en bi
jî
v-,krasser,meest,zeer H et denkbeeld Van kî-omte 1@8 j)I
kras. In de dageli
jkschetaal,voor sterk: hi
j is heerschende. To crook heety bj deEngelschen,
omltromm en. llet behoort dan zeker tothetg:eenkrasse kerel. Datiseen kraswi
jf.
G xass v.,m eerv. krassen. Schrap, door iets slaehtder woorden,kruk,kronkel,krom.
scherps veroorzaakt:krassen in den rand van de '
n reel
l.
,(kriel)v.
,meerv.kreelen.Smalboordse1: een hoed m et eene gouden kreel. Van hier
tafel, Zamenst.:krasi
jzer enz.
H rasgak. o.,m eerv.krasgaten. H et zakgat het bedr. werkw. kreelen, met eene kreel boorin eenen vrouwerok. Uit seherts dus genaamdj den.
van krassen,kraauwen, krouwen.
R reel, m., meerv. kreten. Een groot geW rassen. b.en o.w.,ik kraste,heb gekrast. schreeuw, meestal uit moed en blddschap voortBedn,eene kras toebrengen:zich meteene speld kom ende: de kreet der overwinning. Hoolp'l'.
krassen. Voorts,door afschrabben schoonmaken : Zam enst.: moordkreet, noodkreet, oorlogskreet,

een roervan binnen krassen. Onz.
, met Itebben; wapenkreet,weekreet. Hetkomtvan krt
pen.

een raauw geluid slaan, als sommige vogels:ik R reeuw en, o. w., ik kreeuwde, heb gezal de krassende rave opwekken. Voxo. Het kreeuwd. Schreeuwen. Ook wordthet,in deda-

treden deshaans,omdath1
l dan rewoonli
jk den geli
jkscheverkeering,voorkibbelen,twisten,onder
eenen vleugelover den grond schulftjnoem tm en, de kindel'en,genonlen.
wegens dat geluid, krassen. Eenepen krast,a1s H regel,ziekrùjel.
zi
j doorgebrek van efrenepunten,inhetschri
jven R rells,m.,meerv.kreitsen. Een kring:men
spat. Ook krassen deschaatsenri
jders,wanneerzi
j vond in 'tmidden een kreis, en daarbinnen dit
hunne vaartstuiteu,en ophouden. Zoo ook de veirs geschreeven. H oox'T. Een zekere omtrek,
paardeu, wanneer zi
j met de hoeven over den eene ruimte,welke men zich a1seenen kring voorgrond stri
jken,krabben:een ros bekl
immen, dat stelt:binnen den kreitsderstedevesten te vinden.
briescht en schuim bekt,krabt en krast. D .SMITS. PooT. Eene, in hare grenzen ingeslotene,afdeeVan hier krasser,krassing. H et woord is klank- ling van een land,zonder opzigtop de gedaante,

nabootsend.
of uitgestrel
ttheid: Duitschland werd eerti
jds in
'
H ra*,(kret) o.,meerv.kratten. Het achter- kreitsen verdeeld. In desterrekundenoemtmen

stuk van eenen wagen. In N oordholl.noemtm en de loopen der hemelligcham en derzelver kreits:
ook dus de voorbank op eenen boerenwayen. Zoo de maan, die om de maent haren kreits voltrekt.
gebruikthet ook H 00>aT.:
V oxn. Kwam LzxcRsxs ltosTsR eens uit 's he-

Geen goodtjebleefer,dat

melskreitsen hier. PooT. Voorderondehemel-

Nietliever,op hetkrat
ligchamen neemt men het oolt:die tzw'troon op
Van schoone D oriswagen,zat.
starrekreitsen bouwt, PooT. Zam enst.: kreitsH reatuur, v.,meerv.kreaturen. Onduitsch brieven enz.
woord, uit het lat. creatura. In de Overz.van In zoover heteen denkbeeld van kromteinzich

den Bjbel komt het voor,in den zin van alles, sluit, schi
jnthet uiteene bron,metkrom,tekodatgeschapen is;in hetbjzondervoormenschen. men. Het gr.yugogen lat.gyruskolnen hiermeIn den deftigen sti
jlzegt men scl
tepsel. Ook be- de overeen.
zigt men hetvan lieden,die onder hetgezag van H rekei, ln.,meerv.krekels. Eene soort van
anderen staan,en zoo doen willen en moeten,als kleinen sprilàghaan; de heesche krekels wenschen

die hqn voorschri
jven:hi
jgebruikter zi
jne kreaturen toe. DeItalianennoemen zoodekardinalen,die,door den Paus in hunne Waardigheid gesteld, zich gemeenli
jk naar deszelfs wilmoeten
ychikken.

'
H reb.zie krl
h.

om dan. PooT. Hetwuord is van hetgeluid,
hetwelk dit diert
jemaakt,gevormd. W j hebben
een oud woord kreken, dat is kraken, eng. to
cveak,creek. Van llierhetonz.werkw.krekelen,
een geluid als een krekel slaan; hg.: den dag

verspillen met i
jdel niets beteekenend krekelen.

n reefé. m.jm eerv.kreeffen. Zekere bekende Ovsaz. v. Hsav. Voorts krekelig, knorrig, ge'

schaalvisch: mi
j dunckt,gi
jslachtden kreeften mel
tjk.
kruiptalachterwaert. Voxo. H4gaatdenkreef- G xeng, o.âmeerv.krengen. Pri
j,doodaas:
tengang, hi
j leert tert
lg; ook,hi
j gaatverkeerde op dit krengh. S1x vAN CHANDEL. Datis een
wegen. Fig.,een loozekreeft,een doortraptvrouw- vuil kreng,fJg.,een vuilaardig mensch. Van hier
mensch. Van hier heeft men een onz. werkw. krengachtig: een bleeke krengagtigepestigeziekte.

gevormd,kreéten,teruggaan:hetluck zeerschielkck rugwaerts kreeft. Ropxxs. Oneig., in de
sterrekunde,een teeken van den dierenriem,tusschen detweelingen en dtn leeuw:dezûn in den

Ovzxz. v.Hxav. Van het versletene krenyen,
angels.gecvlngan,d.i.sterven;en dusishetmet
het fr.charogne, bi
j ons karolie,uiteenebrony
nameli
jk van krenge, de tegenw.ti
jd:en kronge,
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de verl. ti
jd deraanvoegendew4svan hetboven voorts een verkleinw.: aan zi
jn gesnikte kleungenoemde kvengen.
t'
JeS.

H rengen. b.en o.w.
, krengde,heb ge- '
H reupel. krepel,(KIL. kropel
'
) bi
jv. n. en
krengd. Bedr.
,in hetri
jden eenen draaimaken: bi
jw-,kreupeler, kreupelst. Gebrekkel
i
jk in den
eenen wagen krengen. Een schip op zi
jdeleggen, gang,van natuur,ofdoor toeval,mank, verminkt
om een lekgat te stoppen,heet:een schip kren- aan de voeten:kreupelgaan. Ook van zaken,in

gen. Voorts,onz.,methebben;op eenezi
jdezei- welke eene merkeli
jke gebrekkel
i
jkheid plaats
len: hetschip kreeg eenen kogelonder water,en heeft:kreupel schrift. Een kreupel dichter. Het

moest krengen. Van hierkrenging. Hetwoord schi
jntdatuwemagtwatkreupelgaat. A.HARTS.
behoorttotden stamwortelkrom. Zie krang.
Als zelfst. naamw.: de kreupele, die gesont
'n renk eu , b. w.,ik krenkte,heb gekrenkt. gem aeckt wag. BIJBELV. D e kreupele wil den

Beschadigen,verzwakken,nadeel toebrengen a1s blinde leiden, htl, die zelf gebrekkeli
jk en ondie de schoonheitkrenkt. HooF'r. Ditkrenktde verm ogend is, wil anderen teregt helpen. Van
eer mi
jner ouderen. PooT. Sl
aISGI
.
I.bezigt het hier kreupelachtig, kreupelheid. Zamenst.: kreuonzi
jd.: maer 'tlichaem krenkt. Het woord is pelbosch, kreupelgras, kreupelstraat, enz. Van
afgeleid van krank. Van hierkrenking,krenkte, kruî
pen.
krankheid.
'H reu s. v., m eerv. kreuzen. Hetzelfde als
'n rensel.en , b. w., ik krenselde, heb ge- gez'gel; eene inlterving aan het ondereinde van

krenseld. Een geldersch woord,dekorenwanlinks dui
gen. Een kuiperswoord,in Overjssel en Gelen regts schudden,om I
let graan te zuiveren. Zie derl. gebruikeli
jk. Het werktuig, waarmede de
krinsen.
kreus gemaakt wordt, heeft denzelfden naam .
H renl,korint,v.,meerv.krenten. Eene soort M isschien,uit eene bron,m et het fr. crctfz, diep,

van kleine,ronderozi
jnen,genaamd naar destat
l uitgegraven. Andersktoosgenaamd.
Korinthus,uit welke plaats alleen zi
j,in den aan- H reule, v., meerv. kreuten. Een woord,
vang, aangebragt werden. Het woortl zou der- dat zelden en in de vertrotlweli
jke taalalleen,in
halve eigenli
jk korint moeten zi
jn;dochkrentheeft sommige streken des vaderlands gebruikt wordt.
het llurgerregt reeds verkregen, even a1s kleur M oederszeggen welaan kinderen,wanneerdezelve
voor koleur. V an hier krentachtig. Zam enst.: iets gedaan hebben,datte berispen is: o! kleine
krentebrood, brood m et krenten; k-rentekakker, kreute! Er is een hoogduitsch woord Icröte, dat

giert'
gaard, alspottend,even a1sofhi
j,uitgierig- eenepadbeteekent. Bi
j KIL.krodde. Inhetgeheid,zi
jn gevoeg niet durft doen.
meene leven noemtde Duitscher een klein, boosH repel.
, bi
jv.n.en bi
jw.,ltrepeler,krepel
st. achtig manneken,eîne Kröte. Misschien is het
H etzelfde als kreupel. Ou1. werd het ook zelfst. hetzelfde woord.

gebezi
gd: desen ouden crepelvan dedeurwech H reve',(kriewel)v. Eigenli
jk, eene wemesmi
jten. CoxsrTu. Juw. Zie kreupel.
lende beweging,en voortsjeuktejdoordat gewe'H eep pexâ. b. 5v., ik krepte, heb gekrept. m elveroorzaakt:krevelhebben. Voxo. gebruikt
M et eenen kam het haar in eene klitmaken:het het a1s een tusschenwoord:hetkeelgatkreetgans

haarkreppen. Van hetfr.crlper;endatvanhet krevel. Van hierhetonz.werkm krevelen,jeukte
lat.crispus,kroes.
doorkrevelveroorzaken:hetkreveltmi
jaan den

'n ret. zie krat.
hals. Van hier kreveling. Zamenst.:krevelkruidz
H reu k. v.,m eerv.kreuken Kronkelige,ver- krevelzaad. Paardenkrevel,een kruid.
keerde vouw:een rok vo1kreuken. Frons;invdien 'n :rl.b
',tkreblv.,meerv.kribben. Eenvoeder-

het voorhooft zet een wi
jzekreuk. Voxo. On- bak derbeesten:de kribbe van CHlusTcs. Van
eig., verkeerde handelwi
js,vlek: grootdaadigheit hiernoemtmen nog eeneslaapplaatsvoor kindekri
jghteen'misstaandekreuk. lTooFT.
ren eene lrr,
1, in (legedaante van eenen voederH eeu ken , b. en o.v.,ik kreuktejheb ge- bak. H et meerv. kribben gebruikt men van gekreukt. Bedr., fomm elenr vol kreuken m aken : vlochten werk,aan de oevers van rivieren, achter
uwe muts is gehcelgekreukt. Rimpels veroorza- hetwelk men aarde of steenen werpt, om den

kent die kreukte toen dekaaken. HooF'
r. Bui- stroom af te leiden, en de di
jken te beveiligen.
gen: a1s ik in uw klaarheidtzie,anders,dan ge- Zamenst.: kribbebi
jterj een paard datgedurig in
kreukterknie. Hoov'
r. Oneig.:hetrechttekreu- de krib bi
jt; ook flg-, een netelig,bits mensch,
ken. HoorT. Onz., met hebben; den nloed op- vrouwel.kribbebi
jtster. Hetwoord,in watbeteegeven: dit vexsloeg die van Diestnietzoo zeer, keni
sook,schi
jntin hetgelneen,eenehollertlimte
dat zi
j ten eersten opeisch kreul
tten.Hoov'
r.Voor aan te duiden, en met krop tot eenen wortelte
kreuken is,oudti
jds,kroken gebezigd:hetgekrook- behooren.
te riet. BIJBELV. Van kreuken is een voortd.w. 'n rl.'b, v.,meerv.kribben. Eenetegenstreefster,
kreukelen, waarvan kreukelig. H et behoort. met eene kribbige vrouw : heb m et die krib niet te
kruk,kronkel,totden wortelkrom.
doen. HooF'r zegt:de koortsiseenehardneltkige

'
R reunen,(KIL.kronento.w.,ik kreunde, krib. Van hier kribbig, gemeli
jk,tegenstrevend,

heb gekreund. Een slepend zacht)droeviggeltlid, vnilaardig;kribbigheid.
door den netls m aken; van den klank gevormd. 'G r:bb elen, b.en o.w. Bedrp slordig met

En zi
jn kermen en zi
jn kreunen. Hool
b
aT. Bi
j de pen schri
jven, krabbelen. Onz.
, aanhoudend
KIL ook groonen,eng.togroan,zuchten. Hetlat. kribben,waarvan kribbeling,bi
jRooyzxs. voorkogrunnire grenst hieraan. V oorts wordt het ook m ende.
wederk. gebruikt voor zich iets aantrek-ken: ik
'R rlb ben, o. w., ik lcribde, heb gekribd.

kreun mi
jweinigaandieleugens. Hoor'
.
rgebrnikt Tcgenstreven. Van krakeelige kinderenzegtmen:
hier eenen tweeden naamval:en zoo de staaten zi
j kribben met elkander. Zoo alsRoozxB,van
zich nietkreunen onzerzaak. ZooookD.SMITS: de Fortuin zegt,datzi
jeenekrib is,zegt Hoo/T
kreunen zich der wereld niet. M en zegtook nog: ergensvan hetLot:doch kribtnoch a1,maar'tkribt

ik kreun mj des weinig. Bi
jHoovTvindtmen om 'tjol
ts;- zoo de kans kribde. Van hier
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kribberb'
,bi
jRoosxB.
.en hetzamengest.krt
hbekat, zin,metkerntentuiteenen wortel ontsproten zdn.
vooreen vuilaardig meisje,bi
jHoov'
r. Hetwoord Dan, ook schi
jnthet, met een, aIs een voortd.
schi
jntmetkrabben,metde nagelswonden,geli
jk werkw.van kribben,kribbelen beschouwdtemoeten
kribbige kinderen doen, verwalt te zi
jn. Van worden;althans,krlemell
k
qheetzoowelkleininelkankvthben is voorts een voortd.w.krthbelen.
'R r:ebel.en. zie kriewelen.

dergeschreven,kribbelig,a1stalmachtig. Zamenst.:
kriemelschrift,heelklein schrift,datgekribbeld is.

= rlegel. ziekrq'
gel.
'
n rl.
epe, (ook krippe) v.
, meerv. kriepen.
H rlek . v., meerv. krieken. Eene soortvan Een kruiphennet
je: andere koopen de krippe,en
de
z
e
e
t
e
nze
.
Dl
BRUNS.
V
a
n kriepen, dat is
krekel. Metkrekel,waarsclli
jnli
jk,uiteenebron.
R r:ek . v., m eerv. krieken. Zekere kleiue krtlipen.
kers m et eenen langen steel. Een zeker gewas '
K rlew el. v. Hetzelfde alskrevel. Zamenst.:
heetm en krieken overzee. Zam enst.:kriekenboom kriewelkruid ellz.

(kriekelaarbi
jVoxo.
), Hetscl
ai
jntmetkrakke,en

H rleweIen. (kriebelen,krevelen) o.w,,ik

hethoogd.krlkcàen,kruipen,overeenkomst teheb- kriewelde. heb gekrievveld. Zich gedurig bewegen,krielen: op de tinnen oftspitsen kriewelt de
ben.
R rleken , o. w., ik kriekte, heb gekrîekt. kruipende worm. Hl5Rv.Ov>zazsTT. Jeukte door

Kraken, schoon een fjner geluit
l uitdrukkende. krieweling veroorzaken: hetkrieweltmi
jzoo aan
Bi
jKIL.kricken. Krieken isook piepen,krekelen den arm, Van hierkrieweling. Bi
j Hoo'
e'
r vi
ndt
als eene krîek.

men hetnaamw.gekriewel. In het hoogd. ârt
kbe-

'R el.eken . o. w., ik kriekte, heb gekriekt. len,neders.kribbelen. Het is een voortd. werkw.

Dit woord,dat meestin deonbepaalde wi
js,a1s van krl
kpen,datiskruipen.

een zelfst.naamw.gebruiktwordt,hetèrf
kien,(in R rleze', v.,meerv.kriezels. Een klein af'tkrieken van den allerschoonsten dagh. PooT.) gescheurd stnk;van rl
jten,meteenevoorgevoegde
beteekent het doorbreken der eerste stralen van k. Het verkleinw. kriezelt'
e is meestin gebruik,
het morgenlicht,aan den gezi
gteitlder. M en vindt voor het kleinste, geringste,gi
j zult er geen krie-

hetooksomti
jdsvervoegd:zoo lang de dag za1 zelt
jevan hebben.
R rlojd.ziekri
jt.
Poo'
r. Dedaagraad kriekt. S.v.CHAND. Het '
R rlJg, m.
, meerv. kri
jgen. Eigenli
jk, een
krieken. Poo'r. Van daar de dagen krieken

deelw. gebruikt dezelfde Ilichter: het kriekende kreet,een geschreeuwr,hetzelfde a1shetverouderde

oosten pronkt met koele roozekransen. ltlL.zet krf
jk,datbi
jKlL.nog voorkomt,hetoude hoogd.
kriecken, krieckelen over door rutilare, schi
jnen, Cltret
j'
? Chri,hetfr.cr@
'
. Van hierzi
jakrf
j'
schen,
Qikkeren alsgoudglans.
schreben. In den zin van geschreeuw vindtmen
In hetneders.iskrlk,schi
jn,glansgen krieken het nog bi
j MELIS STOKE:marsileiden haren
schi
jnen. Iletkrieken van den dag isderhalvehet crych. Thansgebruiktmen hetvoortwist,stri
jd,

aanbreken des dags. Ditaanbreken is,even daar- hevige oneenigheid: van waer komen kri
jgen en
om, ook van de eerste aanlichtilg der zonnestra- veehteri
jen onder 11? BIJBELV. Meestechtervoor
len gebruikeli
jk. Oul. zeide men ook hetkraken eenen openbaren oorlog: doorden kri
jg in Italië.
van den dag,zie kraken. Dit en het vorige krie- HooF'
r. Fig.:begeerli
jkheden, die kri
jg voeren
ken zou dan een en hetzelfdewoordzi
jn.
tegen deziele. BIJBELV. Hi
jkan den kri
lg niet
R r:el.
,zie kreel.
volgen,flg-,hi
jkan nietmededoen. ln denkri
jg
R rlel. o. Eigenli
jk iets, dat grimmelt en gaan,dienstnemen. Van hierkri
)
.
ks'
c&: kri
jgsche
zich gestadigbeweegt.Voortskleingoed,ni
tschot: moortrumoeren,bj CAMeH.
,enkr?
kslt'
kbjHooF'
r.
kriel van appelen. Zelfst.: een kriel, een kort De oorlog, de krjg heeft, in meer talen,den
mensch. Verkleinw. krielfe, een kruiphaant
je, naam van geschreet
lw;immers,deoudstevolkekrniphennet
je. Zamenst.:krielhaan,krielhen.
ren vingen denzelven gewoonl
i
jk meteenen wa'
R rl.
el. (ltril)bi
jv.n.en bi
jw.gkrieler,krielst'
. penkreet aan. Zoo heefthetgr.zpxMy'
rj,datmet
Dartel,wellustig: daar l
trielesatersschnilen. J. krq'
g na verwant is, zoowel krjg, als een gev. BROEKH. Die met een lichtekoj zjn kriele schreeuw. Voortsjon,en misschien ook het lat.
tochten bluscht. JoxxT. Van hierkrielheid,wel- bellum, van het geluid gevormd; daar wi
j nog
lustigheid. TEN KATS houdt het voor eene za- bellen kennen.

mentrekking van kregeb /crk
'
6gel,facilez
hstt
'
gatus. Inmiddelszi
jn van ditwoord velezamengestelde
Het schi
jnt ei
genli
jk eene jeuking veroorzakende naamwoorden: l
tri
jgsbedri
jf, kri
jgsbende, kri
jgsbeweging tebedui
den,en methet werkw. krielen bode, kri
jgsdaad, kri
jgsdeugden, kri
jgsgebruik,
verwanttezi
jn.
krjgsgevangen, kri
lgsgereedschap, krjgsgeweer,
R rleIen, o. w.,ik krielde, hcb gekrield. kri
jgsgezel, kri
jgsgezind, kri
jgsgod, kri
jgsgodin,
Ditwoord wordteigenli
jk vankleinelevendediert- kri
jgshaftig, kri
jgshaftigheid, kri
jgshandel, kri
jgsjes gebruikt, wanneer zi
j,in eeneontelbare me- hcer, kri
jgsheld, kri
jgsheldin, kri
jgshoofd, kri
jgsnigte, door elkander wiemelen: die kaaskrielt kans,kri
jgsknecht, krjgskunst,kri
jgsleger,kri
jgsvan mi
jten. Voorts, van een aantal andere lieden,kri
jgslist,kri
jgsloon, kri
jgslot, kri
jgsmagt,
voorwerpen, wanneer er eene beweging bi
j be- kri
lgsman, kri
jgsmantel, kri
jgsordey ltri
jgsoverste,
speurd wordt: hetkrieltvan schepen op hetIJ. kri
jgsraad, kri
jgsregt, kri
jgsrusting, kri
jgstogt,
Hoor'
r. Eindeljkwordtzoozeernietophetdenk- krjgstrompet,krjgstucht,kri
jgsverbond,kri
jgsvolk,
beeld van beweging, maarop datvan eeneveel- kri
jgswapen,kri
jgswet,kri
jgswoord,kri
jgzuehtig,en
heid van kleine voorwerpen gezien: dat bock nog meer dergeli
jke.
kriclt van drukfouten. Het woord komtzeerna R kqge'. (kregel, kriegel)bi
jv.n.en bi
jw,
aankriewelen.
kri
jgeler, kri
jgelst. Die zich niet ligtietsuitde
'R rl.e'
m ell.en , o.w., ik kriemelde, heb ge- hand laatnem en,onbuigzaam, hardnekkig, gramkriemeld. Talmen,marren,schoorvoeten, Voorttl. storig:hi
jvaltte kri
jgel. VOND. Dekriegeleen
werkw.van hetveroud.kriemensdatbi
jKIL.
,door ontrouwepais. HooF'
r,die ook kriegeldraadheeft
klagtig vallen wordtverk-laard. H etzoude,in dien voor eenen draad,die ligt wart. H et zamengest.
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eerkriegelheld heeft HoovT. M en zegt ook kregel;
en ditis thans zelfs meestin gebruik: hi
J is een
kregel menscll. In Gron. gebruikt m en hetook
a1s een zelfst. naamw.:watis die kregel ernog
*
ln .y HoorT gebruikt het onz. w*kriegelen,voor
grafltlWen, llflrsch Spreken. Van hier kri
jgelheid,

W YIJI.(kri
jd)o. Eenewitte,kalkachtige,ligte
aarde,ook totschri
jven gebruiktwordende. Fig-,
bi
jiemand in hetkri
jtstaan,iemand schuldigzi
jn.
Andere aardstflFen voeren ook dien naam :rood,
zwartkri
jt. Van hierkri
jtachtig. Zamenst.:kri
jtberg, kri
jtgebergte. - Hocrenkri
jt: met hoerenkri
jzelig, (kriegelig, kregelig) kri
jgel
igheid. Ilet krtjt rekenen)icts hooger aanschri
jven,danversehi
l
'ntvan krt
jg (bi
.
jKIL.ook kriegh) en den uit- teerd is.
Vang eltezi
jn. Ziekriel,irkl.
KILIAAN spelt krq'
d'/
crV''
daclttè
.
g,en hetwerkw.
W rl.jgen. b en o.w.,ik krt
jgde,heb ge- krtiden,met kri
jt aanschr'
tven. In hethoogd.is
kri
jgd. Bedr, kri
jg voeren:om onzekri
jgen te het naamw. ook K reide, en het werk. kreiden.
kri
lgen. BIJBELV. Meestwordt hetonz.gebruikt: Dan, naardicn bi
j ons hetwerkw.allang veroutegen iemand kri
jgen. Hetwoord begint
.reedste derd is, en de uitspraak de zachte letter verhard
j'
d geheelbuiten gebruik geraakt'
.
verouderen. Van hierkri
*
i
#
ger,thanskvb'
gsman:o heeft,iskrà
Ondertusschen is het woord van hetlat.creta
praalvan alle kri
jgers. q
T.Vos.
'H rlxjgex:, b. w., ik krecg, heb gekrcgen. afkomstig. Deze kri
jtaarde zoude, naar betzegMetde hand aantastel),gri
lpen: appelen uit eene gen van IslooR.,van het eiland Kreta harennaam
he
bb
en.
ADILUXG
wi
l datditeiland,integendeel,
mand kri
jgen. Vangen,in zi
jne magt kri
jgen:
jtaarde benoemd is,en datdeze stof
snoek aan denhoek kri
jgen. De diefisgekl
'egen. van deze kri
Ontvangen,bekom en,in de uitgestrektste beteeke- van hetschri
jven (het oudhoogd.gvatten, prf/:/l,
nis van dit woord. M en kan hiervan ontelbare gr.y.
lgqTT:t
>) haren naam ontleend heeft.
voorbeclden bi
jbrengcn. Zie llier eenige proeven: 'n rl.jlen.o.w.,ik kreet,heb gekreten. Een
eerle ziekte,eene koorts,de pokken,geld,brieven, klanknabootsend woord, ui
teenen oorsprong m et

etx
ne befliening l
tri
jgen. MFi
j kri
jgen vrede
krqw
schenqneders.kriten. Men verstaaterdoorklaoorlog. ltinderen, eene vrouw kri
jgen. Tan- geli
jk weenen,a1sk-inderen doen:lzoezitgi
jzoo
den.kiezen kri
jgen. Eenen schrikkrtigen. Slagen te kri
jten? En 'k hoor den naklank weervan
kri
lgen. Verstand kri
jgen. Zi
jne jaren kri
*
igen. ABELS deerli
jk kri
jten. PooT. Hetwaait,dathet
lleze Apostaet heeft trek na 'tRoomsch fatzoen kri
jt, hetwaait geweldig. Kri
jtende dwarrelwinjn tienden
gekregen. Ds DEcltEn. Eenen kogel kri
jgen, den. OtToAAX. l7e krdtende tienden zi
door eenen kogel getroFen worden. D e gade van blatendelammeren. Datisdekri
jtendsteonkri
jgt hem aen haer snoer. PooT. Iemant
l lief regtvaardigheid, anders sel-reeuwendste genaam d,
kri
jgen. Hettekwaad kri
jgen. Deleeuw kri
jght eene onregtvaardigheidin den hoogstengraad. Van
G
'
i
kter./cr%
/
'
jfer/
A
'c'
. een zakvedel
je. ln het
de muis van doen. Hoop'
r. Van hierkrkgeli
jk, hier kri
.t
waarvoor thans verkz'b
'
jgel?
jk: na ditleven kri
jge- perz. ghèrt'stent en in hetgoth.grettan,schreijen,
1rets, geschrel,camb
.crï. Een schre'
tend kind
li
jk. LoolxsTslx.
. r
Daar (
1e eerste beteekenis eigenli
jk ismetde Isin heti
jsl.graetlngr.
len,(kri
jselen)o.w.!ikkri
jzelde,heb
handaantasten,wilArlsyuvxg,dathetmetgrq
jàen Tn rlojzel
jzeld. Knarsen. Van hierkrl
jzeltandenjknarnaauw verwantzi
j. Fnlscu heeft vele voorbeel- gek-ri
den aangehaald, waar grqèenb(in hetoudhoogd. setanden.
n r:k, tusschenwerpscl, dat een fjnergeluid
krie
pfenjen krl
j'
getl(hoogd.kvL
egenbhetzelfde be- T
teeltellen.

dan krak is:de nlast ging krik!krak! V an hier

W rl
aesell. m., meerv. kri
jschen. Kri
jsching. het onz. w.krikken,en hetzamengest.krikkrakj
M en gebruiktditwoord zeldenmeer;hetgekrù'
sch ken, waarvan: het gekrikkrak van den lnast,bi
is hetmeest in Zsvang.
Voxp. Voorts kvikkemik,een werktuig,om stee'n rl.jseilen.o.w.
,ikkri
jschte,hebgekri
jscht. nen, ballten, enz. op te tillen;van mik en krikOok ongeli
jkvl.:ik kreesch,heb gel
treschen. Een /cc??. Krlkman is, in kleine kroegen, brandewoord, van den den klank gevormd,dateen luid wi
jn.
geschreeuw nabootst,door menschen of dieren aan- '
H ri'. zie kriel.
geheven. Van menschen: dies d'herder deerli
jk- '
n r:m p,v.Eigenli
jk krimping. Oneig.,noodkreesch. VoxD. Van dieren: wanneer men het gebrek: daar is nog geenekrimp. V an hierkrim van ezels vooral zegt: dt ezel kreesch uit onge- pig,huiverig. Zamenst.: krimpdarm ,krimpkabel-

dlld. Voxo. Van hier kri
jsching.
jaauw,krimpkous,iemand,diekleumschis;krimpKrq'
scben,hoogd.kreischen,middeleeuw.crusci- visch,krimpzalm,enz.
(Eirl**:pex:, b. en o. w., ik ltrom p.,heb en
1.
e,oudf
r.croissir,gr.zjtst
v.
H YI.'jI, o. Een woord,dat,metkreî
'
ks,eenen ben gekrompen. Bedr-,de nitgebreidheid van iets
j
oorsprong en dezelfde beteekenis heeft,a1s zi
jnde intrellken,de deelen van een ligchaam naderbi
een kring, doch thans weinig in gebruik is. In elkander brengen: laken krimpen. Overdr.: om

'tmidden van ditkri
jt. Voxo. In hetbi
jzonder, de smaat te krimpen enz. H ooFl'. Onz., m et

eene afgeperkte plaats,geschiktvoor allerlei wed- z4)'h: het doek krilllpt. Smaller worden: daar
spelen; de cfrc?zd en 430)9 der Ouden:toen liet Hollandt krimpt voor 'tstuiven van de duinen.
.r. K orter worden: in 't krimpen van de
NspTvxus een' appel in het kri
jt en renperk Hooy,'
vallen. Voxo. Nog heden ten dage beteekent, dagen. VoxD. Ingetrokken worden: bezie eens,

naar de aanteekening van F.ol 11AES,lcrq
pe,in hoe zi
jn ingewanden krimpen van pi
jn. Voxo.
V riesland, een perk Uit hoofde nu,dat onze le- Terug getlreven worden :de wind ltrimpt,het tevensloop door vele tegenlleden leidt, wordt dit gendeel van uitschieten. Onz, methebben; zieh

jkrimptvan de koude.Toegeven,zieh
moei
leli
jke leven met dien naam benoemd: kom, intrekken:hi
aengenamedoot!enhelp onsuitditkri
jt.Voxo. schikken:diewillen,datikkrimp',enrouw oprotlwe
Gedurende dat ik in '
s weerel
ts kri
jt tin het klamp'. HoorT. De schipper krimp
.t, hi
j kni
jpt
j den wind op. Van hierzi
jnl
cl.
lmperd,een,die
stri
jdperk dezer wereld)mi
jn brooscheleven sli
jt. bi
Voxo.

ltleumscllis,ookvoorkrimpviscl);krimping)krimpster.
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H et behoort tot hetgeslachtderwoorden,kram.
kramp,kronkel,krom.
H rln g, m.,m eerv.kringen. Een ronde omtrek: in eenen kring om 'touter staan. H oogvra.

doorschi
jnende of half doorschi
lnende steen, u1t
eene voorheen vloeibare stof ontstaande,van meer
dan eenerleigedaante,voornameli
jk van eenezeshoekige. Een steen van dien aard en die ge-

Voor de loopbaan derhemelligchamen:lli
jstiert daante heeft een meerv.getal,en schi
jntsean het
de wentelende kl'ingen der eens geschapen'dingen. mannel. geslacht, daar de stof zonder meerv.en
F.S.,in M .L.Tzaow. Een omloop van hetbe- onzi
jdig is. Ook noemtmen hetYnsteglaskrisgin tothetbegin:hetjaarsluitzi
jnen kring. Ie- tal. Dichters nemen hetvoor iets,datdoorschijmands stand.beroep,bezi
gheid,bedri
jf van zaken, nend is. ln de scheikunde zegt m en van zouin wier midden hi
J a1s verkeert,noemtmen,in ten,die in eene hoekige gedaante a1s ltristalvoorden vertrouweli
jken sti
jl,krin.
qtdatpasthem niet komen: zij sehieten in kristal. Van hier kristaljv. n.krl
'
stallent aan uw
inzi
jnen kring. ln den kring derhuiseli
jkevrien- lig,en het onverb.bi
den enz. Van hier kringachig, kringwi
jze. Za- kristallevliet.R.BoILET.Zamenst.:bergkristal.
l
fr
i
s
t
al
s
c
hi
et
i
ng.
menst.: dierkring,(dierenkring)gezigtk-ring,jaarkring. maankring, omkring, topkring, zonne- H rlslai:.jxâ.o. Kristal:delangduurigekoud
kring.
maakti
jstotkristali
jn. l4ooyxT. Ditwoord wordt
Het denkbeeld van afwi
jking van eene regte anders door Ilichters meest gebruikt van doorli
jn, en dat van eene rondte bespeurt men in dit schi
jnende ligcllamen,a1s voor de zigtbare lucht:
woo
rd; het behoort dlzs deels totkrom,deels tot het blaauwe kristali
jn. Voxo. Voor het water
@
van rivieren:langs 'tkristalli
jn der Schie. Poo'
r.
r2Fl#.
R rlngelen .zie krknkelen.
Zoonoemtiem anddezee:een dobberend kristali
jn.
R rlnk el., m.,m eerv.krinkels. Eene krinke- Van hier hetonverb.bi
jv.n.krlstalbhen,datuit
lige bogt. Hetzamengest.krî
hkelvloed heeftPoo'r. kristal gemaakt is: kristali
jnen glazen. DathelH rlnk elen , o. w., ik krinkelde, heb ge- der isa1s kristal:'tkristali
jnen gewelf. Ds Dsckrinkeld. Zich kronkelig buigen:gekrinkeld haar. ltsR. Eene kristali
jnen beek. Het kristali
jnen
Eenen krans van krinklend klimop winnen, PooT. vochtin het oog.
M en bezigt het ook wederk,: dat het veilzich Kristab /crfdfaîg
'k van hetlat.crystallus.gr.xjuom uw hooftkrinkelt. V oxD.,die ook krt-ngelen galàtl
g.
R rlslen. zie christen.
gebruikt.
H rlnsen, b.w.,ik krinste,heb gekrinst.Zui- 'H xl.ls, m ., m eerv. kritsen. Kring, hetzelfde
veren,schoon maken. Bi
j KIIzIAAX komthetvoor, a1s kreits. D e pais in haren kritsvoltogen.Voxo.
die hetdoor zuiveren van granen verklaart. M en De weeld' is in haar' krits. Hoor'r. M en ge-

ruikt ook de spreekwi
js: in vollen kritsstaan,
vindt het bi
j Ds BRUNE,diekrbhsen,spelt:ten b
ti
jde van den oegst,za1hi
j'tkafkri
jnsen,en zui- dat 1s,alleshebben,zoo als het behoort.
n rodde, v. Eene soort van onkruid, dat
vergraen zeer weI onderschei
jden. Het voortd. '
werkw.krenselen is in Gelderl.nog in zwang. A1s veeltusschen haver groeit.
men den keelklank weylaat,heeftmen den wortel '
u xoeg, v., meerv. kroezen. Eigenli
jk,een
ret
h. Men mag hiermedevergeli
jken hetgr.zgtxcm drinkvat, hoogd. K ru-j, bi
j OTFRID. kruag,jsl.
en hetlat.cernere,welkewoorden,oorspronkeli
jk, kroo; waarschi
jnli
jk,ult eene bron lnet krulk. In
ziften,afscheiden,reinigen beduiden.
dien zin gebruiken wi
j het niet,maarwe1voor
'H r:oei? o. Gewemel,geloop door elkander:
het wachthuls vo1 kryoels. HooF'r. Thansbezigt
men meestnekrioel.
H rloeIen, o.w.,ik krioelde,heb gekrioeld.
Door elkander wem elen,zweven:niet anders, dan

eeneslechteherberg,waarmen drinkgelagen maakt:
in eene kroeg zitten. Badtstoovela en k-roeghen.

Hoorl'
. Men brengt hetook totlletoude croft,
crocàt,eene spelonk. Zamenst.: bierkroeg,jcneverkroeg, smokk-elkroeg.

Kroeghoutler, kroeg-

we vaek de bi
jen zien krioelen. F. Ds HAEs. looper,kroegvlieg,drinltebroer;kroegwaard,enz.
Voornameldk verstaat men ereen vroli
jk woelen 'H roegen, o.w.,ik kroegde,heb gekroegd.

en wem elen van menschen ondereen door:al'thof
krioelt. V oxo. Zoo woelde en krioelde hetdoor
gtraaten en steegen. Hoorl'. Van hier krioeling.
Het woord is zoo gevorm d, dat zi
jn klankeen

vroli
jk gewoeluitdrukt,en meteeneenewemelende
beweging,uit verwantschap metkrtklen,te kennen
geeft.
H *l> , o Zekere wollen stof, gekronkeld

Een metselaars-en tim mersmanswoortl. Teren in

eene kroeg, als een huis onder dak is. Ook beteekcnt het in eene kroeg dikmaalsloopen. Van
hier kroeger, zoowel een,die eene kroeg houdt,
a1s die in eene kroeg verkeert.
R roes, m ., meerv.kroezen. B eker:schenk
ons e1k een'grooten kroes volmê. PooT. Elders
eene m aat van eenige natte waren,eene kan,of
twee mengelen: twee kroes melk. Een kroes

Eoers. Van'hier hetonverb.bi
jv.n kri
ppenteen
krippenslui
jer. Fr.crlpon, uit het lat.crispus. bier,- jenever, brandewi
jn. Een aardenvat,
om metalen te smelten : zilver in eenen kroes
Ons krl'mpen kan ook in aanm erking komen.
'i.rlppellmje, o.
, meerv., krippeltjes. Krui- smelten. Om de gedaante van eenen kroes geeft
melt
je. 14et sehi
jnt, voor knibbelt
je,van knbp
'en men ook dien naam aan den vuurmondvan eenen
afte stam men.

brandenden berg,in hedendaagsche schriftenkrater

'
n rls, een woord gebruikelj
ik in despreek- (het lat.crcfer, een groote beker,welk woord
wi
js: hi
j zweert bi
j kris en kras. Misschien uit Pslxlus van den mond desEtna'sbezigt,geli
jk
DloG. LAERTIVS het grieksche zFqTjF) geheeten.
den naam Kalsrcs (Câr?
à/v.
ç)verminkt.
R rlssen , o. w.,ik kriste,heb gekrist. Een Zoo zingt TRJP: de lava van Vesuvius,ontsproklanknabootsend woord,knitteren,gcli
jk eenebran- ten uit zi
jn' geborsten kroes, enz. Zamenst.:
dende lamp somti
jds doet. Zoo vertaalt Voxo. smcltkroes enz.
de woorden van HsRo aan Lswxosa, bi
j Ovz- Icroeh fr. cruche, Cng. Cr?tddj middeleeuw.cruselt'num,crzf.çollkm,waarmede het gr.zgtoclog,eene
Dlcs:sternuz
tetlumen,mi
jn lichtkristook.
R x:slai. o., lneerv. kristallen. Een zekere aarden kruik, zeer veel overeenkomst heeft. H et
'
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schi
jntvan denzelfden stam a1s krom,kruk,kroeg, menst.:krombeen,krombogtlg bi
Jllool'
rw- kromàrtïk
'
/ctezjn. Hetdenkbeeldvan kromteisreeds gevingerd: kromgevingerde handen, die naar het
stelen staan,manus./hrft
xcc6,bi
jPLAUT.- Kromin hethebr.D5j
7.
hals,die eenen krom men hals heeft; krom horen,
W rees,bi
jv.klaamw.en bjw.
,kroezer,meest, kr
zeer kroes;kroestgebruikt HoorT. Digtgekruld: omhout,kromhouwer, eene sabel; kromkrauweljOuo.: de vingeren hebben ze zoo klef
kroes haar. V ele rimpels hebbende, een kroes haak,bi
zoo met kromkrauwelhaken bezet. Krolnmesy
voorhoofd. Fig.
, verwilderd:Mxns,dien zi
jzi
jn' en
kromneus,kromsteven,een zeker schip;kromtaal,
kroeze zinnen alzoo t' ontlaaten weet. H ool'
r.

omtalen,werkw.;kromtong,kromtongen,werkw.;
Zi
jn hoofd staat kroes. W reed,barsch, stuursch: kr
kromtongig, kromvoet, kromweg, kromwulf, een

matroozen kroes van opzicht. Kroeze en blaauwe
oogen. H ool'
r. Fel, wrevelmoedig:kroesch van gewelf,datkrom is.
langedroefheid. H oor'
r. Zamenst.:kroeskop.Het Krom,bi
j IszooR.crumb,OTy'
SIo.krumbnhoogd.
schpnttothetgeslachtvankrom enrondtebehooren. irzloz
lzz?,eng.crump,fnl.kqjmaerae,lat.camurusen
H roezen . o. w., ik kroesde,bcn gekroesd. curvus. Het behoort tot het geslacht van kram,
znpen,kruk,enz.
Sterk gekronkeld,kroeszi
jn:gekroesthai
jr.BIJB. kramp,/r).l'
vAx llooREsLAER.
H ro- - en, b.en o.w.,ik kromde,heb en
'
n refl? (krocht)v.,meerv,kroften. KILIAAX ben gekrom d. Bedr., krom makenj buigen:dat

heeft kt'
qftet irkf
/ie, kruchte,en hi
jverklaarthet hi
j si
jn hooft kromme,geli
jck eenbiese. BIaBs1.
v.
door eenen bedekten gang onder den grond,ecne W ederk-:zi
ch kromnten. Zich inallebogten kromspelonk. Onldat nu spelonk-en veelin rotsachtige men,ook ;g. Oneig.: het regt krommen. Onz-,

oorden zi
jn,wordthetgenomen vooreenen steen- metzt
jn) l
trom worden: hetmoetvroegh krom-

achtigen heuvel: een bron van levensvogt brengt men,dat een goede haeck zal wezen. Ds BRgxx.

Hi
j uit drooge krogt. LopExsTslx. Hooya'
rge- Ditspreekw.beduidt, datmen zich vanjongsaf,
bruikt heteen en andermaalvoor eene uitsteken- aan de deugd tnoet gewennen. Van hier de declde hoogte:mettloorgraaven van heuvelen,kroften woorden krontmende,gekromh voorovergaande: de
en velden. En elders: 'tvlak lag m eestoover- krommende knien. BIJBELV. Gekromde ouderstroomt;en weenigh kroften!dieuitkeeken.K rocht doom . H oo>a'
r. V an llier krommer, zeker hout:
en teelkroclttzi
jn nog gebrulkelj
ik vooreenenhoo- zware krommers totscheepshout,- kromming.
gen zandgrond. In den eersten zin komthetmet H ro- slaart,(kromsteert)m.,meerv.kromhetlatacrypta,gr.zgucT'
j,overeen. In den anderen staarten. Eigenli
jk iemand, die eenen krommen

schi
jnthetnaarklIftte geli
jken.

staart heeft. Bi
j KlL. is het ook nog eene soort

H rok , v. Eene soort van wilde wikken, van gemunt geld van zeer weinige waarde. Het
een onkruid onder rog en gerst. H et woord woord is nog overig inhetzamengest.kromstaarts-

schi
jnt te zien op hetkrut
àen dezerplant,hoogd. ùkkr,dat in Gron.kroutsterbier wordtuitgesproken.
Kri
'dcien.
Hetis hetslechtste bier,dat oudti
jds eenen kromH rok en . een woord nog in Braband gebrui- staart?bi
j de kan, kostte. Hetbier,datdaarop
volgt en 3.75 cent gelclt, noemt m en daarom
keli.ik,zie kreuken.
H rek odfl, m .;m cerv.krokodillell. Een half- blanlcen btkr. M isschien was een kromstaarteen
slachtig dier, dat zich veelin den Ni
jlophoudt. halve stuiver,of 2.5 cent.
Hi
j heeft den krokodilde veinskunstafgekeel
ten. H ron#.jk. v.,meerv.kronjken. Dit woord
Poo'r Het zam engest.is kl'okodilstranen,geveins- is uithetlat.en grieksche chronicon,beteekenende
de tranen. Trouwens,men versiert,dat dit booze eenjaarboek,waar
in degeschiedenissen,vanjaar
dier,wanneer het menschen zoekttotzich te lok- t
ot jaar,achtervolgd worden. De boeken der
ken, tranen a1s een kind zoude weenen. H et kroni
jken, twee geschiedboeken des Ouden Testawoord, inmiddels, is uit het gr.zgozolutkng. Eu- ments. Mogt het u beuren de kroni
jk van onze
s'TatrrHlus zegt:de Iandk-rokodilis bang voor saf- zwarigheid aan te hooren. Hoor'
r. Los verhaal
fraan; en leidt daarom hetwoord afvan zgrmng, van suFende kroni
jken. Poo'
r. In den deft
igen

saFraan,en 3etktasm,vreesachtig zi
jn.
sti
jl,zegtmenthansjaarboek.
H rel., o.,meerv. krollen. Een klein huisje. W renke', m..meerv.kronkcls. K reuk,plooi,

V an hier k-rollig, met kleine vertrekken voorzien:
een krollig huis.
W relll.en . zie krullen.
H rel.'en , o. w., ik krolde, heb gekrold.
Grollen, lollen a1s eene kat. Van hier krolsch.
Zamenst.:krolziek,krolziekte,enz.

die korten krom loopt:hetpapier zit voI kronkels.Zam enst.:kronkeldarm ,kronkelkoord.HooFT.
K vonkeldrom gebruikt laooT: een kronkeldrom

van zwarte Razerni
jen. Het behoort tot krom,

/crl'0?/cef,krt-ng,kreuk,îcrv/c.
'n renk e:en, b.en o.w.(ik kronkelde,heb
H xom ,bi
jv.naamw.en bi
jw.,I
trommer,kromst. en ben gekronkeld. ltreuken, ln kronkels m aken:

Datvan eene regteli
jn afwi
jkt,hettegendeelvan eene zi
jden stof kronkelen- Onzi
jd.: hetpapier
regt. Eene krommeli
jn. DeSeinekrom vanloop. kronkelt. Kronkelende wolken. J. Vos. Kron-

H ool'r. Een krom me hals, ook voor een werk- kelellde golven. Overz.v.Hsavlv.
tuig, waarmede m en iets overhaalt. K romm e T
n reon, v., meerv.kroonen. Een kreits,kring.
sprongen maken,van de hazen ontleend,beteekent In het bi
jzonderde bovensteuitstaande randvan

iemand door listige uitvlugten ophouden. Zi
jne een ding; gel
i
jkbli
jktuitdezamenst.:kroonljst,
handen staan krom, hi
j is diefachtig. ln '
naauwe- kroonwerk. Voornamel
i
jk heeft eene soort van
ren zin is het een gebrek
-,krom,dateigenli
lk regt hoofdsieraad,reeds van oude ti
jden.den naam van
jnde een band ofkrans,toteen
zi
jnmoest: een hrommerug,--kromme beenen. kt'oon gedragen,zi
Oneigenli
jk, ongeoorloofd, kwaad, dat van waar- teeken van voortreFeli
jkheid,eer en waardigheid.
heid, deugd en wetten afwi
jkt: ook zie'k den D e goden der ouden werden met kvoonen van

kromsten twistniet onbemiddelbaar. PooT. Het allerlei loofvertoond. Priesterslladdeneenekroon,
kromme regt maken. V an hierkrom achtig,krom- onder het oFeren. In de oude wedspelen dong

heid, krommeli
jk, kromtc, (oudt. kromme). Za- men naar de kroon, a1s tentn pri
js. Van hier
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heet, in de Overz. van den Bi
jbel,deloon van H .
roog.(kroost,bi
jKIL,ook kroes,kroest)o.
den geesteljken stri
jd:eene kroon derregtvaar- De kronkeiige ingewanden,hoogd.Gelcröse,dendigheid. Fig. beteekcnt het daarom eer, roem, kelt
jk van kroes,sterk gekroflkeld. Een krassende
luister:zeergewenschte broeders,mi
jnebli
jdtschap rave,die op het kroos en darmen vanghevelde
ende croone! Bl.
ysscv. Hierheen behooren de ldken aest. DE Blluxs.
spreekwi
jzen: de kroon spannen,boven anderen '
n roos.
je,o,ymeerv.kroosjes. Kleine pruimuitsteken. Iemand eene kroon opzetten,hem tot pjes.
eerverstrekken,hem luisterbi
jzetten,hem pri
jzen. T
n reosl, (kroos) o. Svaterkroost, eendenlemand dekroon vanhethooftlstelen,hem schand- groen.
vlekken. Dat uitmunt onder meerderen van zi
jne H :
reost. o. Afvalvan eendvogelcn en gansoort:hi
jisdekroon van zi
jn geslacht. In den '
zen: dus zegtmen afvalvoor'tkroostvan gan-

allerbepaaldsten zill is het woord eene benoeming zen. ()(7DHOF. 7f'roost, zegt HUvosc.,is,in het
van hethoofdsieraad van vorsten,a1s van keizers, gelaat van rllenschen, datgeen, hetwelk iederin

koningen, pausen. Oneig., de waardigheid van het bi
jzonder heeft, en waardoor el
k mensch te
zulk eenen vorst,m etdedaarmedegepaard gaande kennen is. Voxo.zegt,dat KwLls'
ro den knaap
magt en heerschappj: gi
jzultdekroon beLrven. AxKws aan het Fcropdf,d.i.aan detrekken,aan
HooGvs. Hierheen behoort de spreekwi
js: naar dezweeming van hetgelaat,kende,nameljk voor
de kroon stel
ten, des koni
ngs heerschappi
j lagen haren zoon. En 'tvaderli
jcke krooststraaltlevenleggen. W i
jders,in het algemeen,naar iemands de uit uw wezen. Voxr. Overeenkomstig met

eer staan,hem den roem betwisten :wie FtzAxKt7s dezen zin, dien m en weleer algem een aan het
lier wilsteecken naar dekroon. Voxo. Het lig- woord kroost hechtte,daarm en hetzelve metge-

chaam van den staat, het koningri
jk:die goede- laaten gelaatzweeming verwisselde,spreektS.vAN
ren zi
jn aan t
le kroon van Engeland vervallen. HOOGSTRATIN van de l
croostkunde, voor gelaatEene zilveren en gouden munt: eene fransche kunde,of aanzigtskunde. Nog wordt het woord
kroon; zonder twi
jfel, om het gel
troonde borst- kroost, voor gelaat, in Braband en onder Breda,
beeld,datdaarop gestempeld staat. Voorts wor- gebezigd. En daar de kinf
leren gemeenli
jk iets
den vele dingen,om de geli
jkheid, kroonen ge- van hunner ouderen kroostvoeren,geli
jk S.vAx
noemd. De uitgebreide takken van eenen boom : HooGsTn.zegt,ofomdaïin de kinderen hetbeeld

geen kleene stam kan een groote kroon dragen. der oudercn a1s herleeft,zoo worden de kinderen
Hoor'l,. l)e schanddoornen, om des H eilands zeer gemeen het kroost der ouderen genoemd:

hoofd gevlochten: zoo veel wonden als prickels ons manneljk kroost. PooT. Ook wordthetvan

aan die kroon. DE 17.
ECKER. Een koperen bol dieren gezegd, alhoewel m et betrekking op men-

metuitstekende armen,waarop kaarsen branden; schen,die eigenli
jk door dezelve bedoeld worden.
ook van kristalenz.gemaakt:dekroonenineene gi
jadderenkroost!HAMl
cLsv. Zamenst-:nakz'
oost.
kerk. Een wel'ktuig, om garen op te winden :
het garen van de kroon nemen. D e horens van

n root. zie karoot.
'n rop, m-, meerv. kroppen. I3e voorm aag

een beest, hert, enz.: hethertheeftzi
jnekroon van graanetendevogelen,waardekorrels,eerzi
j
afgestooten. Verkleinw. kroonfe: het kroontje in de maag komen, geweekt worden: de haan
van het oog, het wit. Zamenst.: gloriekroon, heeftzi
jnen krop vol. Een verhard gezwel onder
kerkkroon, lauwerkroon, martelkroon, muurkroon, t
1e kin; eenen krop hebben. Borst:hi
j stak den
die oudti
jds gegeven werd aan hem,die den muur krop vooruit. De boezem der vrouwen: BLoEeenerbelegerdestad,vooranderen,beklom;ri
jks- MSRT wierp,metroozeblaaden. in haar aanzi
cht,
kroon.- Kroollengoud,zekeregotldsoort;kroon- nek,en krop. HooFT. Schrei
jen met een vollen
li
jjt,kroonprins, kroonrad, zekerrad in een uur- l
trop. Voxo. Datsteekt hun in den krop, zi
j
werk;kroonras,eenesoort van fjn saai;kroon- zi
jn daarover gebelgd. Voxo. De halsvan de
t
jeskruid,kroonwerkyenz.
blaas is de l
crop derzelve. Van hier kroppig,
Hetiszeerwaarschi
jnli
jk,datwi
J ditwoord uit droog,dat ligt stopt; ook hoofdig,kwaadaardlg.
het lat, corona, fr. couronne, ontleend hebben, Zam enst.:kropaas,kropader, kropbeen, kropgans,
schoon de harde oo, in kroon, iroopezl,volgens kropgezwel,kroplap,kropvogel, kropzweer,enz.
KlL. en de maaslandsche uitspraak, m et hetgr. 'n rop , v.,meerv.kroppen. Salade,ook krop-

xnFtotg, summitas, velapez altku
jus vei,overeen- salade.
komt. Behalve dit, behoort het tot de woorden

'n :
roppex:, b.en o. w., ik kropte, heb en

krans en z'
ond,en drukteenigzinshetdenkbeeld ben gekropt. Bedr., den krop vnllen:jongevovan rondheid uit.

gels kroppen. Oolt overdr.: de gemeente m et

' roonen.b.w.,ik kroonde,heb gekroond. wrok tegen de Spaujaardskroppen. HooFT. Ook
H
M et een hoofdsieraad omwinden: men kroonde wordt hetvan andere dingen gebezigd: de Vliseerti
jds de dichters met laurier. Den pri
jstoe- singers hadden,met eenighe scheepen vo1puins,

kennen : eene gekroonde, anders bekroonde, ver- de Schelde gekropt. Hool'
l'. Leed kroppen,anhandeling over eenig onderw-erp. Sieren,optooi- ders opkroppen. Onz.,m et hebben; van krop, v.,

jen:gi
jkroonthetjaeruwergoethei
jdt. BIJBELV. toteene krop schieten:desalade beginttekropLuister en eer verschafren: u kroont verdiellde pen. Van llier kropper,kropsalade;ook,die een
lof.PooT. Indeeigenli
jkstebeteek-enisdeswoords, l
tropgezwelheeft;insgeli
jks eene duifmeteenen
iemand, onder de plegtige opzetting van eene dikken krop;kroppersch:kroppersche duiven.
kroon,de koninkli
jke waardigheid en magt opdra- H ropp:el
r, v.
, meerv.kroppieren. Bi
j KlL.
gen,ofdezelve daardoorbevestigen:eenen koning kroppier,achterkvoppler. H et is een ond. woord,
kroonen. Van hierheeten vorsten gekroonde/?OV: beteekenendehetverhevene deel van een paard,
den, dat zi
jn pausen, keizers en koningen. Het bi
j den staart;andershetgat: die in de zale niet
naamw.krooning is de plegtige llandelwjszelve, kan,moette vredezi
jn op dekroppier te zitten.
de inhuldiging van eenen vorst.
'H reoss zie kreus.

D s Buuxx. Uit het fr. crotJpière, crpt/pe, ital.
groppa.

KROT--KRUIMEL.

H rol, o.jmeerv.krotten. Een kot,een klein kvun-krkaas.
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Gekruide wil-n,anders kvuî-derwn-'n,

huisje. Verklcinw,krog
.k. Ook vooreen bordeel, kvuà
jkrwbh. Van hier kruidenier,kruidenierswinof
h hoerhuis. En van hierhet onz.w.krotten,lnet kel.kruideri
j,enz.
ebben, voor nachtbraken, en we1 in krotten, of W ru'l.deren. b. w.j ik kruiderde, heb geslechte huizen,bordeelen.
kruiderd. Hoefsmidswoord;een stuk nieswortelop

H reé, (krotte) v., meerv. krotten. Een deborstvan een paard leggen,om hetvan eenig

vlaal
zlscb woord, beteekenende kladdig sli
jk,dat ongemak te genzen.
op de kleederen spattende opdroogt. Van het W ru:len,b.en o.w.,ikkrooi,hebgekrooifr.crotte, sli
jk, modder; misschien uit het lat. jen (ik krood,lleb gekroden). Men gebruikthet
crusta,eenekorst. Ds Bauxs gebrui
kt het ver- ook geli
jk
-vl.:ik kruide,heb gekruid. Op eenen
l
tleinw.kroljetncuskrot
je,voorsnottebel. KILIAAN kruiwagen vervoeren. Fig.:iemand toteen ambt
heeftkî-otte,en hetw.krotten,sli
jk van de klee- krui
jen, hem, tegen zi
jne verdiensten, aan een
deren afborstelen. 'W i
jvinden hetwoordkrotook ambt helpen. Hi
jzalmjn'kofl
krnietkrui
jen,ik
voor nadeel, verlies, gebezi
gt
l: daer ghi
j hun za1 mi
jne zaak hem niettoevertrouwen, ikzal
groote krot ende hinder mede doet.V.EL.CHR.v. het
n niette werk stellen. O nz.,methebbentm et
Hoonx.
krui
jen den kost winnen. Van het i
js,wanneer
H ru geh en , o.w.,ik kruchte,heb gekrucht, deszelfs schotsen, door den stroom,voortgedreven
Klagen, stenen. Van hier krugcllerd. Van den worden en op elkander schuivcn,zegtmen:het

klank gevormd.
i
js kruit. Van hier krui
jer. Zamenst.: krui
jersH ru:ellx,(krucifx) o., meerv.kruicifxen. gild,krui
jerswerk,kruiwagen,kruizeel. In Vriesl.
Ond.woord,in dedageli
jksche taalalleen gebrui- zegtmen nog kvoden. Ziekruiwagen.
keli
jk, beduidende een afl
àeeldsel van CnRlsTcs, '
H ruik. v., meerv. krlliken. Eene aarden
hangende aan een kruis. Uithetlat. cruct
- ad- fleschjmeteenen buik:eenekruik metbier,wi
jn.
ji
à3ls,aan het kruis gehecht.
Ook uitanderestofgemaakt:eenegriekschekruik.
'
H rul.
d.o.
,meerv.kruidel
). Een gewas,eene Voxo. Eene letleren waterqesch:endesi
j hadde
plant, die niet onder heesters ofboomen geteld haerkrui
jke op hare schout
ler. BIJBSLV. In het
kan worden. ln eenen zeer uitgebreiden zin be- gemeene leven:de kruik gaat zoo lang te water,
vat dit woord alle soorten van zulke gewassen. dat zi
j Lreekt, de kwktaddoener wordt eindeli
jk
M en gebruikt dan de zamengest.: kruidkenner, eens gestraft. Ergens de kruiken bestellen,in llet
kruitlkunde. Lusla.oycJ'oxgE stelt voor, om, in gemeene leven, hetbestel van eene zaak hebben.
de plaats van krul-dkunde,voor botanie, een alge- Eene kruik noemt m en ook de uz'na der oude

meener woord tenemen, enwelplantenkunde(cn Romeinen,waarin zi
j de asch derverbrandeli
jdusookplantenkenner),voorzooverook boomen, ken bewaartlen. Daar eindeli
jk de grieksehe en
heesters en andere gewassen binnen hetbereik lati
jnsche Dichters stroomgoden versierdell, î
'an
dierwetenschap liggen. Bepaalder,met uitzonde- welke ieder over eene bi
jzonderehoofdrivierhet
ring van gras en halmschietende granen:dat de opzigt had, zoo hebben ook ollze vaderlandsche
aerde uitschiete grasscheutkens, kruyt zaet zaei- llichters deze beeldtenis behouden,en stellen zicll

jende na synen aert. Blassrzv. Nog bepaalder, dezelve voor, als goten zi
j den stroom uiteene
eetbare kruiden:kruiclen voor dekeuken. Spe- kruik:die den stroonluitzi
jne krt
zik giet.Voxo.
ceri
jen, waarvan) kruiddoos. Hi
erheen behooren Van hier, dat de llicllters dit woord voorden
de zamengest.:kruidkoek,kruidnagel, kruidnagel- oorsprong,de bronqvel, des rivierwaters, nemen:
boom ,kruidnagelhout)kruidnoot,kruidwinltel.Heel- de Scharp' gelnuilband en in zi
jne kruik gedomkruiden: l
trtliden op jenever zettcn. Verkleinw. peld. AxToxlo. V oor den uitgang ettller rivier,
kruidje. Kruidje roer mi
j niet,een zekerkruid; waar zij zich metecn ander water vermengt:daar
ook flg.,een netelig m enscla. V an hier krlzidach- Mlxclus zi
jn krui
k in Padus boezem stort. VoxD.
tig, kruidig,in hetgemeenelevenkruq
jig. Voor Daer de Schie haer kruik giet in deM aes.PooT.
net. kosteli
jk, zwierig: eene kruidige (krui
jige) Zam enst.: aschkruik, bierkruik, inktkruik, olievri
jster, waarvoor men ook krul
'
derig zegt;b.v. kruik,enz.
kruiderig gekleed. Zamenst.: adderkruid, bloed- K rulk OTFRID.kruag,hoogd.Krug,fr.cruchet
kruid, boonenkruid, eitroenltrlzitl?duizendkruid,enz. eng.crooh angel
s.cvocca,mifldeleeuw.crt/
gc,corKwaadkrul
d, voor onl
cruih is ln vele oorden van c/tc, dat, door letterverzetting,m et hetlat.orca,
onsvaderl
alld in gebruik,enkomtreedsbi
jHoor'
.
r t/rcctfd overeenkomt. Het behoorttot hetgeslaeht
voor: 'tgeknotte quaatlkruidt met wortel en al van kroeg,kruk, iroz
zl,enz.
uitrooi
jen. Kruidbed,kruidboek,kruidhaler,kruid- H ru ll.. v. M en gebruikt het in de spreekhof,kruidlezer,kruidworm,enz.
wi
js:om dekruil,om de kool,om telagchen.
K ruid,OTFRID,chrut,hoogd.K raut. H etstamt, H ru :l.en. o.w., ik kruilde, heb gekrtlild.
zonder. twi
jfel, van het angels.growan, zw.gvo, Een woord, dateen zeker geluid van duiven na-

onsgî()647
*@6/?,ajq.
bootst; eng. to croo. D uif en dofrer trekkebekt,
H ru :d, o. Buspoeder:schietkruid:ltruid en knorten kruilt Voxo.
lood. l'
li
j heeftal zi
jn kruld verschotenjook figp, R lwu :lfng, m ., meerv. kruilings,kruilingen.
hi
j heeft al zi
jtle krachten verspild. Zamenst.: Eene soortvan kleine appelen.
kruitlbus,kruidqesch,kruidhoren,kruidhuis,kruid- 'i.ru:'m , v. Het binnenste van brood enz
kamer, kruidkoker,kruidkooper,kruidlepel,kruid- het tegelltteel van korst: en sluit' de kruim in.,
naaat, krtlidmaker, kruitlnaolen, kruidstoof, kruid- eene korst. Voxo. Overdr-, voor verstatld: in
ton,kruidtoren. .&DELUXG leidt het woord afvan hi
dat boek steektkruiln. Verkleinw. kruimpje. Van
een * verouderd werkw. kruten, OnS grutze
@ n,r6r- er kruinlachtig,kruimig.
H rul- el
l. v.y lneerv. kruimels, kruimelen.
grtllzen.
H ru :den . b. w., ik kruidde, heb gekruid. Verkleinw,krus
'
zdefpc. In stukkengewrevenekruim
Met speceri
j bestroojen,vermengen:die worstis broodkruim el: de hen pilttde kruimels op. De,

sterlt gekruid. Gekruide kaas,anderskruiderkaas, broodkrui
melen steken hom,hk isheeldartel. In
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hetyemeeneleven gebruilttmenhetookvooreen PooT. Van eene vlam : om de krulpende vlam
weinlgje:hi
J kri
lgt geene kruimel van datalles. tot blaakren op te stooken. H oovT. V an den
Van hier kruimelachtig, kruim elig,ook voor ka- wind,wanneerhi
jongemerktverandert:de wind

kruiptnaar hetwesten. V an de langzam e vorderp;#,#2*8rl#.
*
H ru fm el.en s b.en o.w.,ik kruim elde,heb ring eener zaak :datwerk gaat kraipend. Oneig.
en ben gekruimeld. Bedr., aan kruimelen wri
j- wordt het ook van menschen gebruikt,wanneer

ven: brood kruimelen. Onz.,metzqh;metkrui- zi
j b,v.ietssteelswi
jzedoen:te bedde krui
pen.
melen uitvallen: dat brood kruim elt zeer. Van W anneerzi
jzich slaafsch vernederen: Hi
jk
-roop
hierkrutmeling,welksmeerv.kruimehhgen defjne voormi
j,toen hi
jin nood was. W anneerzi
jtrabrokjesvan scheepsbeschuittekennen geeft.
geli
jk voortgaan: ik kom den weg schier gekroAl deze woorden hebben hunnen oorsprong pen. Inzjneschulp kruipen,zi
jn woordnietdurVan het angels. cruman, vcrgruizen,dat m ethet ven houden. Iemand in het gatkruipen,hem laag
lei
jen. Deelw.krui
pendthet kruipende gedierte.
mel,en hethebr.D;7,ver- v
gr.xgtpasvjeenekrni
Voortskruipelings indringen. Ds BRuxl. Kruibri
jzelen,verwantis.
per
,
kr
ui
pi
ng.
Za
m
enst.: kruiphen,kleinehen,fig.
H ru :n ,v.,m eer&'.kruinen. D e eerste betee'
kenis dezes woordsschi
jntdievan eenen ronden klein vrouwmensch;kruiphol.
kring te wezen, overeenkom ende met hetwallis. Krut
àen,hoogd.krèkchen, angels creonan, eng.
erwnn, cren, iJ-sl. cruin, rond, en uit eene brbn, to creep, fv. croupt'
r, gr. lgaetv, waarulthetlat.
met kroon,lat.corona,voortgevloeid tezi
jn. Die serpereen repere. Onsnederd.rl
jp en rups zi
jn
eerste beteekenis kan m en nog vinden in de /crpz?-a uitdezelfde bron. Hetwoord schi
jnteenenabootvan sommige roomsche geesteli
jken,wier hoofd sing van hetgeritseleens kruipenden diers tezi
jn,
zoo geschoren wordt, dat er een ltring,door de en tevens op het vasthouden met de kromme nage
l
e
n,
i
n
he
t
voo
r
t
gaan,
t
e
zi
e
n
;
zoodat
de
wor
tel
bljvende haarstrook,gevormd wordt. Mennoemt
dat daarom in hetfr.ook la couronne,de kroon.
Van hier ishet woord overgegaan,om den hoofdschedel uit te drukken: geen hair gaatvan uw
kruin verloren. Rxss>alrrzp. De krain laten scheren. Het hoofd in het gtmaen:daer paste hem

krom mede in aanm erking kan kolnen. A.MYL.
vraagt:heerscht er niet zekere overeenkomst tus-

rlxH. Het schort hem in de kruin, het loopt
met hem door. Voorts bedienen Dichters zieh
van dit woord, om het uitstekende toppunt,het
bovenste deel van iets aan te duiden. Zie hier

een

schen het gr- IF'
jarsw, manibus extremis nffs het
fr.gripper,en ons kruîp
'en?

H rul.
s,o.,meerv.kruisen. In den eigenli
jkder dichtren lauwerkroon op zi
jne kruin. Vos- sten zin een regtligchaam,op welks boveneinde

ander ligchaam overdwars zich uitstrekt, in
de gedaante van eene lat.Tywelke gedaante anders hetdnfortftzd/crvk'
,s heet. In deze oorspronkeli
jke en eerste beteekenis kom thet nog sonlti
jds
eenlge voorbeelden: op de kruin van 'traveli
jn. voor. Zoo noemen de papierm akers hun houten
HoorT. De kruin deswestertorens. Voxo. D e werl
ttuig, waarmede zi
j, in de hangschuren, de
kruin des bergs. V oor stadsgebouwen: van Ni- vellen op de geschorene touwen hangen,om te
eaes hooge kruin. Voxo. V oor wouden op den droogen, een kruis. In verderen zin, ieder ligtop der bergen: de bergen van hunn'kruin be- chaam , dat een ander ligchaam,op eene zekere
rooven. HoolnT. V oor de oppervlakte der zee: wi
jze, doorsni
jdt, of de gedaante en fguurvan
den zeeman,diete trotsm4n blaeuwekrui
jn be- hetzelve. Zoo noemt men hetSt.Andrtes,ofhet
zeyldt. Roosxs. Voor de kim der morgenwol- bourgondische kruis. dat devorm van eene groote
ken: scharp uchtens goude kruin in 'toosten X heeft. Een gafelkruis is als eene Y. M eest
schittert. l'
loo/n'
r. En m eer andere voorbeelden. wordt iets een lr
r?,l?'.
: genoemdywanneertwee lighamen elkander,in eenen regten hoek, doorsni
jEindeli
jk wordt het V0Or den ganschen persoon c
jsen ge- den. H iervan zegt men:iets in hetkruis leggeny
genomen : verachten de baerden, en prk
schoren kruinen. RODENB.;bj
i welken ook een hetzoo plaatsen,dathetdiegedaantehebbe. M en
bi
jv.n.#ekruthd voorkomt:rond pekruinde ba- gebruikt hier ook het bi
jw.kruiselings: met de
men. Zamenst.: kruinpunt,Lkruinstl
p bi
jHool'
r) beenen kruiselings zitten. V anhierwordtdenaam
hetzenit
h bi
jde hemelloopkundigen genaamd. kruis aan vele dingen geëigend. Hetkruisvan
H ru:pen, o.w.,ik krooy,heb en ben ge- den rug. H et kruis in een venster. Een kruis in
ene broek. En in menige andere yevallen. In
kropen. Eigenljk zich,doormlddelvan de voe- e
ten,langzaam op den grond voort bewegen;wan- eene naauwere beteekenis,is een pcrttk.s een werkneer het vooralvan gekorvene dieren en wormen tt
lig, waaro? men eerti
jds slaven, voornameli
jk.

jke ensmarteli
jke doodstraf aandeed.
gebruiktwordt:'tkrui
jpendegedierte,datop der eenesmadell
aerde krui
jpt. BIaByzLV. Insgeli
jksvanzulkevier- Zoo erkennen alle christenen,datJszrs aan een
gehec
ht
e
n
ZOO
ges
torven @
1S. Voorts het
voetige dieren,die op hunne korte beenen lang- kruis
zaam voortgaan:ditsal u onder hetkrai
jpcnde teeken des kruises: een kruis maken, of slaan.
gedierteonrein zi
jn;hetweselken,de schiltpadde, Een halssieraad:een diamanten kruis. Het lijden
CzmlsTus:roem en in hetkruyce onzes Heedeswi
jnegel,enz. BIJBELV. Vanmenschen,wan- van
neer zj op handen en voeten,ofkniebn,voort- ren. BIJBSLV. De leer van den gekruisigde:de
gaan :hetkind kruipt,eer hetloopt. Op handen ergernisse des kruices. BIJBEIZV. Het li
jden der
en voeten kraipen. Voorts gebruikt men het christenen:zi
jn kruisop zich nemen. Onderhet
woord in eenen engeren zin,methetbi
jbegripvan krtlis prediken, dat is onder vervolging. Allerlei
eene vernederende bukking; wanneer het gezegd wederwaardigheden in het gem een: veelkruisin
wordt van schepselen, die anders niet kruipen. de wereld hebben. Ieder huis heeft zi
jn kruis,
jn kruisje, e1k mensch
Zoo kruètdehond,diegedreigd wordt. Devos ook ieder huisje heeft zi
jden. De voornaamste zi
jd:van gekroop in zi
jn hol. Oneigo
,zegtmen hetvan ge- heeft zi
jn li
wassen, die hunne ranken laag langs den grond muntgeld,wegens het gestem pelde kruis op verschieten: de aardbeziën kruipen over het pad. scheidene muntstukken. Hierheen de spreekwi
js:

Een'wingert,die langs d'aerde kruipt en slingert. kruisnoch munthebben,geen geld hebben. Kruis
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of munt? eene vraag in een zeker spel. V oorts
heeft Voxo. het kruisdom, voor het verdrukte
christendom.Zamenst.:huiskruis,huiseli
jkeramp.
Kruisbeeld, krtlisbeeldwerker, kruisbeting, (kruis-

te kruiven, dat ze bli
jderblînken schier Hooll'.
Yan hier de deel-.krut
blend,pc/crk
zlt
f:alEonkert
kruivend goudty zoo zwaddrigh, om uw hoofdt.
H ooF't.. Brengtaw'broecler den gekruifden M in.
hout)kruisberg,kruisbezie,krt
lisbeziënboom,krui
s- HoorT. Dezelve zet hetlat.van TwclTvs ruttla-

bloempje,kruisboek, kasboek; kruisboog, kruis- tum crïnczl, door gekrutft hair over; voorwelk
boom, een kruis; kruisbroeder, eene soort van gekrujd ook krufd revonden wordt:om dekrui
fgeesteli
jken;kruisdagen,die plegtige gebededagen de plek van de lokles. Hoorl'. M etblonde en
voor hemelvaartsdag; kruisdistel,kruisdood, kruis- kruifde pruik. V OND. V oorts krut
'vl'g..'tblonde
galz,krt
lisgetuige,bi
j H.D/LL.kruisgezant;kruis- hai
jr kruivich toi
jen op metglinsterend gestoent'.
gulflen,tien gtlldens;k-ruisharing,die gevangen en
getond is, na den dag der kruisvinding,die op
den derden van bloeimaand invalt;kruishoek,eene
plaast,waarlletgoed is metschepen te kruisen;
kruishout,het houtvanhetkruis, dwarshout,- .
kruisbeting
en een tuig, orri krassen in hout

RODENB. De OOrSPrOng des woords is onzeker.
H ruiw agen, m ., m eerv.kruiwagens. Een

bekend voertuig,zjnde een wagen meteen wiel,
die met dc handenvoortgestnwdwordt. Oneigenl.,
veelvermogendevoorspraak tothetverkri
jgenvan
ambten, of andere voordeelen: hi
j heeft eenen
temaken;kruisklamp,kruisk
-erk,kruiskozi
jn.kruis- goeden kruiwagen, - hi
j zitop den kruiwagen.
kool,houtskool; kruiskring, van den hemelkloot; lfzru. heeft krodewagen, van het oude kroden,nu
kruisleer, kruisnet, totebel; kruispaal, kruispad, krufien.
kruisraam,kruissteng,kruisstuk:het kruisstuk van r
n ru lze- u zl*, v. M unte,lat.mentha,eene
een latn; kruisstraat,kruistogt,de zoogenaam- plant. Zi
j draagt haren naam, omdathaar blad
de heilige oorlog tegen de Ongeloovigen en Ket- krut's.datis kroes,is:derhalve nietkrul's en munt.
ters,dusgeheeten naarhetkrt
lis,hetwell
t zi
j, die G ru k, v.,m eerv.krukken. Een sterke stok,
denzelven mede ondernamen,op hunne kleederen met een gafelvormig dwarshout aan zi
jn bovenli
eten naai
jen;krui
svaarder,soldaatin den h.oor- einde, waarvan zich lamm e of kraupele menschen
log;kruisvaart,kruisverheffng,de veertiende dag bedienen:op krukken gaan. Een stok meteen
van herfstmaand; krnisvinding, kruisweg, kruis- dwarshout: eenen vogel op de kruk hebben.

werk,kruiswi
jze,kruiswoord,kruiswortel,l
truiszeil. Overdr.noemtmen eenen knoet
jkr,broddelaar,met
j is maar een kruk. Naar deaanKruls, bi
j Islooa.
, OTFRID.en W lrar
wsa.cr?
zcc, dezen naam :hi
m
e
r
ki
ng,
r
ee
ds
door
J.
Ll
rs
lgs gemaakt,is dit
in hetgedichtop den Heil. ANNO creiz, bi
j(
le

zwab.dichters krul-ce,hoogd.ILreuz,angels.cruce,
eng.cross. Omdatdit woord,zeer vroeg,in eene
duitsche gedaante voorkomt,verkiest Aoss. hetzelve nietzoo zeer van hetlat.cruz af te leiden,
a1swelaan het lat.en duitsche woord G nen oorsprong toe te wi
jzen ; te weten ,het wortelwoord
kruk.
W ru lsen, b. en o. w., ik kruiste,heb gekruist. Betlr.wordthet van gewapende schepen
gezegd,die op eene zekere hoogte heen enweder
varen:het schip kruist de engte. Hoor'r. De
rappe zeeliên kruissen de zoute zee. Poo'r. Heen

woord met het lat.eruz,ons krul's,en krom van
eenen oorsprong. Hetbegrip van kromteheerscht

er ook,wanneer wj eene soort van deurknop,
waarmede men het slot open draait,kruk noem en.

R rukkeu, o. w., ik krukte, heb gekrukt.
M et krukken gaan;ook na eene ziekte sukkelen.

Van hi
er krukkt
b, voor ziekeljky sukkelende,in
de dageli
jkscheverkeering.

n rul., v., meerv. krullen, Het woord bctee'
kent, in hetalgemeen, eene rigting,die van eene

regte li
jn afwi
jkt. Zoo gebruikt HoolT hetvoor
en w'
ederloopen,in den loop a1sdoorsni
jden:hi
j de fronselende omkromm ing van den neus: en
heeftden weg weldriemaalgekruist. In hetkruis zie,naardatmi
j dunkt,dekrulin iemandtsneuleggen. Bj Poo'
r vindtmen het deelw.:terwi
jl ze. D atgeen hetwelk door de schaafvan hethout
wi
j stilen zacht,dus metgekruistekuiten,hierzit- wordt afgezonderd,en,om zjne dunheid en veerten. Aan een kruishechten:ALEXAXDERlietvele kracht, zich omkromt:krullen branden. V oornadnizenden kruisen. Hetvleesch l
truisen,eene bi
j- meli
jk wordt het genomen voor de haarlokken,
belsche spreekwi
js. Hetteeken van hetkruisma- die,ofvan natuur,of doorkunst,omgebogenworken. W ederk.: zich voor het eten kruisen. L eed, den: in de krul, uit de krul. Overdr.:krullen
hartzeerverwekken :denk,hoe'tmi
jkruist. Voxo. der redencerkunde. Tale. Hi
j moet alti
jd eene
Het leven is met de vagebonderi
j niet meer ghe- krul m eer hebben, dan een ander. Kuur, gril:
krui
jst. RoosxB. Onz.,methebbentop zee krtli- wonderli
jkekrullen inhethoofdhebben. Vanhier
sen. Op t1e vi
jandeli
jke schepen kruisen. Van krullig,wonderltjk,verward- koddig. Zamenst.:
hier kruiser,een schip,datop zee kruist; meerv. krul
lebol, kruli
jzer, krulkool, k
-rullenjongen, de
kruisers,hetvolk dat op dien bodem ingescheept jongst
e op eenen tirnmermanswinkel,die dekrulis.
len moetopzam elen. K rullenmaakster,krulpriem,
H ru lslgen , b.w.,ik kruisigde,heb gekrui- krulsalaad, krultabak, ook enkel krul genoemd:
sigd. A an een kruis klinken. Oneig.: der we- goudsche krul;krultallg. Zonder twi
jfelbehoort
reld gekruisigd zjn, eene bi
jbelscheuitdrnkking. hetwoord tot kronkel,krom.
Het is eigenli
jk een voortdur.werkw.van kruisen. 'n ruiiex:, b. en o. m , ik krulde,heb geVan hier kruisiging.
kruld. Bedr.,in krullen leggen:hethaar krullen.
'H ru lven, b. w., ik kruifde, heb gekruifd. Krulswi
jze buigen: een weelig luchje krulde de
llit woord isthans geheeluit het gdbruik,endes- vaen. Voxo. Onz., met hebben:mjn haar krt
llt

zelfs beteekenis bi
jna vergeten, omdat de zaak, niet. Zich krulswi
jze buigen:deharen krullen bodaardoor gemeend, in onze ti
jden,geheelin on- ven 'tvlak,en geesselen derotsen. Hoogvrz. Van
hi
er
kr
ul
l
i
ng.
bruik is. Bi
j schri
jversvan vorigeeeuwen
het woord m eer dan eens voor,en beteekent

haar met glinsterend goudstofbestrooi
jen:
hebt gi
j dan blonde kuiven metpoeetsche

R u'
b,zie kib,kibbe.
H u elt, v. H et woord is van den klank gevorm d, beteekenende eenen droogen, stootenden
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en korten hoest. Eene longzlekte van koebeesten neeriemand watziekeli
jk isen krukt, zegtmen:
heetom diezelfde reden kuch.
hetis znaar kuim m et hem. H et is het hoogd.

R utlde, v.,meerv.kudden. Een hoop klein kaum. Bi
j OT/IUD. is kumi
g, ziek,neders.kit
n,

vee, van schapen, geiten, enz. D 'Aartsvader krank,zwak. In TATIAX.is cumida krankheid,en

komt zi
jn grage kudde weien. HooGvL. Onei- bi
jde Gr.xqr
zEw,ziek zi
jn.
genli
jk naar den bi
jbelschen sti
jl:de kuddevan W u#anex:, o.w., ik kuimde,heb gekuimd.
Cuszsr
rcs, de kerk. Zamenst.: kuddeboter,var- Zuchten. Zie kommev en hetvorige kuim.
kensreuzel; kuddehoeder. Kudde wordt
we1 R u#n. bi
jm, dat geheel verouderd is. A1s
gebruikt van tam me,maar nietvan wilde

men de voorbeelden van H ool?'r en Voxosla, die

Voxp. spreekt derhalve kwali
jk van:eene
wreedewolven.
M. Mwurrlxlrsleidthetwoord van hetlat.coetus, een verzamelde hoop, af:ditschi
lnt slechts

hetzelvegebruiken,naleest,scht
jnthetdebeteekenisvan bloot,naakt,voorJefoog zkkfôccr,gansch
alleen,te hebben:uw lasterstukken staan nu kuin
in top gesteigert. Voxo. Als GslMxs 't
'volk

gevallig in den klank der letterel)overeen te ko- van den Zeeuwschen A dmiraal ztlo kuin op het
men. Misschien is het uiteene bron metheteng. boevenetzagh staan. HoorT. Sen hoedt.....die

kid, een geit
je,hebr.55:. Andersgrensthetaan Sat hem vri
j wat kui
jn, wat scheefjes en wat
htthebr.31 en 3*
schui
jn. BREOSR. Als men het totkoen brengt,
1
51,
e
e
n
t
r
o
e
p
,
ho
o
p.
*
1
schjntheteen denkbeeld te zi
jn, data1s een gen u ds. kudse,zie knods.
'

T
n uf.v., m eer,.. kufren. Kit,vuilekroeg)een

VO1g van koenheid kan beschouwd worden.

W u1P9 V., meerv. kuipen. Een wi
jd houten

deel gespuis, dat men uitkuFen en kroegen op- Vat,datvan boven open is, om allerleivocht in

sttlmmelde. Hool'
r. ln Neders.heet k'
l
kge een te doen.. ln de brouweri
jen heet een grootvat
slecht,gering huis,een kot. ln zooverditwoord eene :t/T. De werkkuip, gi
jlkuip. l'
n de
eeneholleruimtebeteekent,behoorthettotko
yer. blaauwverweri
jen kent men de spreekwi
js:eene
llet hoogd. Ku
fe, ons kulp. Een kuil,hol,heet kuip Zetten, haar toebereiden. Eene kuip,in de
inhet chald.Z1.
s
fsen
lmawe
ker
je
ktuijipe
rik
en.
n Kuip der leertouwers. Op de

.
Zamenst.: badkuip, doopkuip,
x ug eh en , o. w., ik kuchte, heb gekucht. spekkuip,vischkuip,vlqeschkuip,waschkuip,enz.

De kuchhebben:ik begon tckugchen. Vanhier

kugeher,kuchster,kugching.

Kut
p,hoogd.Kufe,neders.kope, /
J4/
796,fr.cuve,

middeleeuw.cupa,cttrc,caupus. Hetbehoort,m et

u uxf. v.,meerv.kuiven. Een vedertop,op kgger.tothetgeslachtderwoorden, die eenein-

hethoofd van som mige vogelen. Een zekervrou- wendigeruimtebeteekenen.
wenhulsel: bekoort door deze kuif. V oxp. ln Wtu lpen ,b.en o.w.,ik kuipte,heb gekuipt.

het fr. co?
l
'e. Inzocver het eenebedekking van Vaten of'tonnen binden:een vatkui
pen. Onz.
,
het bovenste deel des hoofds aanduidt,schi
jnt het met hebben; hetambachtvan eenen kuiperwaarmetkap,Jv?
-,uiteenebron tekomen. Vanhier nemen; fguurl. rondloopen,om iets te kri
/
jgen:
kuivsg, bj vAx MANDIR: hadrkui
jvige Grieken. om een ambt kuipen. 1)e spreekwi
js ltan ontzamenst.:kuifhen,kuifmuts.
leend zi
jn van hetgedurig omloopen des kuipers
'
n uuer,m. W andeling:eenen kui
jer doen. om een vat, geli
jk het lat.ambire. Van hier
x uuexen. o.w.,ik kui
jerde,heb gekui
jerd. kuiper,kuiperi
j, ook voorbedeling om een ambt.
Itlslxwx verklaarthet door omwandelen,om zich Zamenst.:bekuipen,

kuiphout, k-uiphuis, kuip-

te verkwikken. Bi
j Hoor'
r vindt men het zam. loon.
oml
cuq
j'
eren. In Gelderl.gebruiktmenhetookvoor R'uls. (bi
jKlTu.kuqàe,kuse) v.,meerv.kuikouten,welke beteekenis bi
j KIL.ook voorkomt. sen. Hetzelfde a1s kies. ln Gron.gebruiktnlen
In dien zin zegt Hooy,T: naa reeden van staat dit woord. Deze bi
jzondere tongval schi
jnt aan
gekui
jert. Van hier kui
jering. In den eersten zin te duiden,dat hetmet kuis,eene knods,toteenen
schi
jnt heteen voortd.w.van keeven,inden laat- wortelbehoort,dewi
jlbaktanden(
1egedaanteeener
stel)van kouten.

'
n u'
lken,ziekîkken.

knods,die dik toeloopt,eelligzikls vertoonen.

T
n u:s.(bi
lKIIu.ku9:,lcub'
se,z
b?
z#.
$.
6)v.,meerv.

'n u :l.. m ., m eerv. kuilen. D oor dit woord kuisen. Geldersch woord, hetzelfde als knods.
wordt, in het gemeen, eene diepte verstaan,een Van hierlletbedr.werkw.kuisen: eellen oskuisen,

gatin de aarde, eene holte. Menigvuldi
g zi
jn de meteene ltuis doodslaan.
voorvallen, waar dit woord te pas komt:eenen G ulsehs bi
lv. n. en bi
jw.
,kuischer,kuischt,
kuil graven,delven,dempen. Een graf, m etver- zeer kuisch. De cerste beteekenisvan dit woord

achting:zi
jwierpelïhetIi
jk in den kuil. l)ekuil is rein, zie kuzàchen. Het is in dat huis leel
van een vissehers net, deszelfs achterste gedeelte. kuisch,datis,puntig,zi
ndeli
jk. Meest wordt het
T)e kuil van den hals. Verkleinw.kuilûe: een gebruiktvooreene bepaaldereinheid van semand,
kuiltje in de ltin, in de wang. Van hier kuil- die in staat.is, om alle onregtmatig gebruil
t van
achtr
lg, kuilig. Zamenst.:kl
zilhaar, ook kutlmos de dierli
jke drif
'
t tot bi
jslaap tevermi
jden:eene
genaamd Het woord belloort tot den wortel, kuische dochter. Kuische ooren; kuische woor
.
waarop het gr. xnt
lkr
lg, het lat. coelum, en ons den, gedachten, liefde. Bi
j lfElto is uncltusezda,
woord kilgegroeid ztjn.
onreinheid. Van hier kuischeli
jk
-,kuischheid. Misxiu.ll.en, b.w.,ik kllilde,hebgekuild. Eigen- schien stam t het, met het lat.castus,van eenen

li
jk, eenen kuil maken. Verder, in eenen kuil wortelaf.
leggen, zetten: aardappels, boom en, enz. kuilen.

R u lse'ken, b,w.,ik kuisehte,heb gekuischt.

Begraven, in eenen verachtelj
iken zin: JAXOB Zuivereli,reini
ge'
n:hethuis kuiscllen. Zeemleder
werdt,als verwaten,aan devestegekuilt. IloorT. kuischen, op den kuischmolen zacht en schoon
u u:o s(bi
jKIL.kub'
m,lwznc)bi
jw. Naauwe- maken. Hennip kuischen. GsscxusR heeft:kinltjks;cume,bi
j M.STOKE. Op sommigeplaatsen ders besorghen en kui
jschen. W i
j kuischen ons
derveluwe,gebruiktmen n0g dit woord. W an- gedichtmetloutre heiligheit. H.Dcslz. Zi
j zal,
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'

die mi
j dit kuischte, (veroorzaakte) mi
jn wraek onvolmaaktverl.tijd ook 3-k iodf. Hetwoord begevoelen Voxo. Voornabootsen,na:pen,bezigt duidt, in het algemeen, door geene hinderpalen
Hooy''
r nakuisclten. Zamenst.: kuischboom , zeker belet worden, dat iets zi
l, of gcdaan worde.

heestergewas;kuischkalf,kuischmolen.
W anueer hethulpwoord hebben geleend m oetworH ulé, v., m eerv. kuiten. Hetvlecschachtige den, om den volm. verled. en meer dan volm .

deelvan het been: ecn koegel,diedekuitqt
letste. verled. ti
jd te vormen, plaatst men kuanen in de
lloorT. M etgekruistekuiten. Poo'
r.
onbepaalde wi
js:ik heb nietkunncnkomen. Zoo'R u H , v.,hetm eerv.kuiten is niet vcelin ge- dra hetwerkw.verzwegen wordt, heeft men, rebruik. Zaad van de m oedervisschen :kuit scllie- gelmatig, het deelw.: ik heb nietgekonnen, In

ten. lk za1 er haring nocl)kuitvan hebben,ik eene naauwere betcekenis beduidt het mogeli
jk
l
tri
jg er niets van. Daar wil ik hari
ng ofkuit zi
jn:dezieke kondc in dien tusschenti
jd gestorvau hebben,daarvan wilik heteen ofander ver- ven zi
jn. In eenen ruimeren zin: men kan over
nemen, ondervindenj genieten. Eene kulter, een die brtlg niet ri
jden. Dat kan mi
J niethelpen.
wi
jf
je van visschen, dat kuit schiet. Zamenst-: Stof kan niet denkcn. Godkan allesdoen. Nu
hardkuit, in de dageli
jksche taal,het@p3
)
Xk van kunt gi
j u wreken. Na kan ik ontvlugten. Hi
J
eenen haringFweekkuit, hetêncnnc@. Kuitbaars, kan mi
Jnadeeldoen. Hoe zotzdetgi
jmi
jkunnen
kuitbot?kuitvisch,enz.
aanklagen? Gi
jkunttgi
j moogt)hem verzekeren,
W ulllebu:len, o. w., lk kuit
jcbuitte,heb dat ik het weet. Ik kan (ik wil
) dat spotten
gekuitjebuit. ln sommige oorden van Nederlandr niet langer dulden. Hi
j kan schoon schri
jven
voor ruilebuiten. In het neders.kûtkbûten, op (heeft eene goedegeschiktheid daartoe). H4'kan
eenewoekerachtige wi
jzerullen.
zqheles,onderscheiden van:h4'kentz(
)'
&6les. Het
H uklkal.
zen,ziekikken.
eerste is:hi
j beeft haar in het hoofd,hi
jweet
*Kul.,v.
,meerv.kullen. Demanneli
jkeroede. haar van buiten op te zeggen;het laatste:bi
j
Hetwoord beteekenteigenli
jk lang enrond. 0u1. weet, wat hi
jvan buiten leeren moet. M en gebeteekenden de kullen ook de teelballen, geli
llt brui
ktbi
jditwoord ook uitlatingen:erkan maar
K1L.heeft. Van hier beverskullen. Zoo ook bi
j eene pint in datqeschje,nameli
jk ingaan. Dit
PLANT. Het behoort tot hetgeslachtderwoor- werkw.heeftgeenegebiedendewi
js.
den kogel,het hoogd.Icaul, een kogel. In het Icunnen,bi
j NoTK.chunnen en quunnen,weten,
neders.is kule,een ronde,dikke stok,eene knods: W ILLER.kunnon,hoogd.können,neders.könen,zw.
in he!boh.iskuleen paal. Kulbaars (KIL.kul- kunna, deen.kunne, angels,connan, eng.fpcan.
bars,hoogd.Kaulbarsch)iseen kleinebaars,met Hetis,in oorsprong,metkennen verwant.
eenen ronden kop.
'
n unsl, (konst) v.
, meerv. kunsten. Door
R ul.l.ekenskeu ld, o. Zeker gewas.

den uitgang ststamt hetvan kunnen af, en heeft,

W ul.
l.
en, b.w.
, ik kulde, heb gekuld. Ge- naarmate dat werkm verscheidenli
jk gebruikt
meen straatwoord,voorfoppen,bedrl'
egen.
wordt, ook verscheidene beteekenissen. De naH und, zie kond. Van hierkundbaar. Ro- tuurli
jke ligchameli
lke kracht van iets,demogeoExs.
li
jkheid om eene beweging ofverandering buiten
H unde.v. Bedrevenekennis:mits
zi
ch daar te stellen. fk zal mi
jne kunst eens

der plaatsen. Hooy'T. V an hier kundig, met toonen, toonen wat ik doen kan. Eene kunst
eenen tweeden naamval: der zaken kundig;des uitvinden. Eenen hond kunsten leeren. D at is
onkundig, daarvan onkundig. F. r)s HAES. . geene kunst,datkan elk. Drukkunst, draaikunst,

Ook komtkundit
q
e voor bekend voor,bj HooF'
r; etskanst. De vrq'
e kunsten, eene benaming van
en nog zeggen wi-j wereldlcuzdigt voor algemeen die ltunsten. die door vri
le personen geoefend
bekend: iets wereldkundig makcn. Kundigheid. werden;daar(geli
lk onderGrieken enRomeincn)
lloov'
r lleeftkundeloos'voor geene kunde of ken- slaven of onvri
.
jen de bloot werktuigeli
jke kunsten
nis dragende,onbekend:dit volk onderling ltqn- behandelden: spraakkunst, rekenkunst) dichtkunst,
deloos,droegh zeeker teeken,waarbi
lelk merl
ten zangkunst, enz. Derzelver plaats is thans door
moghte,wie vandezi
jnenwaare.Zamenst:bouw- de dclpp)?c l
cunsten vervangen, als: toonkunst,
kunde, geneeskunde, oordeelkunde, enz. V an bouwltunstjredekunst,dichtkunst, enz. B eeldende
kennen.
/c.
?
z?7.
s/6n zjn: de beeldhouwkunst, graveerknnst,
R untllg.ziekunde.
'
schilderkunst,teek
-enkunst, enz. Zi
j worden ook
R u n dselkap .zie kond.
slechts kunsten genaamd:cen liefhebber derkunst.
'
R unne,v. Eigenli
jkgeslacht,voortbrenging; Dezwartekunst,cene wi
jsvan graveren,ofetsen
van hetoudekl
nnen,@,
yr/ncz?,(nog ins ons bel
cen- op koper,waardeplaatop glasafgetrokken kan
nen overig) voortbrengen, telen. Zie lcind. De worden. Zwarte kunst is ook zoo veel a1s toozwakke kunne, het vrouweli
jke geslacllt. Allen veri
j) zi
jnde eene kwali
jk begrepene overzetting
manskunneLvirilissezus). BIJBSL, l477. Poo'
r vannî
bronlantt
a,datuitnecromantiaverdorven is,
gebrtlikt ergens het m eerv.: d'eenheit van twee beteekenende bezwering van dooden,doodenwaarjongeltunnen;waarhi
jhetnietalseen afgetrok- zeggeri
j. Eenkunststuk;zondermeerv.:hi
Jheeft
ken denkbeeld,maarbepaald voormenscll
enneemt. fraai
jekunstbi
jzicl. Van hierkunsteli
jk,kunsteHetlat.cunnus,teellid dervrouwen,behoort,zon- loos,kunstenaar,kunstenari
j,kt
lnstig,kunsti
gli
jk.
dertwi
jfel,totdezelfde bron.
Zamenst.: kunstgenoot,kunstgenootschap, kunstn uxâuen,(konnen)o. w.,ik kan,gi
'
Jkunt, gevoel,kunstgreep,kt
lnstkamer,kunstkooper,kunsthi
j kan ik konde,heb gekonnen. Voor konde lievend,kt
lnstredenaar,kunstregel,kunststuk,kunstzegtm en ook kon,doeh slechts in den ecrsten en vutlr,kunstwerk,ltunstwerktuig,kunstwoord,kunstderden persoon van hetenkelv.getal. lk konde zweer(fontanel,bi
jJ.LuBL.),enz.
komt, regellnatig, van den veroudcrden tegenw. '
H u ren. o, w., ik kuurde, heb gekuurd.
ti
jdik kon;en ik Fcon,voorik konde,schi
jnteene Gluren, pinkoogen, in het kjken de oogleden
ongeli
jkvloei
jendevervoeging van den tegenw.ti
jd toehalen.
ik ic?? te wezen. Men vervoegde eertjds den '
R urk, (kork) o,en v.
,meerv.kurken. De
43
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zwam achtige schors des kurkbooms. l)e stof is is zooveela1s verkiezing, van kiezen.èood,gekozen.
onz.: geknoopt om 'truige korck. Voxo. D at Zie kus.
van de stof gemaakt is,vr.:doe de kurk op de H usll.ng,v. Een geregtigd aandeelaan een
qesch. Eenekurkaaneen snoer,aliszi
jvanhout, verkocht huis, ofander pand,waarvan m en renten
behoudtden naam 1)e kurken van een net.U ithet trekt:de helft der kooppenningen op kusting houlat.cortex,schors. Zalnenst.: kurkbuis,zwem buis. den. Zamenst.:kustingbrief:m et potgelt,renten,
'
R urku'
m a. (kurkelna) v. Geelzuchtwortel, kustingbrieven. Voxo. KlL. verklaart kusting
een wortelvan een oostindisch gewas, waarmede door eenen eed,van weduwe. of weduwenaar gemen geelverwt, en die in de heelkunde gebruikt daan, datde goederen van de overledene weder-

wordt, Bi
j Llxx.curcuma. Men wil,dathetarab. helftzuiver op de boedeli
jst aangeteekend zi
jn.
'
H ul. v.,meerv.kutten. Eigenli
jk eene sllede,
van het verouderde kutten, sni
jden, eng.to cut,
sni
jden. Bi
jhet onbeschaafdste graauw gebruikt
men dit woorq, om het vrouweli
jke schaamdeel
daardooruittedrtlkken. J. Llpslus brenythet,

cruculît,waarvan hetlat.crocu', safraan, afstam t,
eene benaming van vele wortelen is.
H u s, m ., m eerv. kassen. D e drukking van
den mond op een ligchaam,vooralten teeken van
eerbied, liefde en teederheid: een kus op de
hand
op den voet. M eegt wordt het voor
eenen kus op den m ond gebezigd,tot een teelten

in den laatstgenoemden zin,tothetlat. ctttts, het
vel. Anderen leiden hetvanhetgr.zuflogzaad,af.

van liefde,vriendschap en teet
lerheid:of gi
j hem '
H uun, v. Een toekruid,hetwelk men bi
j
schi
jntden kus te geven. Voxo. Icmand eenen tuinboonen gebruikt,anders keule.
ktls toewerpen, dat is, met buiging vallhetlig-

'R uu r, v.,meerv.kuren. Gril,poets:zotteku-

chaam naar een ander toe,zi
jne eigene hand ltus- ren aanregten. K uur,van hetlat.cvrc,beteekent
sen,en dezelve voorts naar het voorwerp a1stoe- ook de genezing van eene wonde,ofziekte,welke
werpen. Den kus afvegen, waarvoor weleer den m en niet vooraf gezien had; eene onverwachte
kus u'
itspuwen gebezigd werd.
Ten kusse en herstelling.

keur gaan,Ili
jeenen ruimen voorraad,eene vri
je H w .een zamengesteld letterteeken, waarvoor,
verkiezing hebben. Zie kust. Zamenst.:handkus, in de schriften van vroegere ti
jden, zelfs in die
voetkus. Kashandje:kushandjesbiênaanVsxus van onze eerste letterhelden, qu gevonden wordt.
ster. M .L.rrllow .
M en heeft er over getwist, of men die ingewor'
H ussen,b.w.
,ik kuste,heb gekust. Eenen teldegewoonte moeste laten groei
jen,of uitdrukkus geven:uithetsehip gestaptzi
jnde,kustehi
j ken. ln onze ti
jdel is die twistuitgewezen,en
den vaderlandschen grond. Hi
j kuste de tranen ulen gebruikt, met algemeene toestemming, ktt
:q
van hare wangen. ORPHA kuste haer zwegller. en datteregt,naardien ditletterteeken veeljuisBIJBEL, l477. Dichters bedienen zich,in hunne terden klank uitdrukt,dan qu. DeLati
jnen,die
beeldri
jke taal,van dit woord,en passen hetop k noch w hadden, drukten die beide letteren,
levenlooze zaken toe,svanneer dezelve elkanderop naast elkander kom ende,uitdoor qu; schoon ziJ'
eene zachte wi
jze raken: daer IlsltMus met zi
jll ook niet alti
jd de q gehad hebben. De q iszeker

v
P
l
oo
et
'
renWzi
lv
eewriedliengdeangedreaegtrodeeneblozoozoemc
nokousstt
eueynovon
erbzlejfs
elovravnaddee
henici
sat
eh.eabe
ofh
ebr.),koh
a
nr
ne
nde
-.k
vo
rsp
ki
overnem ende?
, het l
.

mxokuste. Hoogvrz. Bi
j letterspeling, zegt l
aeljçlrjt
lt
ju de g medé.
Vo
l
. : de kus
t kussen. Oneig.: de roede ktls- kunnen haar te regt misszj
en isdusvreemd,en wi
sen?m et eerbiedige onderwerping de nuttige kasti
jding verdragen. Van hier kusser,kussing.
K ussen, eng. to i0*,
s,
:, hoogd. kûssen, zw. en
deen. kyssa, wallis. cusann, gr. xulet: en xuew.

. Di
tletterteeken kw,
voorts
,
s
t
a
a
t
a
l
l
e
e
n
i
n
he
t
b
e
g
i
n
n een woord,
of eene Iettergreep; en, wanneerva
m en den oorsprong der woorden nagaat,zalm en m eestbevinden,dat eene der beide letteren wegvalt; schoon

Hetwoord schi
jnthetgeluid uitte drukken, dat somti
jdsbeide onontbeerli
jk zi
jn,om denaatlwkeudoor den kus veroorzaakt wordt.
rige uitdrukking van hetgeluid. In vele gevallen
H ussen, o.,meerv.kussens. Een, mct een moet k of w weggeworpen worden. Bi
j voorb.,
week ligchaam opgevulde, buidel: beddekussen, schri
jf het lat. quartus (#6 vierde), metnederd.
hoofdkussen,naaikussen,oorkussen, speldekussen, letters kwartus, en gi
j vindt de k slechts een
stoel
kussen,enz. Op het kussen raken,in de re- keelgeluid; zi
jnde nu hetzelft
le woord a1s ons
gering komcn. Op het kussen zitten,in de rege- nier. zoo is hetlat.qualis ons welke, quod ons
ring zi
jn. Eengoed geweten is een zaehtkussen, wat. .
ffwf/c kbmt van weyen, ùettl
c.gt,n. Bij
spreekw.,bi
jeen goed geweten is ons alles wel. Usl
aslrz.isquivan,leven,hetlat.vivere,onsweven,
Zamenst.:kussenleeuw :op 'slantskussenleetzge- dat is zweven. Bi
jonsiskwalm en walm in gezeten Moox. Men kan met ditwoord vergeli
jken bruilt. Ons komen heeftiu de vervoeging kwant.

hethebr.XD
Z en D52.
In hetfr.coussln,eng. kwa
Hads
wtaad.
bi
jv.n. en bi
jw-, kwader, erger,
..' , ergst. H et tegenfleel van goed. Het
cushkon,ital.cossl'
no.

wordtin meerdan eenebeteekenisgebruikt Voor

H usl,v.,meerv.kusten. Hetdeeleenslands leeli
jk, niet schoon: zi
j ziet er zoo kwaad niet
aan zeegelegen,de zeeoever met het,voor een nit. Boos, ondeugend:een kwaad wi
jf. Verdergrootgedeelte,daarachter Iiggende land. De en- feli
jk: kwade raad. Ongemakkeli
jk: nog twee
gelsche kust aandoen. Langs de kust varen. kwat
le weken, dan zi
jn wi
j het te boven. Dat
Alle kusten bezoeken, fig., met allerhande slecht weinig winst,rente, en voordeel tlanbrengt: een
volk verkeeren. Zamenst.: kustbewaarder, kust- kwaatljaar, Slecht:eenkwaadvermoeden. Moeivaarder,kustwaehter,enz. Van lletfr.côte,uithet jeli
jk:een kwadewug. Toornig,gestoord;kwaad
lat.costa,eenerib,zi
jt
le.
zjn, worden. Iemand kwaad maken. Beleedin usl. v. Het woord is gebraikeli
'
jk in de gend:hetzi
jnietkwtlad in uwe oogen,bi
jbelsche
spreekwi
js: te kust en te keur, naar verkiezing. spreekwi
js. Onheilen ramp aanbrengend: kwade
Mooghjenietgaanniettekust'entekeur?l'
loor'
r. ti
jtlen. Ook alseen zelfst.naamw.,voor ondeugd:
Ik kan hettekusten tekeurkwi
jtworden. Het kwaad doen;mi
jd hetkwade. Deà?
zlcfl6,de dui-
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vel. Het te kwaad kri
jgen,in hetonderspitge- quaeckte vast. Voxn. V an hier is het tot de
raken. V raag den waard,watwi
J te kwaad heb- menschen overgebragt, voor veel,en op denzelfben, hoe veel wiJ*m oeten betalen. Ten kwade: den toon,praten,babbelen;waarvoor men echter
haregedachtenzi
jntegenmi
jtenkwade.Blanst,
v. meestkweketlbezigt. Van eenen kikvorsch zegt

Hetkwaad hebben,ongelukkig zi
jn, in nooddruft men liefst kwakken: terwi
jl quakkende vorschen
leven. Terkwaderuur,ongelukkigli
jk. Terkwa- onder het digte krooszwermen. Overz.van Hsav.
dertrouw,bet
lriegeli
jk. Van hierkwaadheid,boos- Kwakken is ook een geluid slaan, a1s kwakheifl,toornigheid. Zamenst.:kwaadaardig,kwaad- kels.
aardiglleid, kwaadaardigljk, k-waaddoener,kwaad- H w ak er. m., m eerv.kwakers. Iemand die
gelatig, kwaadgezind, bi
j CAMPH.; kwaadgunstt
g, tot de gezindte der kwakers behoort, D ezelve
'
kwaadschl
k,bi
j OuD.:zich quaedschik aanstellen- werd, in Engeland, door JoH. Fox gesticht.
de;zoo zegt men ook nog:goedschiks,ofkwaad- Hareleden beroemden zich over goddeljke ingeschiks;kwaadsprekend,kwaadsprekendheid,kwaad- vingen,onderwi
llen zi
j in sterke zenuwtrekkingen
spreker,kwaadsprek-ing, kwaadspreekster, kwaad- en allerleionnatuurli
jke bewegingen van het lig/ttf?
#, bi
j Voxo.; kwaatlwillig, kwaadwilligheid, chaam vervielen. In heteng.quaker,van to gltc/cc,
kwaadwilligli
jk,kwaadzeer Kwadevtieren is oul. trillen, bewegen, beven. Om die reden noem en
in gebruik geweest,voor het tegendeelvallgoeder- de Engelschen hen ook tremblers,trillers,bevers.
tieren..M erwien willen u niet quadertieren lmo- Voorts nemen wi
j kwaker,in het algemeen, voor

lestè
j wesen. BIJBIrL,1477
'
n w aads o.,zie kwaad,bi
jv.n.

geestdri
jver,en kwakerù'voorgeestdrjveri
j.

'n w ak k e', m,,meerv.kwakkels,kwakkelen.
H w aadk ru :d. zie kruîd.
Itwartel, wachtel, zekere vogel: si
jbaden,ende
'n w aal? v., meerv. kwalen. Aanhoudende hi
j dede quackelen komen. BIJBELV. Dus ge-

smart en zlekte: in een ongeneesli
jke quaal te noemd,denkeli
jk,naarhetgeluid,hetwelkhi
jslaat.

verkeeren. H oor'r. Ook hevige gemoedssmart: Zamenst.:kwakkelbeentje,eenQuitje,om dekwakzoo lang diejougeling mi
j zi
jnen montza1weige- kelen te lokken;kwakkelnet?enz.
ren,zietSEMPSAR hulp noeh troost voorhaar'be- H w ak kel.en, o.w.,lk kwakkelde,heb gedroefde quael. Voxo. H etstamt af van kwellen. kwakkeld. V an kwakkel, geluid slaanz als de
'H 'w aarl, 5-., m eerv. kwaarten. Eene m aat, kwakkels.
in Groningen,voor karnemelk. M isschien van het H w akk elen , o.w.,ik kwakkelde,heb gelat. quavtus,a1s een vierdedeelvan eene grootere kwakkeld. In Groningerl.gebruiktmen eenwoord
maatzi
jnde. A1smen,op de schepen,een nieuw wakkelen, in den zin van bewogen worden,dat
kwartier volks op de wacht roept,schreeuwtmen: m et wiggelen,van wegentbewegen,afstam t. Zonkwaavt/kwaart./ V an hetfr.quart.
der twi
jfel iskwakkelen,in zi
jnen oorsprong,van
H w ab, v.,m eerv.kwabben. Eene soortvan eene geli
'
jksoortige beteekenis, overeenkomende
sli
jmigen visch,op strand aangetroFen wordende. methet hoogd.quackeln,zw.hvekaqeng.to quake.
Zamelast.:kwabaal.
Van hier kan men (
1e volgendefguarljkebetee-

jn inhet
'
n wa'
b, (kwabbe)v.,meerv.kwabben. Eene kenissen aoeiden;als van nietgestadig zi
lel,et
zn klomp,die, doorzi
jn inwendig vocht,of vriezen, wanneer de vorst zich, bj poozen,herzi
jn inwendig vet, ligt bewogen wordt en trilt: vat: het kwakkelt zoo watmetvriezen;waarvan
daar zitten kwabben vet op de ribben. D e kwab kwakkelwinterrslappe, ongestadi
gewinter. Kwakvan eenen os,de kossem. Ditwoord komt waar- kelen gebruiktm en ook van eene ongestadige ge-

schi
jtlli
jk van wibbelen,voortdurcnd w.van weven, zondheid:hi
jisaan hetkwak-kelen. In dien toedat is bewegen, zweven.
stand vcrkeerende,zegtmen ook,in hetdagel
i
jk-

H w ak , m.,m eerv.kwaklten. Een zeker geraas, dat door iets,in het vallen,of nederwerpen
op den grond,gehoord wordt;zonder meerv.:dat
gaf eenen harden kwak! Voor de zaak zelve;
met een meerv. Zoo neemt men het,in Grollingerl., voor speeksel, hetwelk men op den grond

spuwt:devloerligtvo1kwakken. Het weinigje,
dat, na het drinken,in een glas overbli
jft,heet,

sche leven:m etden geneesheer kwakkelen. Van
hier kwakkelziekte. K wakkelen is ook langzaam
en op denzelfden toon spreken, veel snappen,

waarvan kwakkelaar: ghi
j zi
jt een quakkelaar,
en bleeft hier geirne met deze vrouwen kouten.
HooF'r. K wakkelen gebruikt KILIAAN ook bedr.,
in den zin van ligtzinnig,onnutverdoen;verkwakkelen anders. Van hier kwakkelgeld, kleingeld,
hetwelk men ligt verdoet,en onnut uitgeeft.
R w akk en. o.en b.w.,ik kwakte,heb gekwakt. Onz.; een zeker geraas,eenen kwak,in

op sommige plaatsen,kwak;omdat men zulks,in
herbergen, op den vloerwerpt. Van hicr wordt
het dikwerf gebezigd, om eenen kleinen overgeschotenen hoop aan te duiden: er ligt nog een hetvallen,maken :hi
j vielop den grond,dat het
kwak turf,hout,enz.in de schuur. K wak is ook kwakte. Speeksel Lkwak in Groningerl.genaamd)
een bi
jnaam van eenen lati
jnschen school
jongen, op den grond spugen: kwak nietop den vloer.
elders ook big genoemd. En deze bi
jnaam is Bedr.; iets metgeweld gooi
jen)zoodat heteen

waarschi
jnli
jk klanknabootsend, van het kwaken, kwak geeft: hi
jkwakte hem tegen den muur
kwalcken ontleenfl,hetwelk dikwerfbi
j eerstbegin- tegen den grond, enz. Zie verder op kwaken.
nenden, onder het opzeggen van hunne lessen, H w ak zal.
venso.w.,ik kwaltzalfde,heb gegehoord wordt. KzIz. echter heeft quack,res./rf- kwakzalfd. Kwakzalversgoed verkoopen:hi
j wint

vola; en van hier bezigt CATS het voor eenen m etkwakzalvenden kost.M engebruiltthetookvoor
beuzelaar. Voor eenen kwinkslag,eenevertelling, lapzalven,zich zelven,doorhuismiddelt
jes,zoeken
wordt het ook genom en; wanueer HALMA het te genezen. V an hier kwakzalver,in den engsten

vrouwel.geslachtverkiest. Hetverkleinw.kwakje, en misschien eigenli
jksten zin,iemand,die,schoon
in de wondheelkunst onervaren, met veel geook vooreen vertelseltje,sprookje.
R w aken , o.w.,ik kwaakte,heb gekwaakt. schreeuw,oy markten en strat
en,zalven en anOok gebruiktm en kwakken. H etwoord drukthet dere heelmlddelen aan anderen aanprjst;voorts
gtluid van eene eend, eene gans uit: de gans ieder, die,des onkundig,zich uitgeeft,om uit- en

340

KWALICN- K<ARTIER.

inwendlge kwalen te genezen, Men gebrulkt dit de vruchten: onder die appelen,of peren,zi
jn
woord in eenen verachteli
jkenzin. W i
jderskwak- vele kwarrels. Van hier ltwarrelachtig, kwarrezalfster, kwakzalveri
j. Het is onzeker,wat eigen- lig. M et wavren, warrelen, tfwcrrelcp,, uit eene
li
jk de eerste helftdes woordsbeteekene. Ofmen bfon.
denken moete op kwakken, dat is schreeuwen, '
n w art. o.,m ecrv.kwarten. H et vierde deel
zwetsen,pogchen,ofop kwakkelenzi
jn gelilver- van een geheel;uithet lat.quartus. ln de dage-

spillen, of op kwakkelen,in den zin van bi
j tus- lijksche taalalleen is hetgebruikelijk:twee kwarschenpoozen gezond en ongezond zi
jn,isnietwel
in de loteri
j. Verkleiuw.kwartk:eenkwart
je
Zamenst,: kwartanker, kwartboeky
te bepalen: schoon ditlaatste we1eenigen schi
jn

genaamd, een boek,welksblad het
heeft,omdat men ook zegt: m et den geneesheer
vierde van een velbeslaat.
kwakkelen.
'
H w al.
ldn, o.w.,ik kwaliede,hebgekwalied. H w arteell.s o., meerv. kwarteelen. Zekere
Dit woord schi
jntvan den klank gevormd,betee- maat van natte waren :een kwarteeltraan. Uit
kenende keuzelen,talmachtig metkinderen praten hetfr.quartauh quartant.
en omgaan:ook,in het gem een,laf en langzaam
'H w ar*e'. m.y m eerv. kwartels. Kwakkel,
spreken,en hetzelfde telkens herhalen.
wachtel.
G w aii
a-k, bi
jw-, kwal
i
jker, kwali
jkst. Het H w aréler, o., meerv.kwartieren. Een vierwoord isuitkwadelt
j'
k zamengetrokken. Men ge- dedeel. ln het gemeene leven bedientmen zich
bruikt hetzelve op verscheidene wi
jzen. Kwali
jk van dit woord. Een vierde gedeelte van een uur:
doen; iets kwali
jk'nemen. Iets l
twali
jk begri
j- ltwartier O5Ter vieren. l-1et vierde gedeelte van

lfkwartier dik. Eene vierde verpen;ietskwali
jk kunnen lezen. Kwali
jk varen is eenen duim : vi
jn: eersteltwartier,
ziekeli
jl
t zi
jn, ook tegenspoed hebbeny ollgemak deeling van den maneschi
li
jden; waarvan het zam. kwali
jkvaart, en kwa- laatste k-wartier. Een bout van een schaap heet
li
jkvaren: gi
l- zult daarvan geen k-wali
jkvaren ook een kwartier; van hier lam skwartier. Het
kri
l
-gen. Kwali
jk,Eaauw,worden. Van hier kwa- vierde gedeelte van een wapenschild is een kwarjsvanadelli
jkheid, Eaauwte. Ergens kwali
jk, pas,zi
jn, of, tier. Voorts,in hetgemeenjeen bewi
dom , een wapenschild: die willen dan gehulten
enz.
H w aim . m . Een dikke damp: de kwalm gehtli
jst zi
jn met adelick
-e stukken en geleende
derlamp. In Gron.gebruiktm en ditwoord. D e quartieren. Dz BRUxl. Hetvierdegedeelteeeller
k behoort zeker niet totden wortel. H etis, met stad, eens oords,eens omtreks:de mei
jeri
jvan

walm, walmte, uit eene bron. Zie die woorden. 's Bosch werd vroeger in vier kwartieren verVan kwalm is ook hetonz.w.kwalmen,in Gron. deeld. Dit woord bii
jft, sclloon ook een oord,

gebruikeli
lk.

eene stad in meer wi
jken verdeeld zi
j:in wat

H w aAsler, m ., m. eerv. kwalsters. Rogchel, k
-wartier van de stad woont gi
j? W i
jders,een
iuim, tatli
je sli
jm. Een woord,in de onbeschaaf- oord, eene streek, onbepaald: het kwartier van
jmegen. Zamenst.: achterkwartier, voorkwarde taalqebruikeli
jk. ln hetangels.heetgoelster, Ni
etter. M lsschien stamt het,even alsgal,van geel tier. lfwartierschout
ee
n1
schout
d(
),
me
i
je
i
j;
kwartover
een der
af, zoodat de w, in de aieiding,wegvalle. M is- kwartieren van
ierdag, vergaschien is het klanknabootsend, als ontleend van dering der afgezondenen eens kwartiers. Het
het geluid,hetwelk,bi
j het opbrengen van Eui- is uit het fr. quartier, lat. quartus. Oul. bemen, gehoord wordt. 1)e havereschrof li
jsterbes- zigde m en het hiervan gevormde bedr.w.kwar-

senboom draagtinsgeli
jksdezen naam,misschien, f?
krcn,voor in vier deelen scheiden, bi
jKIIZ,in
om den sli
jmerigen aard der beziLn dezes booms. quatuor partes #f?Jz'#cp'e. Den rock zonder naet
V an hier kwalsteren,kwalsters opbrengen en uitFPUg0n.
R w a nsu:s. kwanswi
js,zie kwant.
H w anl, m ., m eerv.kwanten. Snaak,schalk,
gast:hi
J vraegt den quant metgrooten ernst. DE
Dzcx. Van hier is hetbi
J-w.kwantswn-'s,a1s een

die en wouden sy nietquaertieren. Lsv.J. C.
N og wordt ditwoord gebruikt vooreelle plaats,

kwantselig,kîvantseling,kwantselster.
'H w a néseien ,zie kmant.

fr. woord niet uithet lat.quartus,l aar uit eene
andere bron a:eiden. D e Franschen zetten vaak
eene kcelletter in plaats van onze blazende lip-

waar men zich eenewi
jlophoudt. Bi
jzondergebruikt m en het van soldaten,beteek-enende eene
woning,waarzi
j eene wi
jlhun verbli
jfhebben,in
tegenstelling van hetverbli
jfondertenten,in het
jds
kwant, op de wi
jze van. een'
wantt (
latisge- leger: de winterkwartieren betrekken. Somti
. k
veinsdeli
jk, naar den schi
ln :hi
J hield zlch kwants- wordt het ook voor eene ofmeer tenten genom
e
n
:
he
t
kwar
t
i
e
r
van
de
n
ve
l
dma
ar
s
c
hal
k.
ln
wi
jsj a1s wilde hi
j gaan. Men spelthetgemeenli
jk)kwanswn-'
s1kwansut
s:wantom desleur quan- het gemeene leven noemt een soldaatzi
jnen insuis. Ds Dscx. Het woord kwantis zeker van trek bi
j burgerlieden zb'
n kwartier. Fig. neemt
wenden: het hoogd. gewandsweise bevestigtzulks. men,in den kri
jg,kwartiervoorli
jfsgenade:geen
Quanten is, in het hoogd.,heen en weder bewe- kwartier geven, alles over de klingjagen. Zagen,en Quastis,in die taal,een schi
jn,eene ge- menst.: hooofdkwartier, winterkwarticr, kwartiervei
nsde handelwi
js. Uit die beteekenisvan heen maker,kwaartiermcester,een beam bte onder landen wederbewegen is ook kwant,bj Klc.een rt
zi- en zeevolk. Van hier het b. w. inkwartieî'en,
lebuiter,waarvan hetonz.werkm ,dat nog in ge- waarvan inkwartiering. Schoon dit woord uithet
bruik is, kwantselen, ruilebtliten; kwautselaar, fr.quartkr oorspronkeli
jk is,moetmen echterdit
G w anésw :
ls.ziekwant.
G w aps. bi
jv. n. en bi
jw.,kwapser,kwapst. letterw,al
sguerrevooronswar,(welk woordde
In de gemeenzame verkeering gebruikel
i
jk,voor Eng.nog voor oorlog gebruiken),guespe,.
ç?
z@e
ongesteld, zk/
ccl'
t
l*
/c,koortst
k
qtSi
jisgeweldig quaps voor wesp,.
ç?
ïl voor wah gant voor want,enz.
en moetgedtltzrich braken. J.Cwzs.
Het ls dus zeer denlteli
jk; dat dit quarder uit
'R w arrei. m ., m eerv.kw-arrels. Etn klein eene bron,met hethoogd.warten,wachten,voortintengtdrongen, bultig ding, inzonderheid onder
, vloeit; of dat het van waren,weren,datisbli
j-
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ven, duren, ontstaan is. Bi
j OT#aIo. isgz
-uare zamenst. boomkweekerk, entkweekeri
f
j, telgkweeeen huis.
kerj,enz.
,kweeking,kweeksel,teelsel;kweekster.
R w arll. o. Een woord in de bergstofkun- Zam eust.:kweekhof,kweekschool,kweektuin,enz.
de voorkomende, zi
jnde eenc glasachtige, zeer De oorgprong is in kwlk. Zie ditwoord.

harde, halfdoorzigtige steensoort, gewoonli
jk lnet W w eel.
éle, o., meerv.kweelt
jes. Zoetgekristalschietingen op de bovenzi
jde;waarom men zang van eenen vogel: zi
j antwoord met een
het,wegens die onegene punten,a:eidt van waart kweel
t
jen. Rooxxn. Verkleinw. van kweel, dat
(wcrf bi
j KILIAAX), dat iseene wrat. Van hier is gekweel; van kwelen. Er is nog een ander
kwartsachtig.
woord kweelg
.'
6, in de beteekenis van den geringW w assleh out, o. Eene soort van bitter sten graad van bederf van vl
akje,smet
je: er
houty in Amerika)door de inwoners,tegen veni
j- is geen kweelt
jeaan. Van kwelen,voorkwi
jnen,
nige slangenbeten eerst gebruikt. In onze apo- verwelken.
theken overgenomen, bevindt men het een heil- W w een, v., meerv.kwenen. Ditwoord be-

zaam-koortsmiddel. Het hout zou zi
jnen naam teekende bi
j onze taalverwanten, oudti
jds, eene
van eenen slaaf, in Suriname,QUASJE genaamd, rrotfzt), huismoeder. D e oude D uitschers noemden
die de eerste ontdeltker er van was,ontleend heb- trot
zwens eene vrouw quen,ofquena,zw.qvt
hna.

ben.
Eerste staatsvrouwen droegen,biJ de oudeGothen,
H w asé, m ., meerv. kwasten. Knoest, wcer: Kimbren en D enen, dienzelfden naam . Nog he-

in dathoutzjn vele kwasten. (
Fig.:PIETERPIE- den heet a queen eene koningi
n,bi
j de EngelTsnszoox en A LBERT M akltxus,twee harde quas- schen. De Engelschen hebben nog een woord
ten. Hoor'r. Op een' groven kwast voegt een quean,datuitdeze bronis,en eenoneerl
jkvrouwscherpe bi
jl, spreekw.,ruwe menschen willen niet mensch beteekent. Bi
j KIL.is quenepcccc fct
frc,
tt's, en ook mulier rcrlc,nleretrlà. Ilet
zacht belandeld zi
jn. Datiseen kwastvan een vacca stert'
m ensch, een koppige vent. Ill Gron. zegtm ell gr.yu&n,eene 4rouw,kom thierm cde overeen,geoest, ook bi
J ItlL.
, die tevens csfheeft,voorko- li
jk ook het boh.zena.hetpool.zona;misschien
mende. De kw schi
jnt hetzelfde denl
tbeeld met alles uit ïzvvqg,telen,waarmede ons kennen (bem eer sterkte nit te drukken. Van hierkwastig, kennen) en kunne overeenkomen. Ondert
usschen
knoestig, koppig; kwastigheid,onverzetteli
jke beduidt kween, bi
j ons, een wi
jfjevan hetrundhardi
gheid:onderand'regedenkenissenzi
jnerquas- vee,en we1eene koe,die onvruchtbaar is:de vatigheit. Hoor'
r.
le,leeli
jke,doch we1 gegelde queen. Dz DEc'R w asl,m.,m eerv.ltwasten, Zamengebonde- xsn. Met verachting noemen wi
j eene onvruchtne borstcls: ik zaler den kwastnog eens opzet- bare vrouw 6ene kween. JoxcTlls neemthet voor
ten,het nog eensverwen. Franje,toteen bun- eene afgebrui
ktehoer:mennighjongelingh omarmt
delt
je gebonden,tot sieraad en gebruik:gordi
j- eenhalfrottequeen.
nen met kwasten. Dat hebt gi
j aan uwen '
n lveer. bi
jv.n.en bi
jw.,kweerder,kweerst.
kwast, fig-ydie schade hebtgi
j. Van hierkwas- W algeli
jk zoet, in Groningen gebruikeli
jk. Ilet
tig: Borgoensche vaanen met quastigh kruis is onzeker, wat de eerste beteekenis van dit
van bloedt. HoorT. Een l
twastige vent,een ei- woord zi
j.
genzinnige zot, Voxo.hecft quasteloos (kwaste- H w eern,kwern,(bj 1:1Iz.quernetv.
,meerv.
loos). Zamenst.: Yerwkwast, wi
jkwast, witkwast, kweernen. Een handmolen. Van hier kweernen,
enz.
kwernen, met eenen handm olen malen. M oesog.
ADEL.vergeli
jkthellat.fascia,een bindsel,en quairnus, angels. cwearn, creorny cwyrn, deen.
brengthet,liefst, totvatten,omvatten,verbinden. quœrn,eng.quearn, quern.
n w e,v.,metrv.kweLn. Zekere vrueht. Za- R w eeslen.o.w.,ik kweestte,heb gekweest.
'

menst.kweappel:ik zalugraeuwequeappelspluk- Op het eiland Texel en Vlieland gebruiktmen

ken. Voxo. Kweappelboom,kwedoorn,een doorn- dit woord van eene zeldzame maniervan vri
jen,
boompje,dat lange en roodebeziëndraagt;kwe- bi
j welke de deuren,ofvensters,open staan,en
moes, kwepeer,kweperenboom,ltwevleesch,inge- devri
jerop hetbedde vri
jt,liggende,ofzittende,
suikerdekweën;kwewi
jn,enz.
op de deken,waaronder de vrjsterzich bevindt.
Kwe(1=6t#)1hoogd.Quitte,Qkzc/f8,neders.que, Van hierkweester.

boh. kutna, fr. coing, ital. cotagua. Alles uit H w ek en . o. w., ik kweekte,heb gekweekt.het lat.malum cydonf?
z
/pn ofcotoneum,gr.zubt
zlvtog, Hetzelfde als kwaken.
om dat men deze vruchtuit Cydon,eene stad op
G w ekR en, o. w.,ik kwekte,heb gekwekt.
heteiland Kreta,eerstontving.
Kaltelen,kwaken.

H w eek, v. Puingras. Eene grassoort, die

G w eil v. Kwelling) door moei
jeli
jke quel

in Geld.kmek heet, en zich,door welig wortels te van lang vertoef. H oorT. H et woord is weinig

schieten, ongemeen sterk vermenigvt
lldigt. Van meer in gebruik. Van hierkwelachtig,kwelli
jk:
kwik. Zie ditwoord.
zoo quelli
jk (zorgeli
jk) een kri
jgsdienst. HoolT.
W w eek en, b.w.,ik kweekte,heb gekweekt. K wel wordt ook voor wel, gebezigd. Van hier
Bezorgenj dat iets in zti
nen stand bldve,wasse, kwelwater,voorwelwater. Zie wel.
groei
je en zich vermenigvuldi
ge:boomen kwee- '
n w el.der,v. Buitendjksch land:de schaken. K oesteren, opvoeden: ltinderen zorgvuldig- pen loopen op de kwelder. Zamenst. kwelderli
jk kwetken.F'
lg-,den bloeivan ietsbevorderen: gras:en 'tkweldergras,in vogte reeten, te meer
geleerdheid en wetenschappen kweeken. Dezege- gedeegen,ferertiert. M.L.Tlaow. W aarschi
jnmeente zaehtmoedeli
jk queeken meteen rechtvaar- li
jk, van kwel, datis eene wel,wegens hetkweldige regeeringe. HoopT. Voedsel aan iets ge- lende water, dat is, dat gestadig uit den grond

ven,in eenen oneigenli
jken zin:zi
jne trotsclk
heid opwelt.
kweeken. Hoope queeken. I-looF'l'. Begunstigen: H w elen, o,w., ik kweelde, heb gekweeld.
terwi
jl VlTsrzslus zi
jnen naari
jveraar qucekt. Zoeteli
jk zingen; van vogelen sprekende: daar
Hool'
r. Yan hier kweekeri
j,een enthef,metde nimmerPhilomtelhaarvreugd en liefde kweelde.

342

KW ELEN- KW IJL.

LAxNoY. V an menschen zegtmen het ook; wan- en wind op den grond stortende, door den va1
neer HUYDEC. en F. Ds Hwl!s willen, datm en ligtgekwetstwordten berst
het nimmer in eenen vrol
i
jken zin zalgebruiken. H w eks. v. Kwetsiug,nadeel:daar hun marHet is waar, dat men dih doorgaans,zoo gebe- ren minder quets doen moghte. Hoor'
r.
zigd vindt. Zoo zegtPoo'r in een treurdicht op
'iw elsen , b.w., ik kwetste, heb gekwetst.
den dood van HooGse
rawl'Ex:schoon ik naar de Het woord wordt van harde ligcham en gezegd,

kunstniet queel. En VoxoEru:waerom en queeldi
j
nieten sptjst mi
ln droeven geestmeteenigh klaeglyck liedk En KooRExHsn'
r:zi
jtgetroost,voedster, wil niet meer kwelen. Evenwelwi
jkt men

wanneerzi
jweekere ligchamen drukken,en daar-

door kneuzen of blutsen. V an hier wordt het
voor wonden,bezeeren gebruikt: een koegel, die

de kuitqnetste. Hool'
r. Straflkn,kasti
jden:Gods
zegtergens:maar meereminnen zang (dat is lof- den:iemand in zijne eer kwetsen. Ergeren,beleetuiteri
j) belas mi
jn' ooren niet,al queelden zi
j digen: stoflkn, die ik hoope datniem ants ooren
haar best. Laet Arost.o com en spelen, en m et quetsen. PooT. D at dit immer kuische ooren
PAx eenlietjen quelen. Gssculsu. Degenoemde kwetste. FSITH. Van hier kwetsing,kwetsuur:
stelling van HuvoEc. en DE l1Als schi
jnt op een mont der gaepende quetzuure. V oxo. M et

ook we1eens van dien regel af. Althans,Hoora? kwetsen is genezen. M.L.Tzgow . Oneig.
,schen-

eene verwarring van kwelen,zillgen,metkîoelen, de minquetsuur. PooT.
kwi
jnen, te berllsten; daar toetl die tweewerk- Het woord is klanknabootsend,en een voortd.

woorden oorspronkeli
jk verschillen. Kwelen,zin- w.van het,nog in hetneders.gebruikeli
jke,qued-

gen,is een voortd.werkw-,antlers kwedelen, ittle- dcn, quetten,drukken. Hetlat. quatere, çttcddtzrcy
telen,van het oude quedan,çttaden,sprelten, que- cutere,en hetwend.kweczczutslaan,drukken,bedezl, quederen, pffrr/
r: bi
jW wclll'
zn. Zie verder hooren hierheen ook.
kwetteren. Over l
cwelen,kwi
jnen,ziehetvolgende. 'n w eéleren, b. w.r ik kwetterde, heb geV oorts is van hier kweling
kwetterd. Voortd.w.van kwetten,drukken, blut'
H w elen. (bi
j KIL. quelen, ç?
zt
qn6z?,quqhen) sen;anders knetteren knitteren. Van hier kwetteo,w.,ik kweelde, heb gekweeld. Kwi
jnen, ver- rig.geblutst;kwetterigheid,kwettering.
welken: Basan en Carm elquelen:ook qtleelt de 'H w eéleren, o. w., ik kwetterde, heb gebloeme Libanons. Blgssrv. Van m enschenwordt kwetterd. K akelen,praten:ofa1s twee of dri
je
het ook gezagd,eigenli
jk:zjn li
lfqt
leeld en sterft. die daar quetteren. VAx X
M AXDER. H ierheen beVAN MAXo>ZR. Oneig., bezwi
jken: de hoochste hoorthetvrouwel.naamw.kwetertwaardoor men,
van het volck des lants quelen. BIJBELV. V an in sommige streken van Gelderlaud,den tongriem
hier kweling. 'Vat de aoeitling van dit woord verstaat,inzooverdezelve,bj sommige kinderer),
aangaat: er is geen twi
jfelaan,ofde k isslechts het spreken belet, en daarom dient gesneden te
een keelklank:voor hetwortelwoortlgevoegd. Dit worden. Hetwoord schi
jntontleend van hetsni
jwortelwoord ls het oude welh waarvallverwelken den van den tongriem,hetwelk men sommigenvonog overig is, door sappeloosheid slap hangen. gelen doet, die daardoor het lr
ttlefferezl leeren.
Door letterverzetting isheteenmethetlat.yac- Trouwens,kwetteven noem tm en,in Gron.,kwetelen,
ceo,Jfccck
dttd.
en m en gebrtzikthetvan vogelen:eene kNetelen'R 'w el:en , b. w., ik kwelde, lleb gekweld. de zwal
uw. Ondertusschen is kweter, kwetteren,
D.
Plagen, moei
jeli
jk vallen:den vi
jand onophoude- kwetelen,OT
bi
j>-RI
ltl
rz.quedeten, van het oude quedan,
gevonden wordten spreken beli
jk metbommeu kwellen. Schertsen:zj kwelden dat bi
j
diejuTermetharen neef. Eenegrootesmartge- duidt,zw.queda. D e Engelschen gebruiken nog

voelen:van deji
chtgekweld worden. 0n1:1stdes quoth Z quoth he,voor,zeg ik#zegthij. l)e oude
gemoedsveroorzaken:die zaak kwelt mi
j dag aan Lati
jnen,ten tkde van Exxzus en Pacuvlcs, zeidag. svederk.:zich over iets kwellen. Van hier den cedere, hetwelk zi
j kedereuitsprak
-en. Voor
kwellaadje, beangstigillg,verdriet:die quellaadje ditkwetteven hoortmeu,in dedagelijkschcverkeeuithet hoofd te slaen. Voxo. Voorts kwelling, ring,ook kawetteren:watstaathi
j daar weer te
moei
jeli
jkheid;kwelster,enz. Zamenst.:kwelbast, kawetteren.

plaagbast; kwelduivel, plaagdnivel; kwelgeest, R w eze'. v.,meerv.kwezels. Ditwoord,dat
booze geest,schertser.
misschien met vezelen beuzel raauw verwant is,
Hetisnietonwaarschi
jnli
jk,dathettothetzw. beteekent eigenli
jkeenekleinigheid,eenwisjewasje.
völla, beangstigen, kwellen, behoort. H et oude Van hier is hetovergegaan tot de benam ing van

bab kwaad, angels. balo, bi
j SCHILT.wala,mag eene geesteli
jke dochter. Klopjes, zegt S. vAx
men ook in aanmerking nem en; te m eer, daar EMDIIS? worden in Brabant Quezels genaamd.
KIL.het vlaamsche quaele door kwaadheid, boos- Misschlen,omdat zi
j veel gewigt leggen op dinheid verklaart.
gen,diein degodsdienstvan weinig belang zi
jn,
H w en de', v. Eene welriekende plant,wilde ware beuzelingen. En,omdatschi
jnheiligheidzich
ti
jm. Denkeli
jk van hetlat.cunila,cunlago.
juistdaaraallkenschetstyiseenekwezelbjonsook
'n w engelen, o.w.,ik kwengelde, heb ge- vooreeneschi
jnheili
gegebruikelkk. Van hierhet
kwengeld. In Gron.gcbruikt men ditwoord:m et onz.werkw.kwezelen,futselen,beuzelen;kwezelaar,
water kwengelen, dat is,door beweging van het futselaar;kwezelari
j,schi
jnheili
gheid;kwezelachtig.
watervat, gedurig storten en kleine passen m aken. '
n lvql.
, v. Zeever, sli
jmachtig spceksel,dat,

Hetwoord zal,metztoengeb uiteene bron afstam- bi
j somnlige gelegenheden, van zel
f uitden mond

men. Wopcn,wagen,'zlcgpelen,wankelen,zwankent loopt. 011) deze reden m ag men hetwoord miszwenken,z?z/k'z?.gcn,zwengelhebben eene bron.
schien m et kwel, datis wel,tot eene bron brenR w ern. zie kweern.
gen. Zamenst.:kwi
jlbab,kw'
tlebab,eenl
twi
jldoek,
R w eéeAen ! zie kwetteren.
oneigenli
jk,babbelaarofbabbelaarster,diezoodruk
R w eter, zIe kwetteren.
zitttbabbelen,datdekwi
jluitden mond loopt:
R w elss Y,y lT1eerV. kwetsen. Eene bekellde 'tis een qlzi
jlbab. HooeT. Voorts kwi
jlband,
Pruim,die,aan den boom hangende, door regen kwi
jldoelk,kwjllap,kwjlslab)enz.

KWIJLEN- KWISPELSTAARTEN.

343

R w llieu, o. w.
, ik kwi
jlde, heb gekwi
jld. vrouw of vri
jster, dienietveelvan zitten houdt,
De kwi
jllaten loopen,zeeveren. Van hierkwi
jl- eene loopster; kwikkebillen, kwikpil, kwikstaart,
aard,kwi
ller,kwi
jling.
een vogeltje,wegensdebeweging van den staart
Hwl
Jn. m. Kwi
jning, uittering, getreur: dus genaamd; kwikstaarten, kwikzand, welzand,
jkt; kwikzilver. Van
'tbli
jdegejuig in de oogstslaatntlnanden 1<wi
jn. datonder de voeten uitwi
Tzoosxs'
r.

hier ook vevkwikken, d. i.verlevendigen, hetwelk

'
R w la*nen.o.w.
, ikkwi
jnde, heb gekwi
jnd. eigenlijk van zieken gezegd wordt, die door een

Slap laangen, verwelken: de boom omhelstvan geneesmiddel verkwlkt,verlevendigd worden. D lt
'
tl
tlim qui
jntzonderjeugd en blaren. Ds Dl
tcx. woord is een der oudste in onze en aanverwante
Dof,flaauw,bleek van kleurzi
jn:kwi
jnendellis- talen. ln de achtste eeuw reeds vindt men kecpter. Overz.v.HERVEY. Lttngzaam uitteren: aan rzfnno, in het geldersche kl
rikborn, bi
j W ILLER.

eene ziel
cte kwi
jnetl. De Joodsche mogentheit ueLkon wassera, levend water, eene wel. Bi
J
rx.chkhen,
qui
jnde aan eene oorlogskoorts. lloo'
t'. Door Isloort.is het werkw.chiquthhan,btjNoj OTVRID. het bi
jv. n. quek en queqkas. In
droefheitl lustelooszi
jn:deliefde doethem deer- en bi
li
jk qui
jncn. Hoor'
r- Van hier kwi
jning, uitte- hetangels.is cuce,cwic, cttplcv, levend, levendig,
vl
ug,
eug.
en
hoogl
l
.
qut
kk, zw.qvick. Hetstam t
ring. Het woord grenst naauî
v aan kwelen,bi
j
KIr2.ook quenenjquo
'hen. Men mag dwi
jnenjzwi
.
j- afvan wegen,ùezpw en,wakker.
nen,datbi
jKlra.nog overig is, mede in aanmer- 'R 'w l.k slaa ré, m ., m eerv.kwikstaarten. Zie
king nemen.

kwik@

'
H w lJé.bi
jw. Vri
j.los,ledig,wcg, verloren; R w #x:k eierex:. zie kwlnkett.
in eenen 1atuurli
jken en zetleli
jken zin. Men ge- R w :nk en , o.w ,ik kwinkte, heb gekwinkt.
bruikthet bi
j de volgendewerkwoorden,als: kwi
jt Een veroaderd werkwoord, m et wlhken1 wenkenn
zi
jn,verliezen:datiek mi
jns mans qui
jtbin. LE- uit eene bron,en beteekenende bewegen, trillen.
vEN Jsz. CIIR. Zich van iemand kwi
jt maken, Van hier hetbastaardstaartige geli
jkvl.w.kwinkehem verlaten. W anthi
jheeftonslosenvri
jqui
l't leren,dat van hetzingen der vogelen, m et eenen
gemaeckt val slaverni
j. H Ds Ga. Kwi
jtschel- trillenden gorgel, gebruikt wordt: 't gevogelte
den.worden,enz. Kwi
jtgaan,voor kwi
jt raken, quinkeleert en zingt. PooT. Voortsbeduidt het,
verliezen:hiermeê ga iek mi
jn'man, llaest Godt in het gemeen, zi
ngen. vroli
jk zi
jn. Van hier
mi
jn toevlughtqui
jt. HoorT. Ook is kwi
jtgaan kwinkelering, kwinkeleerster. Hierheen behoort
voor vri
j raken, ontkomen, gebezigd geworden: kwinkslag,een onverwacht kluchtig gezegde.
-lie
die sa1 met vier ponden tournoi
js qui
jt gaan. 'H w lulierd, m., meerv.kwillkerds. Een '
Al
'
xolgoxo. Zamenst: kwi
jtbrief, kwi
jtschelding, scheel ziet;duswegens de beweging van deoogen
genaamd.
kwi
jtsehrift,kwi
jtwording,enz.
Er is een oud stamwoord wit'beduidenfle afge- R w fnk sAa g, m.y meerv. kwinltslagen. Zie
zt
lnderd, los, vri
j. Hierheen behoort ditwoord, kwlhken.
geli
jk ook hetlat.viduus,vidua,onsweduwe;mis- 'H w :n és v., meerv. kwinten. Eene loosheid,
schien ook ons voorzetsel uit onsulf
j'
d wieden streek:aardige kwinten. Kuur, gril: zijne kwinenz,
ten zi
a
dn onverdrageli
jk. Voorkwl
hkt;vankml
hken.
kweten
ll
wo
r,
dtik
bi
jkIwe
flLe
.tnlij Fr.quinte,neders.quinte. Van hierltwintig.
R w lge
len,
(.
zich
)itwe
doerrdk.wo
w.
heb mi
j
bedr. H w lné,v.,meerv.kwinten. DeSnste snaar
gevonden, en beteekent eigenli
jl
c vri
j maken,1os van eene viool enz. Ook een woord in de zangm aken, ontdoen: ende ic quite alle die eerstghe- kunst. Van hetlat.quintus,vi
jfde.
boren van minen soncn. BIJBEL,1477.Zoozeide H lvlnlapp el.
, m .,zie kolokwtht.
G w lpselx, bi
jv.n. en bi
jw. Ziekeli
jk,niet
men oudti
jds ook : ik kweet mi
lne beloften, ik '
ontdeed mi
j.doordezelve te volgen,vanderzelver we1:zi
jziet er zoo kwipsch uit. Misschien uit
verbildtenis. Hoequi
jtgehierlzw pl
ichten?MooN. eenen oorsprong metwepsch, weepsch, smakeloos,
Iemand den eed kwi
jten, hem er van ontslaan. laf.
Thans gebruiktOo
men
ch
k:het weder
dapk.
pe:rzik
wi
jvan
ten.zi
J-nen H w lsp edoor,v.,m eerv.kwispedoren. Spugpligt kwi
Van Pot. Bi
zich
j verbastering van hetspaanscheescupedor,
jten.
hier kwi
ofescztpidero.
jting.
H w ik. bi
'
jv.n.en bi
jw,l
twikker,kwikst.Dit H w :spe'. m., meerv. kwispels. Hetharige
jKIL.cauda. Hetwoord
woord beduidt eigenli
jk bewegeli
jk, dat zieh be- uiteinde van den staart,bi
weegt;voortsvlug,aardig,levendig,vroli
jk,tierig. schi
jnt klanknabootsend te zi
jn, en meteen het
In dien :gtlnrl.zin vindtmen hetbi
jVoxo.:in denkbeeld van beweging in te slaiten; met wispel
e
n
ui
t
eene
br
on.
V
oor
t
s
be
teekent heteenen
'tqtzickste van tlen mai
j van de lelt. ln het
quikste van zi
jn dagen. M oox. A1s zelfstantl. wi
jkwast,poei
jcl
'kwast,witkwast. Zamenst.; kwis-

naamw.,mcerv.kwtkken,komthetllil'ROOFT voor: pelblies.
zendende llog drie Italiaansche ltwikken. Nog zegt R w lsp eAen ,b.en o.w.,ik kwispelde, heb
m on, in de gem eenzame verkeering:hetis maar gekwi
speld. Bedr-,meteenen kwispelstri
jl
ten.
kwik, het is niets, het is m aar eene aardigheid. lemand k-wispelen,hem m et eene snerpende roede
Van het onz.geslaclzt,zondt)r meerv-, beteekende slaan. Onz., met den staart slaan, of strt
jkell)
het oulings leveud gedierte, zoo a1s lletbi
j KIL. geli
jk een ti
jger,die alkwispelend metden staart,

jn tuclltheer vleit. J.os MARas.
voorkomt. Thans is het kwik gebruikeli
jk voor zi
kwikzllver,dus genoemd wegens deszelfs vlugheid
H w :spel.séaarlen,o.w.,ikkwispelstaartte,
en vloeibaarheid; waarom het, in het lat-,oolc heb gekwispelstaart. Metden staart de beide zjcrpe/ftfm vl-vum heet. Van hierkwikachtig,kwiksch: den desligchaams slaan, m et den staart spelen,
jk aan de honde quixe vri
jerschap. T. RosMsa. Verkleinw. aan eenige beesten, en voornameli
kwikje, een aardig strikjetmetstrikjesen kwik- den eigen, tot bewjs van vriendschap. Fig.
jes;ook een pronkstert
je. Zamenst.: kwikhaag, vleijen.
eene van zelve opschietendehaag;kwikkebil)eene

Daar klet-speleen staartis,zoo heeftin kwispel-
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staarten, elgenli
jk, eene overtolli
gheid plaats,en ls:en si
j quistenhunnen ti
lt
lt. GEscn. Vanhier
kwt'spelen alleen drukt hetzelfde denkbeeld uit. kwistig, verkwlstend. Zam enst.: kwistgeld, doorKIL. heeft ook wispelstaarten,en Pruz
kxTlax ?
z
f
7?
/- brenger,ook kwist
pennz
ng gelleeten. Dit kwisten,
staarten.
bi
j OIYRIr).even eens quisten,behoorttothetgeH w lslen, b. w., ik kwistte, heb gek-wist. slacht van woest, verwoesten, lat. vastare. llet
Verkwisten;welk zamengesteldemeestgebruikeli
jk oudfranscheguaster;nt
1gâter,ishetzelfdewoord.

L.
r . de elfde letter van het nedertl. ABE, de tw ee lagen. In eenen anderen zin, noemt men
achtste der medeklinkers,en de tweede tongletter. eene laag al de stukkel,aan de eene zi
jdevan een

Zi
j opent of sluit eene lettergreep, a1s: lam, schip:de volle laag geven. Eene bedekte plaats,
mal. Nooit duldtzi
j eenen medeklinl
terachter ont ielnand onverhoedste bespringen:hi
j schoot
zich,in het openen van eene lettergreep,a1s:lak, zeven herten uit zi
jn bedeckte laege. VONo.
les,list,lot,11.
1st. Integendeel verdraagt zi
j dit Kri
jgsvolk,totdat zelfde einde,ergens sehuilenwel, in hetsluiten van dezelve;geli
jk zi
j ook,in de: ende leggen eene laagh van gewaapenden.
het openen, achter eenen medeklinker staan kan, Hooy''
l,. Een verradyrli
jke aanslag: Iemand laa1s:fulp,glimp. Irlheteerstegeval,roltzi
jover genleggen. Zamenst.:ribbenlaag,winterlaag,hinop dep,daarzi
j,in hetlaatste,doordeg voort- derlaag,nederlaag. Lagetoosb zonder bedrog of
gedreven wordt.
list,bi
j Hoor'
r. In oorsprong ecn methet vorige
L en R zi
jn twee zeer na verwante letters,die, woord.
in alletalen,dikwi
jlsmetelkanderverwisseldwor- Kaagée.zie laagtbi
jv.n.
den;iets,dat,in deadeiding van woorden,vooral Kaai, v. Een reeds verouderd woord (geli
jk
in aanmerking moetgenomen worden. Voorhet het daarvan gcvormde werkw. laaq
lea),beteekelat. ulmuszegtde Franschman ornte,en wi
jolzn: nent
le hetlichtvan eene vlam. Hetisno4 ovevoor peregrinus de ltaliaan pelegrtho,de Fransch- rig in hetzamengestelde lt
khtelaaq lichterlaat.Het
man pt-lerin, en wi
jpelgrim. In onze eigenetaal slagt den lichtelaaien heert. M .L.TIJDw. In
ziet men dit: schalmeivindtmen,bi
j K.v.MAx- lichterlaai
jen brand, in volle vlam. Het werkw.
pss, scharmeigespeld. W ordt niet de uitgang wordt nogbi
j 1)s BSUN.
E gevondcn:alshethout
elen bi
j sommige werkwoorden,meteren verwis- begint te laei
jen. Hetbehoort tot het geslacht
seld, als: snippelen, snipperen? Zoo zegt men der woorden gloebkn, d?
'
c/lf, logchem,hetlat.luz,
ook:stamelen en stameren,babbelen enbabberen. lumen,hetgr.:ào2,i
jsl.lone,alem.laaga,vlam.
En voor wandelen zeiden de Ouden ook wande-

Kaan, v., meerv. lanen. Eene wandeldreef,

ren. In den dageli
jkschen tongvalgeschiedtdit wederzi
jdslnetboomen beplant:ri
jiul
tsdejachtook m eerdan eens:voor bitterkerszegtm en,om laan door. VoND. ln het eng.lane. Zamenst.:
hetgemak,bittelkers. Trouwens,men vindtmen- hoEaan,tuinlaan,zi
jlaan,enz.
schen,jaqeheelevolkeren,wel
kenhetonmogeli
jk luaar,bi
jv.n.,laardcr,laarst, Klra.verklaart
is,derulttespreken. Hen,welken ditbezwaar- dit woord door ?
j'
del,ledig. Hetschi
jnthetzelfde
li
jk valt,zal men daarom eenen klank,aan de/, te zi
jn,a1shethooqd.leer,bi
j NOTK.lare,angels,
grenzende, meesthooren bezigen. Ook worden J gelaer. W i
j gebrulkën het somwi
jlen nog voor
en u dikwi
jls verwisseld. Zoo zeide men voor- dun,sehraal:lare melk. Lare thee is,op deVeheen: vergouden,voor vtrgolden; gewoud, voor luwe,slappethee,zonder mellq. ln Geldcrland is:

geweld; schoud,voor sehuld;en nog zeggen wi
j, een laar in een bosch,eene plaats,die nietmet
somti
jds:soudenier,voorsoldaat;soudeersel,voor boomen bczet is,eene openeruimte. Bi
jKls.is
soldeersel. Integendeelhebben wi
jnu de tf,waar heteen onbebouwde grond.
eerti
jds lwas,in :goud,koud,houden,oud,enz., K aars, v., meerv.laarzen. Ecne slappe stevoor gold,kold,holden,old,enz. En hetisop- vel)hi
jhaddealree de goude laers aan 'tbeen
merkeli
jk,dat de Franschen sols enfols a1ssous getroltken. Voxo. MAur
rlxlusleidthetvan leer,
en fous uitsprel
ten. Hierheen behoort ook ons leder,af.
wilkeen woude.
Kaarzen. b. $
v.,ik laarsde,heb gelaarsd.
Kaag, bi
jv. n.en bi
jw.
, lager, laagst. Het I'
uaarzen aandoen:zichJccrzcn. Oneig.zegtPoo'
r:
tegendeelvan hoog. Degewonestand van t
1e af- doorzi
jn gelaersden lleldetrant. DeDichtervolgt
geloopenezee,de eb:laag water. Beneden:om het lat.cothut.
natus na, dat eigenli
jk wilzeggen
laag komen. G ering: een man van lagellstaat. hoog gescltoeid,om dat men de helden,op hetoude
Nedcrig, zich laag houden. Ondeugend, slecht: tooneel,dus vertoonde;van daar is het verheven,
eene lage ziel. Lage gedachten over iemand heb- booglravend. G.Scnnoolrt zegtdaarom : enlee-

ben. Verachteli
jk: laag op iemand vallen. Van ren SopHocLEs in hooger laarzen gaan. Laarzen

hier laagheid,slechtheid,ondeugende daad;laagte, is ook eene zekere straf den matrozen aandoen,
;g.arm oedige staat. Zamenst.: laagschout, een anders,naar heteng.,bridsen genoemd.
schout van een nedergcregt;laagloopers, valsche K aas, tusschenwerpsel, voor helaastdoen ze
dobbelsteenen, die geen hooge oogen werpen;la- zwack laes! den laetsten ademsnack, enz. D s

gerhand,linkerhand.
Dscx. De (luden schreven ook lac/
j'
.
Hetishetstamwoord van leggenen hjgen.
Kaal, bi
jv. n. en bi
jw-,later,laatst. Spade.
Kaag,(lage)v.,meerv.lagen. Eeneri
jnaast Van een bepaald uur gebruikt men het ook,
of op elkanderliggende dingen:twee lagen kaas. schoon er eigenli
jk het denkbeeld van spade aanEen aantalstukken,langsdebeide zi
jdenvaneen leiding toe gegevcn heeft:hoelaatishet? Late
oorlogsschip, op ieder verdek: een schip van kersen; di: Iaat rjp worden. De overtreFende
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trap laatst wordt gebrtlikt van dingen,die geen Oneig.,gebruiktmen lletvooreeneverwardezaak,
ander ding van hunne soortna zich hebben,ten wellter zamenhang en uitkomstmen niet ligt be-

opzigte van ti
jd, plaats en orde. De laatste dag speuren kan. PooT neemthet ook in eenen nain hetjaar. Hetlaatstewoord voeren;den laat- deeligen zin:ontbeervooralgeen'draatin 'sri
jksten snik geven. De laatste eer aandoen,graf- doms labi
jrint.
waartsverzellen;het laatsteoordeel,hetjongste fuaeh, m. Het lagchen: een lieve,bli
jde,
geregt, in den bi
jlelsti
jl; de laatste duit in den zoete lach. Lach metlach betalen. Ssr
us. Zazak. De laatstezi
jn,enz. Ten laatste,eindeli
jk. menst.:grimlach. Verk-leinw.lachje.lonkjes,lachVoorhetlaatste. Zanaenst.:laatstleden. Destel- jes.SM1Tslendetrap laatkomt overeen methet hoogd.lasz, K aeh ler, m . Laster,smaad. H et woord is
de overtregende trap laatstangels.laesta,hoogd. reeds verouderd. Bi
j VOND.vindt men het: tot
letzt,gr.lvotcf
lr
li. Hetwoordschi
jntmetlatenver- Godtsof'
smenschcn lachter. Te haren lachter.
wantte zijn.
M.S'
roxE. Yan hier het veroud.werkw. lachteKaattiun'
kent'
l., laatdunkendheid,zie laten. rentdu en sultste di selven nietlachteren noch
Kaauw , bi
jv. n. en bi
jw.,laauwer,laal
zwst. pri
jsen. GULDS LEGExosx. Dathidenlevenden
Een woord dat den geringsten graad van warmte, God lachteren soude. BIJBEL, 1477.
in vloeibare ligchamen, uitdrukt. Laauw water. K adder, v.,meerv.ladders. Een beweegbaar

Fig.,i
jverloos:laauw in de godsdienst zi
jn. Van werktui
g,om,langsdeszelfssporten,in de hoogte
hier Iaauwachtig, laauweli
jk, i
jverloos;laauwheid. te klimtnen: meteene ladder op den nel. Voxo.
Het onz.cn bedr.werkw.laauwen, laatlw maken Oneig.,worden de hole zi
jstukken van eenen boeen laauw zi
jn,is weinig meer in gebruik:mits renwagen laddersgenaamd- Verbinding van dinondertusschendehittevan 'tbloedtlaauwdc.H oov'
r. gen, van welke llet eene telkens het andere in
Zich cctz?z?/pczl heeft PAs>1?ENR.: en laathetkille volkomenheid tc boven gaat:langs de ladder der
stael zich lauwen in het plengen van 'twarm e wezens tot derzelver oorsprong op te klimmen.

menschenbloed. Het schi
jnt,metlaf,Wctzzf?
t?,tot FSITI
I. Zamenst.:boomladder,brandladder,galgeene bron te behooren.
ladder, stormladdcr. fuaddersprong, de afrolling
Kaauw daals(louwdaat) v.
,mcerv.laauw- eensopgehangenen van deladder.
daten. Bi
j Kls. een /?10?t/1/'
;zoo ook nog in de Hetiszeerdenkeli
jk,dathetwoord van leiden
zamenleving:zi
j is eene regte laauwdaat,een ll
zi, ontstaan is.
lam wi
lf,ook eenezottin,malloot.
Kade.(in hetgemeene leven la) v., meerv.
Die middelbaerschoon isen fierin 'ttreden, laden. Verkleinw.laadje. Een woord, dat eerDiewortboven een schoonelaudatebegheert. ti
lds,in hetalgemeen,eeneingesloteneofbedekte
Coxs'
r.D.Mlx. ruimtebeduidde, Bi
jKlzz.en in het hoogd.zi
jn
Van hier laauwdaatachtig: die laudaatachti
g daarvan sporen genoeg. W i
j gebruiken hetthans
gaen zi
ln te mispri
jzen. Coxs'
r.o.Mlx. ltzc. meest voor een vierkant houten ruim, dat ingebrengthettotlauw (/cc?
z?/
7) en daet (daad); en schoven wordt,om daarin ietsteleggen:in de
dusisIaanwdaat,bi
J hem,zooveela1seenevrouw, ladevan de tafel, van hetkabinet. De vierdie laauw van daad, of in haar doen is,nkultk'. kante raam, waarin de wevers het riet ofden
factosl
'
veopcr: tepida.
kam sluiten,en waarmede zi
jden inslagvastslaan,
K abaar. v.,meerv.labaren. Een groote lin- heetde lade.
.en het werk,geslagen m et de lade
nen halsdoek.
(pez.c'
usso pectt'
ne,bi
j OvIo.) kr'
tght zi
jn beslag.
Kabbe#,v.,meerv.labbei
jen. Klappei,snap- VOND. Zamenst.:ladetafel(latafel). Schrt
jQaster. Van hierhctbedr.w.labbeq'
en.snappen. de, schuiPade, tafellade, trel
tlade. W egens het
K abbekak , labbekakken,zie labben.
eerste denkbeeld van sluiten,brengtm en hetmisK abben, o.w.,ik labde,heb gelabd. Snap- schien besttoteene bron metlid,een deksel,kleed,
Pen,klappen,overbrieven. V an hier het zamen- hetLut.claudo,ons slut'ten,enz.

gesteldelabbekak,m.en vr.,van labben,en kak, fuaden,b.w.,ik laadde,(oul.loed) heb geoul.achter;derhalve zoo veel als achterklapster; laden. Ligttham en van eenige zwaarte tervervoezoo ook het onz. werk.labbekakken, Van hier ring op ofin ietsleggen:kofsbalen ineenschip,
labber, van den wind gebruikeli
jk: eenelabbere op eenen wagen laden. Oneigenl.:Gods toorn
koelte,een zachtewind,die de zeilen niet sterk op zich laden. Vaak verzwi
jgtmen hetvoertuig:
spant,maar hen doetwapperen. M et een labber mestladen - houtladen. Ook.welden last:lakoeltje (anders ook a1s een woord,labberkoeltl'
e) detuwebeesten. Blassr
av. De maag laden, te
uit den noordoosten. BJGAERT. w i
jders labbe- veelspi
jsgebruiken. Fig.:meer laden,dan men
ven: '
tZeeluchtje labberde ons aanminnig te ge- dragen kan,ietsondernemen,dat de krachten te
m oet. HuvoEc. Labberen,het voortd.w. van boven gaat. V oorts gebruiktm en het van allerlabbel
t,snappen,is bi
j Klc, vana loquq blaterare. leisoortvan schietgeweer,wanneermen het nooVoorts labberlot, een plug, een straatschender. dige kruid en lood er in doet: eenpistool, een
Tevens sclli
jnt het,om het begrip van beweging, roer. een stuk geschutladen. Het deelw.getotlabberente bclaooren,
laden gebruiktmen in de spreekwi
js:het op 1efuabb er,labberen,labberlot,zie labben.
mand geladen hebben,hem eeu kwaad hart toeK ab berdaan , zie abberdaan.
dragen. V an hier lader, een, die het geschut
K ab lrl.xât, m., m eerv. labirinten. U it het laadt, een reeder,en een,laadlepel;-- lading,

griekscheàr
zjur
gtvf
lo:,datde naam van een zon- bevrachting, lading van een pistool,enz. Za-

derling gebouw, op het eiland Kreta, was, be- m enst.:seheepslading. V oorts laadbus, laadgat,
staande uitverwelfde gangen,die zoo ltunstig in laadkruid,laadlepel,laadpan, laadpriem , laadstok.

elkanderliepen,datmen den uitgang bezwaarli
jk Heteerstedenltbeeld van zwaarte, van onaankonde vinden. Van hier neemt men het voor genaamlleid,schi
jnt dit woord tot eene bron met
eenen doolhof:datm en in de kleine naeuheid der le6d en last te brengen. Er is nog een woord,
dichtcn somti
jt
lsmaeltalsineen'labirinth. Poo'
r. datzbi
jdeHoogduitschers,in gewoon gebruik is,
44
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nsmeli
jk laden dat, oorspronkeli
jk,roepen betee- naderhand elke roode,en verderiedereverw lak
kende. Somti
jds gebruiken wi
j het ook in de noemde.
spreekwi
js: de vroedschap laden, bi
jeenroepen, Kak.(1ek)o. Een stilstaand water,een poel,
doen vergaderen. D och ditladen komt uit eene een m eer: aan den oever van het 1ak Benacus.

andere bron; denkeli
jk van luid. In hetwallis. Hoor'
r. Het is een oud europeesch stamwoord,
heetllaè
'
cdestem. Bi
jOTFRTD.en TATIAX.komt waarheen het lat.lacus.îcctf/c,hetzw.lag,ital.
giladan,bi
J UIZPHIL.lathon,in den zin van roe- lago: fr.lac, schots. loch, enz.behooren. In het
Pell,VOOr.
gr.ISXlzzo;fossa,wxr6c.
Fuaf, bi
jv.n. en bi
jw.
,lager,lafst. Onzout, Kak. m. Valsche beschuldiging, lastering:
smakeloos:lage kost. Bi
j Klc. heeft het nog iemand eenen lak op den hal
s werpen,ecnen lak
andere beteekenissen, a1s die van laauw,loom, aanwri
jven. Bi
j KIL. laecke, lacke. Déectus,
slap. W i
jzeggen nog:hetis laf weder,hct is vitl
hm,rg'
/vzlcrg
'
gzzzl,probrum,fknor
z?fz/k
'
c. In heteng.
zoelweder,wanneer de warmte vele dingen slap is lack o./-money gebrek aan geld. Heti
jsl.hhlak,
en loom maakt. Oneig, dîvaas, zonder verstand en het zw. lack beteeltenen eene feil,fout. V an

en oordeel voortgcbragt: eene lafe taal. Van hier het zamengest. belakken, eenen lak aanwri
jhier1afleid,bi
JHoosnTlaferq
h îc.
#èf(
)T. Zamenst.: ven; lakschouwen, ook belakschouwen,ietsbe1afbek,eenjong,onbeschaamd.dwaasmensch;laf- schouwen,metoogmerk,om erlaag op te vallen.
hartig,blood;1afhartigheid,lafharti
gli
jk;lqfmoedl
k
q rakeu, b. w.
, ik laakteyheb gelaakt. Misbi
jRoosxs.en Iloop'
r. Het woord schi
jnt tot pri
jzen, verachten: wat deed PYTHAGORAS zoo
yaauw,Jcczf?t
z,tebehooren,wat zi
jnen oorsprong zeer de visvangst laken? Ds DEcx. Van hier
aangaat.
laakbaar,laakster,laker, lalting. Zamenst.:laakK ageh en. o. w., ik lagchte,heb gelagchen. ziek,laakzucht.

Olzdt.ik loeeh,loeg;nog bi
j VOND.:de kindsche Kaken. o.
, meerv. lakens. Dikke wollen
ti
jtloeg iedervroli
jk aan. Hetbeduidteeneaan- stof: leidsch laken. Laken weven,bereiden,vergename gewaarwording,door verlenging en ope- wen. Ook voorlinnen,Ii
jnwaad;in hetbi
jzonder
ning van den mond,en somwi
jlen,meteen onre- voor een bedlaken: sehoone lakens. Onder een
gelmatig geluld, zelfsm et schudding van het lig- laken liggen, slapen, flg. elkander in de hand
ehaam,aan den dag leggen:om iemand lagchen. werken, in eene voorgenomene zaak. Zi
jnemen
Over iets lagchen. Tn iemands verderflagchen. hunnewinstonderlakens en dekens,zi
jteren al-

M et ienlands dreigingen lagchen. Bescherm ers,
die metgevaaren lagchen. Ssss. CAMPH. bezigt
het m et eenen tweeden naamval:en lachen uwgs.
In de vuist lagchen, in hetgenleene leven, zich

les op. Voor een zeil:hetis vlak voor het laken, vlak voor den wind. Gouden laken, eene
bloem ;ook goudlakensche bloem genaamd. AoELUNG brengtditwoord tot den oorsprong van lak,

heimeli
jk overietsverheugen,bi
jzonderover eens eene gom. Voorts is van hier lakensch. Zaandersschade. In de dageli
jksche taalzegt men, menst.: lakenbereider, lakenhal, lakenhandel, lawanneer iets weinig geteld wordt:ik lach er wat kenkooper,lakennopster,lakenpers,lakenraam,laom. In den verhevenen schri
jfsti
jl:de lagchende kenverweri
j,lakenvoller,lakenwever,lakenweverk,
lerte. Daarlaehteen beemt. VOND. M etlachend lakenwinkel,enz.

groen. PSALMB. Het lagchend gelaatderNatuur. Bi
j lflRo reeds is lahhan een linnen doek en
FSTTH. Allagchende,zonderernst,boertende:ik mantel;bi
j OTVUID. islahan een windeldoek,en
zeide het allagchende. Van hier lagcher,lachster, bi
j SCHILTSR heetgelach een doek. ln hetfrankth.
lagehcri
l. Zamenst.: lachrimpel,lachspier, lach- ismî'
n lahhan,mjn kleed.
trek,
K akk el, m ., meerv. lakkei
L lagchebek.
jen. Een voet-

agcben. bi
j NOTK. lachen,uhoogd. e:lneders. knecht, volgdienaar, li
jfknecht van aanzienli
jke

lacàen,eng.tolttzf#l,hebr.77 V,deen.enzw.le heeren. Wi
jhebben ditwoorduithetfr.laquais

en lee,gr.yeàlstv,waarïzmctdegoth.,i
lsl.en ontleend;schoonereen oud woord islakken,goth.
angels. h overeenkom t. M isschien is het woord laikan, hoogd. lâcken, zw. lacka,datloopen be-

van den klank gevormd.
duidt. Bi
jKIL.islackeù'
en loopen.
K agen .b.w.,ik laagde,heb gelaagd. V er- K ak ken, b. w., ik lakte, heb gclakt. M et
minderen:delasten op spi
js,drank,endiergeli
jke zegellak sluiten. Hctzamengest.toelakkenismeest
te hoogen oftlaaghen. HooFT. Vernederen:die in gebruik.

eenanderverheft,wordtzomti
jdsvan den verhef- Kakkr:g, (lakkeris) o. Zoo noemtrnen in
felingh geleeght. D E BRUNS.
Gron. het drop, of afkooksel van zoethout,dcn
Kak,bi
jv.n.enbi
jw.,lakker,lakst. Bi
j ltlL. wortel van kalisscnhout, anders ook kalissiehout.
komt het voor, in den zin van weelderl
'
g,dartel, Bi
J Klrz. is lackerisse de wortel zclf. Hoogd.
Oellustig. Op deVeluwe gebruikt men het, in Lakritze,zw.lakrits, enr.licorl
w
sh,fr.liqulrl'
ceen
eenen meer eigenli
jken zin:hetkoorn staatlak, regllsse,ital.î?#pr?'
/?
'
c,mlddeleeuw.liqut
'
ritia?boh.

als de halmen we1gei
lopschieten,maardearen lt
korice. Alles nit hetgr.yàuzl
aôôttr
z,dat Iseen

nietzwaargeladen zi
jn. Lak heeft,in dien oord, zoetewortel.
ook den zin van laf,zouteloos. Ook Tsurox. Kahlnees, o. Eene hoogblaauwe verw,uit
lack,ongbesalten,z'zl.s?z/?z'.
het sap van eene zekere plant,met kalk en pis
luak . o. Roode. doorzîgtige gom of hars,uit bereid. Lak beteekent, in deze zam enstelling,
Oostindie
= tot onskomende,om daarmede te ver- eenc verw, uit planten bcreid, Zie lak. Aloes

nissen. Ook nagemaakt 1ak uitbloemsappen en schi
jnt te zien op de toebereiding van de versv,
eenige houtsoorten getrokken:geel-blaauw- rood die, eer zi
j gedroogd wordt, tot een moes, of
lak. Voortszegellak. Zamenst.: lakwerk. In de eenen breigekookt moet worden. Zamenst.:lakeerste beduidenis, is het woord van oosterschen moesfabri
jk enz.
oorsprong. Deze roode hars heet,in het arab. Kakoel. v.
, meerv. lakooi
jen. Eene pl
ant,
lach,perz.lac,waarvan het middeleeuw.laca,het metwelriekende bloemenyanders viohkr genaamd.
fr. laque, het sp. laccra. Hetschi
jnt,dat men De naam pasteigenljk voordt witte stokviolier,
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omdat dezelve uit het gr.àeuzotoM,ofàeuzn: III
N,
witte violier, verbasterd is. Zamenst.: lakooibloem .
K aII.jk,zieleeln
-k.
K al.l.en. zie lellen.
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men eenen disselboom mettwee armcn,tusschen
welke een paard gaat. D e lange dlsseldraagt,in
Noordhollo, ook den naam van lamoenstok. Het

schi
jnt uit het fr. limon tot onsovergekomen te
zi
jn.

Ka'
m , bi
jv. n. en bi
jm ,lammer,lamst. Dit K am p, v., meerv.lampen. Een kop,waarin
woord drukt uit het gebrek eener alte zwakke men olie) door middel van een lemm etjbrandt,
beweging, ofvan het geheele gemis daarvan. Tn dienende totlicht:in de brandende lamp. Voxo.
den laatsten zin li
jdt hetgeene trappen van ver- Bi
j de lamp werken. Van iets, vaarover men
grootillg. Eene lamme hand. ln het bi
jzonder, lang zit te bloklten,zegt men:hetriektnaar de
voor lam aan de voeten:selfs sullen de lamm en lamp. Oratorischefguurenydie,na allemogeli
jke
den roofrooven. BIJBBLV. Oneig.
, van behoor- polk'
sting,nog naar de lamp rieken. FEITH. One
i
g.
;
z
oodr
a
de
zon
de
we
er
e
l
t
met
har
e
l
amp
li
jke kracht ontbloot: 's Menschen lamme pooging. M .L.T Igow. Van waarlleid en gegrond- bescheen. Voxo. In den verhevenen sti
jl geheid ontlloot: dat is een lam bewi
js. Dat al de bruiktm en het ook voor eenen doorluchtigenpernoodige deelen niet heeft: een lam vers. Van soon:edog ook deze lampe te onti
jdig in dekragt
hier lamheid, lammigheid, in den eigenli
jken en zi
jnerjaarenzi
jndeuitgeblust.L.TRll
a.Zamenst.:
fgnurli
jken zin. Zamenst.:lendenlam,slap. lzam- lampolie enz.
gat,lampoot,scheldnaam ,in den gemeenen spreek- Lamp, hoogd. Lanl
pe, eng.lamp,deen.lc??l#e,
lrttnt,voor iemand die traag en luiis.
boh. lampa, lat.lampas,gr.lqpaag. Het schi
jnt
Het woord schi
jnt eerti
jds, in hetgemeen,een metglimmen,pff3npcz?,vlam,enz.verwantte zi
jn.
gebrek beteekend te hebben. OTIaRID.zegt: der
sprache bilemit, dat is storn. Hierheen behoort

Kam per,lampersgzie lamfer.

K am pet, o,, m eerv. lampetten. Eene kom
hetoude lammer,l8???p:r,beletsel,belemmeren, (?
k of kruikj dienende tot water om de handen te
de spraak l/
6/er
z/?ylerll leemte. Bi
j NoTK. is tant wassclpen: 'tzilveren lam pet. Voxo. Ook een
gevoelloos.
groote porseleinen schotel. Zam enst.:lampetkan,
Ka'
m ,o,,meerv.lammeren. Eenjong schaap: lampetschotel, enz. Nog heeft hetwoord lampet
eenjarig lam. Een man a1seen lam, zachtmoe- de beteek-enis van lamp: 't licht der lampetten,

dig. Een zoet lam, een lief kind. Bi
j Hoogvs. toortsen,enz. HoolT. W aarschi
jnli
jk ontleentons
vindt men in het meerv.ook lammers: geen ooi- lampet,anders lampetkan,zknen naam van degelam werpt te vroeg zi
jn lammers. Lamnteren is daante geli
jk aan die,welke de Ouden aan de
het verkiesli
jkste. Zamenst.: mell
tlam, ooilam, lampen plagten te geven.
Jlaaschlam,zuiglam,datzuigt;zooglaln,datopge- Ka'
m rpei. v.,meerv.lamprei
jen. Eenjong
kw-eeltt wordt zonder zuigen. Lanlmekensoor, koni
jn. Bi
jKIL.lant
praes, lampreeb fr. lapreau.
zcker gewas; lammerzacht, bi
J 0g0., lamsbout, Lampe is een oude hoogd.naam vooreenen haas,
lalnsgebraad,lamshoofd,lamsvacht,lamsvel, lams- in hetfabelachtigeri
jk derdieren. Misschien van
vleeseh,euz.
het brittan. lamma,springen,eene eigenschap van
Dit woord is ouder dan hetwoord schaapg en hazen en koni
jnen.

wordtbi
jULPHIIa.altoos daarvoor gebruikt. Gr. K a'
m pre:, v.,meerv.lamprei
jen. Prik, zelrzN()g.
K a'm brlzer:n g'. v., meerv. lambrizerings,
lambrizeringen. Timmerm answoord, in het gemeene leven alleen voorkom ende. Houten beschietsel voor muren ;uithetfr.lambrt'
sser.

kere visch,aan borstnoch buik vinnen hebbende.
V an hetlat.lampetra. M wltTzxlus leidt den naam

afvanhetlati
jnschelambo;a îc?ll6n#3
'
spetris,om.
datzichdezevischaansteenen,onderwaterzi
jnde,
vastzuigt.

èùa'
l
m fer, (lamper,lampers) o.,meerv.lam- K an eel, o., m eerv. lancetten, Oud.woord,
fers. Doorschi
jnend dundoek, Eoers: door een vli
jm,l
aati
jzer. Uithetfr.lancette.
kerspendoek of lampers. D.
E Bnuxs. Hetis )1u

K an d, o.,m eerv.landen. H etvaste deelvan

gebruikeli
jk voor eenen rouwslui
jer alleen: wiens den aardbol,in tegenstelling van hetwater,voorlamper is slechts etter en vui
jl bloed. Voxo. nameli
jk van de zee. ln dien zin ishetmeerv.

Vendels, rnet zwart lafnpers betrokken. H ooy'l'. ongewoon. H et vaste land. Te water en teland.
De gewone uitspraak is tegenwoordig lanfèr. M en kan geen land m et hem bezeilen,men kan
Zarnenst.: lamferverhuurder, lamferwerker. Om m ethem niet om gaan. Een morgen lands. D or,
de doorschi
jnendheid dezcr stof,ishetdenkeli
jk, schraal land; braakland. In tegenstelling van
dat het tot lamp, a1s wortelwoord, behoort; eene stad: op het land wonen. ln tegenstelling
lklp,
cgngisbi
jdeGr.doorschi
jnend,helder,licht. van het bergachtige: het platte land Een deel
M en brengt het ook tot lampen, hangen, neer- desaardbodems;naar vreemde landen reizen. De
hangerl.
inwoners:hetgansche land treurt. De staat,met
m axno eren, o.en b.w.,ilc lammerde, heb bet
rekkinq tot deopenbarekas:hetland te kort
gelamm erd. Onz.,lamm eren werpcn: de schapen doen. Dlkwi
jls voegt men ditwoord achter den
beginnen te lammeren. Bedr.: soo lamm erde de uaam van een volk, om deszelfs woonplaats en
kudde gesprenkelde enz. BIJB>IIZV.
oord aan te duiden : Lapland,Griekenland,enz.
Kam xnert, (lambert; m. Een mansnaam, W anneer de eerste helft des woords reedshetland
V an hier hetbilv.
' n.lammertschtlamm ertsche no- beteekent, is de zamenvoeging onoordeelkundig :
ten,eene soort van hazelnoten. Misschien,omdat Egypteland is daarom af te keuren;Egypte isgezi
j tegen half september,St. Lambertsdag,ri
jp noeg V an zulke woorden vorm t m en weder
zi
jn. Anderen schri
jven:lamberdsche noten of volksnamen Schotlander,Laplander, enz. Voorts
lombardsche not
en,omdatzi
jveeluitLombardi
je zi
jn de zamenst.: landaard, waardoor het eene
komen.
volk zich Van het andere onderscheidt;landbeK am oen, zie limoen.
schri
jver, landbeschri
jving,landbestuur, landbouw,
K am een . O.> nleerv.lam oenen. Zoo noemt landbouwer, landbouwing, landbouwkunde, land-
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LANDAARD--LANTAARN.

H oejlen
la:
nge
rgshoe
eer
dag,landdeken,landdekenschap,landdief,landdier, langer hoe kouder.somwi
lan
hoemme
erde
derr:
,
landdieveri
j,landdrost,landdrostambt,landedelman, waarvoor men ook
landgenoot,landgeregt,landgoed,landgraaf,land- en hoe langszoo meerder,bezigt. Bi
jlang:maar
heer, (lanter in Geld.) landsheerli
jk,eenen land- Dwy'
xs waszoo bang voor '
tminllen nietbi
jlang.
heer, of koning voegende,bi
j Iloor'
r:landsheer- PooT. In het lange, breedsprakfg. Over lang
.
li
jke lieft
le tot de onderzaten;ook (1eB landheer hoorde men hetreeds. Overlangjaaneengeschretoekomende; landsheerli
jke goedcren, landhoef, ven, is zeer lang. V an hier lange, verouderd

landhuis, landhuur, landkaart, landleven, landlie- woord, voor langte, nu lengte; langheid,langachden,landloopen,bi
jHoorT,voorronddwalen:het tig. Zanlenst-:langbaard,langbeen,langhals,langlandloopend geboefte;voor zich verspreiden,alge- kin,langlenden,langli
jf,langlip,Iangmuil,langmeen bekend worden: 't welk de m aare deed neus,langoor,langtong,iem and,die eenen langen
landtloopen;landlooper,landmagt,landman,land- baard,een lang been,enz.heeft:hetlaatstewoord
meter, landontginning, landpaal, landpacht,land- langtong bednidt eenen snapper. Voorts: langplaag, landregt, landreis, landri
jk, landscheiding, dradig, langdradigheid, langdurig, langdurigheid,
landschool,landschri
jver,l
andsknecht,soldaat;lands- langharig,langlevend,langmoedig,langm oedigheid,
lasten,landslieden,landsm an,landspraak,landstad, langmoedigli
jlt,langstlevend,langwerpig,waarvoor
p oolt langwerpt bczigt. Langwerpigrond,
landstreel
t, landswi
jze, landvlugtig,landvolk,land- Hoor'.

jligheid.
voogd, landvoogdes, landvooqdi
j,landvorst,land- langwijlig,langwi
vorstin,landvrouw, (landheerln) landvrucht,land- Lang,bij ltEn.en OTERJD.lang. ULPHIL.laggs,
weer, dam of borstwering; landweg, lanclwerk, (dat l
anys uit te spreken is)angels.lang,laeng,
landwi
jf landwind, landwinning,bi
J Hooy'q',ook fozw, hoogd lanyt fczwG eng.long,zyv.lang,lat.
voorvrl
jheid om wedertekeerenuitballingschap: longus.
naa dathem landwinningh vcrleentwas;- landzaat,landzatin. V oxo. -Lantlziekte,landzigt,en
andere m eer. M en m aakt doorgaans dit onderscheid tusschen landman,landlieden,en lavdsman,
landslieden, dat de eerste boeren, Iandbewoners,
en de laatste afkomstigen van hetzelfde vaderland
zi
J-n.
K an daard, m.,zie land.
K anden, o.en b.w.,ik landde,ben en heb
geland. Onz., aan land komen: de vlootis geland. Bedr.,aan land zetten:om volk te landen.
HoorT. V an hier landillg.

K angen ,b.w.,ik langde,hebgelangd. Een
woord, dat in hetgem eene leven alleen gebruikt
wordt,voor methetuitstrekken van de hand,geVen, t
oereiken:lalg mi
jden rotting eens. Oudti
jds gebrtlikte mell het ook VOOr lengen: door
'tlanghen van c1e ti
jdt. Roo>:xs.
K angs, voorzetsel. Hetheeftzi
jnebetrekking
Op eene plaats,en beteekent eenestrekking nevens
de lengte van iets: langs de htlizen. Ook eene
achtervolgende beweging in de lel
lgte:langs de
straatloopen. Langs hetpad der deugd.

K angzaant, bi
jv, n. en bi
jw, langzamer,
angzaamst. Nietschieli
jk;lallgzaam loopen,arKanderll.v.,hetmeerv.
,landeri
jen ismeest l
be
i
den,
e
nz
.
Ee
n
l
angzame
t
re
d.
Tr
ang,die,in
in gebruik. W eiland,akkers:schoone landeri
jen.
K andou w , v., m eerv. laudouwcn. Velden, zi
jne daden,talmachtig is: een langzaam mensch.
vruchtbare akkers, wel bewaterd land, waterri
jk Datwerk gaatlangzaam voort.
oord. Van laîèd,en auwe,ouwe. Zie auwe. 011- fuank . v., m .ianken. Een woord,datreeds
jde,inzonkundi
g van dezen oorsprollg,zegten schl'
jftmen begintte verouderen, beteekenendedezi
i
ook landsdouw: doch in oude ti
jden bezigde men c
lerheid het weeke, van den buik: den jachtniet anc
lers dan landouwet pei
jsen vrede in die hondbi
jtetnuindedi
jen,dan in delancken.1f.v.
landouwen. Hocw .
MAXDER.W ienslancken bi
jsterlanghvallen.Voxo.
K andseh ap, o.,meerv.landschappen. Een Hi
J zet hem de kni
jeschi
jve in zi
jn lancken. DE
gewest, een land: in ditlandschap. Voxo. ln Bnuxx. Bi
j RAB. Mwcxcs lancha, middeleeuw.
deze oude beduidenis komthet.bi
jKEn,,voor: longa,&l?,gc,longua,fr.longe. ZieJank.
landsca//,(/bncvumen landschayen,uitverrelan- K an g, v.,meerv.lansen. Eene spiets, speer:
den) lantsclte
f/ bi
j TATIwx.
,lautscàe
ytbi
jNoTx.
, zi
jdrilde harelans. VoxD.
landscipe in het angels. Bi
j overnoeming,voor Lans, hoogda Lanze, fr. lance,it. lancia, eng.
de regering van een landschap : hierentusschen lance. zw. lans, i
jsl. Ians, lat.lancea,ierl.lavga
kreegh IzslcEsl'sa antwoordtvan delandschappen. gr. àt
lyx'
j. Naar de verklaring, welke VAazto,
Hool'
r. Schilderi
j van een dorp,ofoord op het Noxlcs en Dlopoavs van ditwoord hebben geland, eng. landscape. Zamenst.: landschapschil- geven,is heteen oud keltisch woord. M ARTINIUS
derenz.
leidt het van lang af. Aolrzt7xG heltmeer over
naar hetbritt.lanca,werpen,fr.lancer. Zoo kan
Kanfer.zielamfer.

jk,eene werpspietsbcteekend
Kang'
. (leng) bi
jv. naamw.en bi
jw,langer, hetdan,oorspronkeli

langst. Dit woord drukt, in het algemeen, de hebben. Ditkomt methet zeggen vanD loooltus
uitgestrektheid eens ligchaams uit, in tegen- overeen: :!de oude gallen werpen spietsenywelke
stelling van kort, breed en dik. M etbetreklting zi
j Iansen (àr
zyzt
zgj noemen.''
tot de hoogte Van eellen mensch : eene lange
Kan*aarn, (lanteern) lantaren, v., meerv.
VrOt1W. Aaneenhangend: lang bier. M et opzigt l
antaarnen lantarens. Een werktuig,metdoorschi
jtot eene m enigte: het is lange jaren geleden. nende zi
jden, om daarin een brandend licht te
V ooral gebruiltt mcn dit woord ten opzigte der zetten, tot schutting voor wind en regen. Eene
during: de dagen worden langer. Eene lange blinde lantaarn,diemaarGnedoorschi
jnendezi
jde
reis. Een werk van eenen langen adem , een heeft, welke men wegdraai
jen kau. Eene groote
l
ant
a
ar
n
met
wei
ni
g
l
i
c
ht
,
;g.
i
e
m
and
,
di
e
e
en'
groot werk. Iets op de lange baan schuiven,iets

uitstellen. Als een bi
jwoord:lang leve deKoning! Ik zalhet niet lang rnaken,ik za1schieli
jk
afbreken, Hi
j za1 het niet lang meermaken.in
de dagtli
jksche taal, hj sterftbinnen kort. Hoe

anderhetlichtbeneemt;ook eel)li
jvigekerelmet

een klein verstand. E en lantaatn noem tmen ook
een glazen dak,om daardoor den dag in een vertrek te doen vallen. Het vertrek zelf behûudt
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denzelfden naam. Zamenst.t lantaarndrager, lantaarngeld,lantaarnmaker,lantaarnopsteker,lantaarnpaal,lantaarnvuller.
Lantaarn,hoogd. Laterne,ital.laterna,fr.lanterne, eng. lantern. A lles van het lat. laterna.
D it lat. woord leidt Psxor
rl'usvan latere af,omdat hetlieht,daar in,a1s verborgen wordt. Doch
IIIRS merkt aanrdat,daar inhetangels.een licht
en eene lantaarn lechterll, lihtern heeten,van crn,
el*?l, 0ell OOl*d, 0el10 P.laatsjwaarschi
jnli
jk hetlat.
woord uit eene dergeli
jke bron voortgevloeid is.
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Het meerv. Lappen, voor Laplanders,is ook ge-

bruikel
i
jk.

K ap pen, b.w.,ik lapte,heb gelapt. Eenen
lap op iets zetten: een hemd,schoenen,enz.lap-

pen.Hi
jweetdatzoo wattelappen,teverschoonen. Ongepastzamenvoegen:hetlajpen vanversletene kundighedenop uw eigen gezulverdontwerp
van hetChristendom. Overz.v.HsRv.Lappenis

ook dri
jven,doordri
jven,doorwerpen: dathi
jhem
de pi
jcke door 't li
jf heeft gelapt. VAx MAND.
Hiervan de spreekwi
js: door de billen lappen,

Kanéerfanl, (bi
j 1tIL. lantrefant, lantrou- doorbrengen, verkwisten. In dezen zin komthet
sli
jper: doenieten, lanterfanten. Ds Dzclt. Van ltleerlapper, scheepslapper, schoenlapper, enz.
hierheto.w.lanter
fanten,straatsli
jpen,sammelen: lapperi
j,lapster.
m en redt rnet lanterfanten geen oproer. H oor'
l'. m arderen , zie doorspeklcen Dit woordheeft
Lanterfanten en rinkelrooù'
enworden dikwerfbijeen- zich in dedageli
jksche taalingedrongen,voorbegevoegd, terwi
jl het eerste gebezigd wordt van spekken,m etspek besteken.Zamenst.:lardeerpriem,
zulken, die den dag m ct leegloopen,hetandere lardeerspeet
je, lardeerspek. Het is van het fr.
wandtj m.,meerv.lanterfanten.Lediglooper,straat- van lap,een klap. V an hier lapper,metde zam.:

van hen,die den nachtm etongebondenhedenver- larder,en ditvan hetlat.lardum,spek.
spillen. Overeenkomstig hierm ede spreektm en van K ar:e, v.KlL.verklaarthetdooreenelompe,

lieden,diede dagen verlanteffanten,endenachten dwaze,i
jdele snapster. Het woord wordtbi
jons
verrinkelroobkn. Van hierlanterfanteri
j. ltlL.leidt nog gebruiktvoorgekkernqj,beuzeling:hetismaar
hetwoord afvan land en trouwant,trauwaltt. In
het fr. heet truand een luiaard,die niet werken
wil, een schooi
jer, eng. truant. Misschien komt
het lat.lentus hiermede in aanmerking.

larie. V an hier hetonz.w.lariè'nbeuzelen)lariLn

(lari
jen)bi
jdeburen. BREDER. Lariester: trots
yemantvan debestelartjsters.BREDER. Zamenst.:
lariemoer,voor een slecht,ltli vrouwmensch,bi
j

het lage gemeen. M isschien is heteen flguurvan
Kanéerfanlen, zie lavtel
fant.
Kan4erl.
u,(lanturlu) o.Een zekerkaartspel. laar, dat is ledig. Er is ook een woord laren,
Lanterltt hebben, vi
jf kaarten van cene kleur,in hoogd.lören,datluid snappen heet,waarvan men
dat spel hebben. Van hier lauterlui
jen,lanterlu hetzoude kunnen aieiden. Levrî
j'isgeraasinhet

spelen. Fr.lanturlu.
eng.
'uar, 111,, m eerv.lappen. In hetgemeen,een K ar#ksb oe'm . m ., m eerv. lariksboomen.
week, buigzaaln, afhangend stuk van onbepaalde Eene soort van ppnboom , wiens hout naar het
grootte. Aiqn gebruiltt,in dien zin,hetverltleinw. roode zweem t,gevlam d en zeer hard is. Uit het

hetoorlapie,de oorlel. Bi
jde slagerszi
jn: lttpjes lat.Jcrfz,gr.àqgtt. Bi
jKlc.terckenboom.
vleeseh, die, uit het rund, uitgesneden wortlen. Karr.(l
erp)v.,meerv.larpen.Eenwerktuig,
Overschot van een stuk li
jllwaad: een Iap laken. om mede te slaan,hetzi
j eene roede,hetzi
j eene
Het verkleinw.lapjeneemtmen voorhetzeil,in lange zweep:om de slagen eener lerpe te ontfanden vertrouweli
jl
ten sti
jl:vlal
tvoorhetlapje,voor go13. HooFT. Hetiseen klanknabootsendwoord.
den wind. Een afhangend stuk van een versleten marpen,(lerpeng b.w.,ik larptejheb gekleed: de lappen hangen hem bi
j hetli
jfneder. larpt. ln Groningerland gebruikt m en dit woord
Kleine stllkken van linnen,wollenjofleder:een lap van eenebi
jzollderemanier van dorschell,zoodat
op eenhemd, eenebroek, eenen schoen zetten. alde vlegels te geli
jk op hetdorschkleed geslagen
Lappen cn leuren. Een waslap, waarmede m en, worden: koolzaad larpen. In eenen anderen zin

door middelvan was,glad wri
jft:schuurlap. Het bi
jHool'
.
r:ditmoetnlen lerpen meteen' windt,
denkbeeld van weeklleid en buigzaamheid wordt die snelen scherrep slaat.
gehcelverloren in de spreekwi
jzen:eenen 1ap op K aseh , V., m eerv. lasschen. H etzelfde a1s

eenen ketel, eenepan,enz.zetten. Ook wordt, ltks:in de schaftgetroFen en de lasch. V oxo.
in den gem eenzamen spreektrant, een dronkaard
K aseh , v., m eerv. lasschen. Een stuk,dat
een lap genoemd: hi
j is een groote lap. Een lap ergens aangezet,oftusschen iets ingevoegdwordt:
is ook een ltlanknabootselad woord, voor eenen eene lasch in eenen rok,eene lasch onderaanden
klap, eene oorvi
jg, met eene slappe hand toege- steven van een schip zetten. De spanjaards verbragt: ik gafhem eenen lap. Twee vliegen m et toonen zich voor de lasch (de herst
elde bres).
eeflen lap slaan, zegt H oorq', voor twee bedoe- Hoorl,
. H et kenteeken,waar iets aangelaschtis:
lingen tegeli
jk bereiken, ontleend van een stukje datijzer heeftdaar eene lasch. Lasch is ook een

doek, of leder, aan een stokje gebonden,om de kuiperswoord, auders klank genaamd,zi
jndede
vliegen dood te slaan; anders zegt m en: twee keep in eenen hoepel,waarin eene dergeli
jkekeep
vliegen in eenen klap slaan. Zamenst-:borstlap gevoegd wordt,om den hoepel ineen te lasschen.
ellz.
Lapdoos,lapkist,lapmarltt,lapsni
jder,lap- Het mes draagt daarvan den naam van laschmes.
werk,lapwoord,lapzttlf,slechtezalf;lapzalven.niet

K asseh en, b. w., ik lasehte, heb gelascht.

behoorli
jk meesterel). Ool
t zegt men: een schip Eene lasch inzetten. Aaneenvoegen: i
jzer,hout
lapzalven, iets ten ruwe daaraan verm aken. V an lasschen. Aaneenri
jgen:brieven aan elkanderlas.
schen. In elkander Yoegen :eenen hoepel lashierlapzalver!lapzalveri
j,lapzalving.
hen. V an hierlassching. Zamenst.: laschi
Lap,hoogd.en neders.Lappen,lat.
,gr.Xojog, sc
jzer,
lattog,lat
!(g. Om de afhangende weekheid,uit laschwoord,koppelwoord,enz.
j
eene bron,metSlap. Hierheen behooren J?
#,lomp, K asé, m., m eerv. lasten. Eene onvolkomeneene oudc vod;Jlep,enz.
heid,eel)mangel,en,in eenen engcren zin.eene
xuapl.and, o. Zelter land onder de kroon zedeli
jke onvolkomenheid;in welke,reeds verouvan Zweden. Van llier Laplander, laplandsch. derde,beteekenis hetnog voorkomtin de spreek-
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wi
js:daarisveelten uwr
en laste,men brengtvele Van hierlasterachtig,lasterig,lasterli
jk.Zamenst-:
beschuldigende bezwaren tegen u in. Iemand iets lasterboel,lasterdaad,lastermond,lasterpen,lastertelastleggen,hem overietsbeschuldi
gen,deswege rede, lastel-schrift, lastersm et,lasterstuk,lastertaal,
een verwi
jt doen. Datdeze bcteekenls zich eer- lastertong,lasterziek,lasterzucht.
ti
jds verder uitgestrekt hecft, is afte nemen uit llet woord komt van last,in den eel'sten zin,
heii
jsl.lasten laust,datnog een zedeli
jk gebrek ofliever van hetoude lasten,lat.laedere,beleedibeduidt;en uit hetgr.àqtg, en kqtlbn, schande. gen. V oorheen zeide m en ook lachter. Zie dit

In eene, m eer gewone, beteekenis is het eene woord.
groote maat van drultkende zwaarte; de zuilen K asleren , b.w.,ik lastert
le, heb gelasterd.
bogen zich onderden last des gcbouws. De eigen- Iemands eer schenden. V an hier lasteraar, las-

schap van iets,hetwelk wi
j,metsterken tegenzin, teres. BIJBELV. Lastering. Bi
jHssvcn.is àqtet:
met gevoelvan het bezwaarli
jke en onaangename, zoo veelaIs'
ûjgttst
v,injuria elcontumelia c-//'
cek'
:;
doen, of li
jden: onderden lastderjaren gebukt llcf
lqte1 hqbqozbu is bi
j denzelven zazoàoyet
v,
gaan. In hetbi
jzonder,vracht,lading:lastinne- ?zltzledtktî's impetere.
men,lossen. Last breken,een gedeelte der lading
lossen. Eene zekere maat van koopm anschap,
eene zwaarte van vier duizend oud pond,of twee
duizend kilogrammen;wanneer het onz. is: een
last koorn. Een schip van honderd en twintig
last. Een last haring, veertien ton Tien last

K asélg,zie last.
K aé, v., m eerv. latten. Een lang,dun,smal

hout, dat gewoonli
jk vierk-antig gezaagd wordt.
Ook eene smalle of dunne plank. In hetgemeene
leven, zegt men van lieden,die banltbreukig zul-

len worden :zi
j hangen aan de latten. Zamenst-:
haring, niet lasten; dewi
jl de namen van maten, latwerk. V an hier ook het bedr.w.latten,lzlet
wanneerzi
j a1seeneverzameling voorkomen, en- latten beleggen: een dak latten, waarvoor ook
kelvoudi
g bli
jven; derhalve ook: twee honderd belatten in gebruik is,middeleeuw.latare.
lastgraan. D och zoo e1k lastafgezondcrd is,dan Lat,hoogd.Latte,eng.lath,fr.lattetital.latta,
zegt men:daarzi
jnhonderdlasten enz.--Dan, middeleeuw.lata.
bi
jzaken,diealtoosverdeeldaangemerktworden, K a*en, o.en b.w,,ik liet,hebgelaten.()nz-,

gebruiktm en het meerv.;als:tweebrooden,twin- nietverhinderen: eenen vogellaten vliegen. Het
!ig brooden;niettwlhtig bvood. Bezwarenis,m oei- vuur laten uitgaan. Zich iets laten dunken;waarjeli
jkheid:zwaren last op den halshebben. Zi: van laatdunltend. In eenige gevallen, staat het

nli
jne Nederd. Spraakk. D. 11 9 l87 en i88. voor den li
jdenden vorm :ik heb hetmi
j zoo 1aNood, li
jden,verlegenheid: de zaak zalgeenen ten verhalen,hetismi
j verhaald. A1seenbedri
jv.
last li
jden, vatl geen bedenkeli
jk gevolg wezen. w.,wanneer hetvolgende werkwoord dikwerfwegjn water laten; eenen zucht,
Lastli
jden,onderdruktwordel). Belasting,schat- gelaten wordt: zi
ting:de lasten op de huizen zi
jn zwaar. In dien eenen wind laten. Bloed uit de ader laten;ook
zin ishetmeerv.alleen gebruikeli
jk. Bevel:naar iemand laten. D e deur open laten. Den akker
jders,toelaten, veroorloven;
zi
jnenlast. Voxo. In lasthebben. Lastgeven; onbebouwd laten. W i
j
zi
jnen lastvolbrengen. Een vat,indezam.toelast enz.: laat de zaak nietverder komen. Laatmi
u nog eenmaal zeggen. A 1s bedr., wanneer
Zie ditwoord. Eindeli
jk komthetdikwi
lls,in de het
Overz.van den BiJ'b.,vocr,in den zin van eene het volgende werkwoord wordt verzwcgen: laat
jmetvrcde:metrust. Bi
jzonderinbezitlaten:
belangrtike,gewigtige voorzegging:de lastBabcls. mi
Van hier lastig, moei
jeli
jk:iemand lastig vallen. iets eenen stulver onder de waarde laten. VerZamenst.: achterlast, dorpslasten, landslasten.v- liezen:zi
jn leven laten. Afet allerlei bi
jvoagsels:
Lastbeest, lastdier, lastdragend, lastdrager, laste- iets op de tafel,in den zak laten. Fig-,voor na-

loos,lasteloosheid, bi
j llooy'T,voor rr()Wo??lvan laten:hij wilhet nictlaten. Hierbeen behoortde
lasten; lastgenoot, bi
j Hooy''
r,vof
lr medelast- onbepaalde wijsj als een zelfstandig naamw.gehebbende,. lastpaard,lastscllip,lastwagen,enz. bruikt: iemands doen en laten berispen. Voorts,
Last, hoogd., neders.,fleen. en zw.last,pool. gelegenheitl verschaflkn, dat iets geschiede:zi
jne

laszt,eng.load. Alles van laden,deen.lasse, zw. ltinderen laten leeren. Temand iets laten weten.
lassa. Bi
j Sulowsisàr
ztgov)zwaar,lastig.
Zi
jnkindlaten doopen. Somwjlen gebruik-t men
m het
lzas4aad.'
ee. v., meerv. lastaadjen. Benoe- lletwel taens ongepast: de kouing lietehe
j
ming van eene plaats,waar men waren in sche- h/
loftl afslaan. - lk** liet hem gaan; n in den
Jd.
ol
*k heb hem laten (
pen laden en lossen kan:aan den oever van 'tY, volm aakt verleden tl
nivt

j opwekking of aansporing:laat
die de lastaadjegenaamtwerd. Hoor'
r. Voorts gelaten)gaan. Bi
eene plaats,waarm en schuren kan opslaan ; ook ons bitlden,niet laten 0
.
t?(
)*bidden. Zoo ooklaatmi
j
e'ene scheepstilnm erwerf; rnisschien van hetdeen.
lad, of lade,eene schuur,en stadga, eene instelling. Zw. lastage, m iddeleeuw. lastadium, lasta#C*?/?n, ballast,vracht.
m aséen, b. en o. w., ik lasttc,heb gelast.

Bedr-, last, Level geven:si
j lasten,datmen doe

een kemper oflbrand. l1.os Gn. Iletzamengest.
belasten is meest in gebruik. Onz-,m ethebben,.
lasten in eene zaak helpen dragen: de eigenaar
moet daarin mede lasten. Oul. beteekende het

ook bekedhen.

K aséer. m., m eerv. lasters, lasteren.
schelmsttlk,zware schending van de wet:op geenderley lasterbevollden. 110(9.FT. H etwordtthans
meestalgebruiltt voor eelle zware beleediging van
iemands eer: den laster doen zwichten. H ooliqT.

gaan, niet laat 07i gaan,enz CAMrH.bezigthet

wool
'dlaten,voorverlaten:En 'tleeuwenjongh...
laet si
jn spelonck. Zoo ook BIJBEIZ, 1477:en
wilt ons niet laten. In denzelftlen BlasEtzkomt
het ook 5/OO1*> in den zin van laten gaan laetmi,
daticvarellmach totmi
jnen here. Soe salhyse
laten,d.i.laten gaan. Van hier lating, aderlating. Zamenst.: laatband, laatbekken, laati
jzer,
Iaatkop,laatwindsel,enz.
Ditoude werkwoord isreeds, bi
j KlR.
, lazzan,
lazin,hoogd.lassen,ital.lascîw
ane, fr. laisser,wal-

lach.lasce,goth.letan,bi
j ULenlL., neders.laten,
angels. laetan, eng. to let, zw. lata,deenylade.
svegens den hoogen ouderdom deswoords,lsdeszelfs eerste beteekenis onzeker.

Kallerboom s (bi
J
- KIL.latderboom, lff/
kr-
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boom)meerv.latierboomen. Boom ,totafschutting met brandewijn overgehaalde, drank, uit deze
van paarden,in eencn stal. Van het fr. lt
-tière plant, draagt denzelfden naam. Bi
j Kls.lavesche,

stroo onder paarden in eenen stal, om op te leg- fr.ll
'vlche, elders in hetgem eene levenz lthbestok,
gen;van hetlat.lectica,van het gr. ksytt), doen lthbesttk,lubbesttk,hoogd.Lzebstöckel,u)thetlatere
liggen.
lati
jn levestzcum,van het gr. ltjuit
zf
:v. De regte
K aélajn?o.,delati
jnsche taal. Hetmeerv.de naam is,bi
j Dlosconlols,Xyugtznv,omdat,naar

Lati
jnen zi
ln de inwoners van Latium ;ook de Pslxlvs, de plantuit Liguribkwam,waar zi
jin
sehri
jvers, die in het lati
jn geschreven hebben. overvloed groeide.
Van hierlati
jnsch:delati
jnsche school. Van het K avel., v. Verlof,vri
jheid:ik gafhem lavei.
In V riesland wordt het in de hoogte gestoken
teeken Om te schoften lavet
- genoemd. Iemand
lavei geven wordt ook gebezigd in den zin van
ielnand iets op de mouw spelden. M en noemt dit
ook:iemand lavuit geven. Ter lavei
je gaan is
eenespreekwi
js,welkedejagers van hetwild genoemen ook rood koper,datmetkalami
jnsteen bruiken: dewi
jl het overbekend is, hoe gaarn
geel gemaakt is, latoen Fr. lal'ton, /6/t)?7, eng. 'tAvild,buiten de wilderllissen in de aanliggende
letten,ital.latone,sp.laton.
landen,terlavei
jegaat. Rltxoonla. Van hier het

lat.latthum.
K aélum ,o. Een landschap van ItaliL: het
forsse Latium. VoND.
K aloen, o. Een kosteli
jk metaal, eerti
jt
ls
tcgen goud geschat, het orichalcunt der Ouden;
uitgoud en klaer latoen geltlonken. V oxo. 'W iJ'

Ka:s.v.,meerv.latsen, bi
j HALMA latse. De onz.werkw.laveben,bi
j KlL.ledig loopen,schof-

voorbroek, ook eene breede klep aan eene ten. Hetwoord behoort gewis,m etheteng.leave,
broek. M isschien hethoogd.L atz,hetwellt ADl- vrj
iheid,metde laatstehelftvan dewoorden oorTasxg metlid,een deksel,uit eene bron n:eidt. lo$ rcr/v'
,lnet hetlat.liber,vri
j.hetgr.àelzto

Kalu'
w , (Iatouw) v. Baksalade: watlattlws ltato,laten,achterlaten.tot eene bron.
Iuavellen,zielavet'
.

in de graftte werpen. Hoo>a'r. Veltlatuwe,
wilde latuwe. BIJBEL, 1477. Zam enst.: latuw-

K aven , b. w., ik laafde,heb gelaafd. Een

salade, latuwzaad. Uit het lat,lactuca, bi
j Klc. weinig vocht,totverkwik-king,op iemands lippen
ook lactowe, en in som mige oorden des Vader- brengen: eenen zieltt,gende met wi
jn, met eene
lands latteke.
K au r:er. m., meerv.laurieren. Anders een
lauriel-boom. In den verhevenen en dichterli
jl
ten
sti
jl,draagtook een laurierkrans, het oude zinnebeeldige eereteeken van helden, overwinnaars en
dichters, den naam van laurier: men kroon dit
hooft met eeuwigen laurier. J. Dl HAss. Van
hier hetbedr.w.laurieren, met laurier kroonen:

veêrlaven. Eenig vochtnem en,om den dorst te

stillen:zi
jnen dorst laven. Itl het gemeen, pdrkwikken. Van hier lafenis.
Apsruxg brengthettot den oorsprong van le-

'
lell,inzoover dit woord eertjds eten beduidde:
that heuues lebet is,bi
j NoTK.,dat hooieet. Zoo
zoude laven eigenli
jk te kennen geven voedselaan
iem and toereiken.

gi
j die mi
jn hooft lauricrt. RODENB. Pri
jzen, Kavendel.
s tbi
j Voxo.ook lavender:laveneeren:zoo moetmen uw bedri
jflaurieren. Poo'
r. der mengende) v. Eene plant met welriel
tende
Hetdeelw.gelaurierd wordtbi
jHoov'
rgevonden. bloemcn. Zamenst.:lavendelbloem, lavendelkruid,
Uithetlat.laurlts.
lavenc
lelolie. Van het lat. lavendula, dat zi
juen
K au w ersm .jmeerv.lauwers,lauweren.Het- naam van lavare,wasschen,za1hebben,om dat de

zelfde a1s laurier: dees boom gel
i
jktden latlwer. Ouden deze plant,in de wasehbaden gebruikten.

V oxo. Voor eenen krans van lallrier:toont den K averen. o. w.
,ik laveerde,heb gelaveerd.
lauwer,die de ltruin der helden drukt- Hoogvs. Tegen den wind opzeilen, overdwars heen en
In den deftigen sti
jl, voor een eere- ofzegetee- wederzeilen,wanneer m en het in den wind heeft.
ken:naer D elûschen latlwer draven. PooT. Van Van m enschen,die door den drank bevangen,de
hierhetbedr.werkw. lattweren, hetzelfde a1s lau- straatkruisen,en geli
jk een schip,datlaveert,ge-

rieren; gelauwerh hetzelfde a1s gelaurierd. De stadig schi
jnen te zullen overslaan ofvallen,wordt
Lauwers is een bedi
jkt Iand in Vriesl,oulings ditwoord insgelijks gebezigd. Ook vanschaatseneen bekende stroom, lavica in htltlat. Voorts rjders:ntllaveren in li
j,ol)d'eene schaets, enz.
zi
jn van lauwer dezamenst.:lauwerbezie,lauwer- AXTONID. Bi
jlflL.loeveren,oul.ook loveren, fr.
blad,lauwerboom ,lauwerbosch,lauwerkrans, lau- louvoyer,eng.to laveev,bi
jJouxsox,hoogd.laviren.
werkroon,lauwerolie,lauwertak,enz.
Zo(/'is,bi
jKls.eene roeipen,op de zi
jdevanhet
K ava, v. Zoo noem en de inwonersvan Italië scli
p; ook noemen de schippers die zi
jde des
en Sieilië den vuurstroom,die uitde monden van schips,van waar dewillclkolnt,de It
?4: Zoo is
den evesuvi
usen Etna vloeit. Zi
j bestaatuiteen dan laveren,loeveren,hetschip in die schuinsche
mengselvan steenen,zand,aarde,mi
jnstofren,zou- rigting brengen, dat de wind te loefwaart inten,die,door hetvuur,totkalk verbrand.gcsmol- valle.
en in glas veranderd worden. V oorts is het,in m avoor, o.,meerv.lavooren. Een verouderd
het algemcen,de naam van de gloci
jendestroo- woord,beteekenende een bekken,een lampet,eene
m en,uit volkanen of vuurbergen uitgewc,rpen.D e wasehkan. Van hetfr. lavot
h middeleeuw. lavalava vanVesuvius,ontsprongen uitzi
jn'geborsten rfttzn,uithet lat.lavare,wasschen.
kroes,enz. L.TRle. Zamenst.:lavastroom. Den- K azare:. o.,m eerv.lazaretten. Een gebouw,
keli
jk van hetlat.labq vallen. Hierheen behoort waar besmette ltranken verzorgd worden. In zeeook het zwits.woord lauwlne, waardoor (1e A lp- steden,bi
jde MiddellandscheZee,noemtmen labewonerseene gansche laag sneeuîv verstaan, die ztzryffc3? zulke huizen, waar m en scheepsvolk en
van het gebergte valt. Het middelecuw. lavina reizigers,die van plaatsen komen,welke men van
gebruikt PAUL, IlzAcox., om daardoorregenvloe- pest verdenltt, eene wi
jlti
jdsdoetverbli
jven,om
den uitte drultken,die van de bergen storten.
den veertigdaagschen, of korteren proefti
jd (la
K avas.v. Eppekrtlid,eenesterkriekendeplant, quarantalhet uit te houden. Oorspronkeli
jk) bein gedaanteen reuk aan selderi
j geli
jkende. De, duidde dit woord een huis voor melaatschen, om-
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dat,in de middeleeuwen,het voornaamstegebouw ren. Ilit eens anders leer is het goed riem en
van dien aard, voor Jeruzalem liggende,aan den sni
jden, men kan ligt mild zi
jn op eens anders
heiligen LwzAncs was toegewi
jd. Ditisook de re- beurs. Leer om leer,geli
jk metgeli
jk. Somti
jds
den, dat elk, die eene soort van melaatschheid staatshet voor iets,dat uitleer gemaaltt is: van
had, in die eeuwen lazarus genocmd werd. W i
J leer treklten,den degen,of het mesuitdescheede

zeggen nog:hi
j is lazarus. Zamenst.:lazarushuis, trekk
-en. Van hierhetonverb.bi
jv.n.lederen.met
lazarusk-lap. Van hier lt
lzari
j,melaatschlleid:die eenen lederen gordel. Bll'nlilt.v. Zamenst:bovenplaghe van lazarien. BIJBSL, 1477.
Lazerig: leer,geitcnleer,schoenleer,zoolleer, enz.
Tuehi
j is zoolazerigh en onghevoel
igh. Ds Bltuxn. derbereider,lederkooper,(leerkooper)enz.
Bj KIIz.laserisclt. De oorsprong ondertusscllen is Naardien hethoogstwaarschi
jnli
jk is,datde beontleend van den bekenden m elaatsche, in het
Evangelie,LAZARUS genaamd,welken naam som migen voor ErulEzwrt,àulp van God, houden; anderen,door hulpeloas,armlvertalen.
K azu ren, onverb.biJv.naamw. Van lazuur,
uit lazuur gevorm d. PooT gebruikt ditnaam m
vflor lazuurverwig:'t lazuuren uitspansel des he-

dekking hierhet meeste heerscht: is de afleiding

uitde bron van Icleed,lt'd enz. nlet geheel ongegrond.

Kederl.
oollen,(leerlooi
jen)o.w.,ik looide
Van hier lederlooi
jer, (leerlooi
jer) lederlooi
jeri
j,
(leerlooi
jeri
j). Looiisde bast van eil
tenboomen,
melg. Ondertusschen zi
jn toch lazuuren lazuren hoogd.Lohe. Bi
j KlL.ishetloL
je,ît?6d
tl6,loo,hetonderscheiden;daar heteerste op de kleur ziet en welk hi
j door taan verklaart.
verbuigbaar is,hetlaatste op de stof en onverbuig- Kedertouw eu. (leertouwen) o. w.,.ik
baar. Zie cztf?zr,azuren.
touwde leder,heb ledergatouwd. Leder met taan
mazuur,lazuursteen,(azuur) m.
,meerv.la- ofrun bereiden. Van hier ledertouwer, (leertouzuren. Een schoone hoogblaauwe steen, m et wer)ledert
ouwerk-,(leertouweri
j). Vanlederen tougoudkleurigestippen. In hetlati
jn lazulus. Van ztlcn,dattekennen geeftm et taan bereiden,neders.
deArabieren,zegtMART.
,wordthi
jazulgenaamd. tauen, angels. tawian, eng. to tan; eu ditalles,
Som migen houden hem voor den leschem;anderen waarschi
lnli
jkvanhetgoth.taujan,Jccerc,bereiden.
K edgtas! zie lidgras.
voorden sapl
tivdesBi
jbels.
K azuur,bi
jv.n.enbi
jw.,lazuurverwig,hoog- K ed:g,bi
lv.naamw.en bi
jw-,lediger,ledigst.
blaauw :hetgegolfNspTuxl,wiens lazure krui
jn In het gemeene leven, leeg, waarvan het oude
enz. RODENB. Ol1z.,hetJcztf?zr,lazuurkleur;het leegbaar, leegbaaavheid, werkeloos en gerust; in
lazuur des hem elschen gewelfs. Zamenst.:lazuur- den laatsten zin: komt hettweemaal bi
j Hoo'
s''
.
r
gewelf,hemel;lazuursteen.
voor. W elks rulmte niet opgevuld is:een ledig
hui
s
.
Ni
et
bel
aden
:
ee
n
l
e
di
g
s
c
hi
p.
Onbe
bo
uwd
:
Ke'
b. lebbe, llzbbe, tbi
j KII,. ook libbe) v.
,
meerv. lebben. In het gem een datgeen.hetwelk een ledig erf. Zonder bepaalde bezigheid:ledivloeibare ligcham en doet runnen. ln bepaaldere gen ti
jd hebben;ledig loopen. Lui:zi
jnen ti
jd
beteekenis,de verzuurde en geronnene m elk, in ledig doorbrengen. Zonder geschenlt:iem aud 1e.r bezigt ledig staan,voor
demaag van jonge herkaauwende dieren,alsvan dig wegzenden. Hoor'
kalveren,waarvan men zich bedient,om m elk te nalaten: niet te kunnen ledigh staan van den
strem men en tot kaas te m aken. V an hier leb- raadt der twee graaven te volghen. Ook: mi
j
big:lebbige kaasjdie te veelnaar de 1eb sm aakt. staatledig iets te voor,ik heb gelegenheid iets te
r gebruikt. Van hier leFig-,spi
jtig,vuilaardig,smalend: een lebbig wi
jf. doen; mede tloor Hooy''
Een lebbig bescheid. Van hier lebbigheid,in den digheid, ledigli
jk; hetbedr.werkw.ledigen,voor
ledig maken;lediging, enz. Zamenst.: lediggang,
eigeli
jken en oneigeli
jken zi
n.
leder,heb ledergelooid. Leder metrun bereiden.

Om hetdenkbeeld van verbinden, hard maken, ledigganger,lediglooper,enz.
zoude m en het tot eenen oorsllrong m et kkven, Het woord stamt misschien afvan lede,en den

lever,/9.
-,kunnen brengen. IHRE merkt, uit No- uitgang %. Naar den aard dezes uitgangs,die
/
xlt:saan,datdeoudeLati
jnen lapire,in den zin eene bezitting beteekent,beduidthetledehebbende.
van hard worden, verdikken, gebruikt hebben; M aarj watis nu lede? Zeker niethetoude lede,
waarvan hetlat. lapis,een steen.
J6?
We, gvadus,f/r6vt
sttt
:,ductus,bi
jKIL.
,(waarheen
Keb. (lebbe)S.
% meerv.lebben. De slapye TlN Kar
rs helt,die hetvan lj
l'
46n,gaan,aieidt;
buikzi
jdevan eenen gegronden visch. Van hler a1s beteekende hethier en daargaande)maarvan
lebaal. Het.woord schjnt tot het geslacht van lede, dat is lade,inzoover dat woord eene holle
ruimte in het algemeen, te kennen geeft. Le!?
>.slap.lob,(lobbe)enz.tebehooren.
K edebraaR , v. Zware arbeid, die deleden tff.q zou dan zoo veelzi
jn,a1s eene holle ruimte
a1s braakt. Van hier het bedr. w., ledebraken, hebbende. Zie lade. l-let tegcngestelde onlede,
teisteren:zie, hem geledebraakt!bespogen, uitge- voor bezetten ti
jd,vindtmen,nu en dan,nog bi
j
jouwd. M.1z.Tllow. Voor d1tledebraken zegt Hoor'r.
men ock leebreken,in de gemeenzame verkeering. K edlgen, zie ledig.
Ledebrakig, (ledebrel
tig) zwaar enz.
, ledebreuk, Keetl., bijw.,leeder,leedst. Ditwoord betecbreuk aan eenig lid.
kende eerti
jds hateli
jk,onverdrageli
jk-,afschuweK edek anl. v., meerv. ledekanten. Eene li
jk. Hetbekendespreekwoordbevestigtdit: een
bedstede,die rondom los is. V oor het houtwerk gedwongen eed isGod leed. Ook :hetzi
j u lief
eener letlekant wordt het ook genom cn. I-letis ofleed. Thansdrukthetuiteenegewaarwordiny
p
ve
r
bas
t
e
r
d
van
dr
oe
f
hei
d,
s
m
a
r
t
,
onr
us
t
,
ber
ouw
:
he
t
is miJ
denkeli
jk,dat het uithetfr.litde cc?n
is;derhalve nietledikant. TEN K ATE,echterleidt leed. Het doet mi
j leed. Blrtoxs misdri
jf doet
hetafvan ll
j'
dentin den zin van gaanjtrekken; mi
j leeder. HoorT. Tets, of iemand,leed hebeene slaapstede waarm ede men overal trekt. Za- ben, is oul.in gebruik geweest,voor hatentende
m enst-:ledekantbellangsel,ledekantm aker,enz.
allevalschheithad hileet. M.ST. Hetroutmi
j,
m ede'
m aat, zic lidmaat.
dstik u zoo leetoyt heb ghehad. Hoox'l'.
Kedeps(leer)o. De bereide huid van die- K eed, o. Eene OlRaallgenamo goWaarWording
.
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van onregt, hoon, sm aadheid: u za1 geen leed lûfz. vitt
hm,dt/ècfl
zd,mutllatl
o. 0ng lemten lagen
geschieden. M en zal ncrgens leed doen. BIJ'- nietzoo schandel
i
jk ten toon. & DE Dncx. Yan
Bslav. ln Vriesland wordt het voor rouw gebe- hi
er ook lenttê
j,voorgebrekkig. In hetgewone
zigd,waarvan leedbrief,d.i.roltwbrié. Menzegt gebruik beteekent het meest eene verachtelijke,
daar: de Ieed aanzeggen,voorhetoverli
jden van stinkende wonde:en d'oude leemten zaltot etter
iem and bekend m aken, ten tinde m en daarover ui
tdoen zweeren. Voxo. Vanhierleemtlk
qtieem-

jving van
leed L1.ouw)drage. Ev.WAss>2xn.Zamenst.:leed- tigh sehuim is, bij VoNo., eenebeschri

wezen, week-lagt, bittcre droefbeid:groot leedwe- slecht volk. V an hetoude let
ne plt/f?'îcffo; waarzen over eene misdaad hebben. M en zou,dunkt toe ook lam behoort,inzoover het eerti
jds,in het
mi
l, het woord leedoerll
taak zeer welkunnen ge- algemcen, aller'lei gebrek beteekende. Leme in
bruiken,voorhetanderszoo moei
jeli
jk tevertalen hetoudhoogd.,eene wonde.
K een, o., m eerv. leenen. Lcening zonder
hoogd.Schadenfreude.
Het woord schi
jntvoor het naaste ultte druk- meerv.:iets te leen geven,ontvangen. Een goed,
ken, of eenen luiden uitroep,door ligchaanlssm ar- dat, op zekere voorwaarden, aan andercn tot
ten en gemoedsangsten veroorzaakt, of een zigt- vruchtgebruik wordt afgestaan;een leengoed,m et
een m eervoud: icm and een leen vergunnen. H et
baar bewi
js daarvan,in de gelaatstrekken.
K eedverm a ak, zie leed,o.
leen van zi
jne kroone. Voxo. Tc leen houden,
iets als een leengoed hebben. Een leen verhefK eeféogé. m.,zie leven.
f
e
n,
ee
n
K eeg, zie ledig.
leengoed van iemand doen afhangen.
K eek, m., meerv. lceken. Een woord, uit Een lecn verheergewaden,een leen bi
j eencnheer
het lat. laicus,gr.lklt
zf
)g Ontleend In de room- verhefen. Zamenst.:achterleen'
,grondleen,manssche kerk verstaat men hierdoor eenei) persoon, leen, naleen,onderleen,enz. Leenboek,boek der

die niet geordend is, of niet totde Geesteli
jken
behoort. Van hier leekebroeder, leekezuster,die
het kloosterwerk doen, en daar de Geesteli
jken
bedienen. Leekeregter,wereldli
jke regter. N aardien de gelcerdheid, in de middeleeuwen,bi
j (1e
Geesteli
jken alleen doorgaansgevonden werd,zoo

leenen cn leenmannen;leenbrief,schrifteldke ver-

zekering van cen leengoed; leendicnst,leengeld,
leengoed, leenheerr leenhof, hof van eenen leenheer; leenhouder, leenhulding,leenkam cr,leenlieden, leenman,een,die,volgens leenbrief,den eed
van manschap heeft afgelegd,waarvoor de Heer
is een leek ook zoo3-eela1s een ongeleerde. D e hem bescherming schuldig is. Dit past AfooN.
toe op den mensch metbetrekking totGod:zelfs
leeken,hetgemcene volk.
K eel.
llk. bi
jv. n.en bi
jTv.,lceli
jker,leeli
jkst. Godts leenlnan, .... staat verwondert. LeenlLall
jk ergens bi
j Hoo>aT,lelk,in Gron-). Dit pligt,leenregt,leenrente,leenroerig,leenroerigheid,
woord beteekent de boosheid en toornigheid des leenschri
jver, leenspreuk, leenspreukig, leentafels, vertoond: houder, bi
j HooFT,voor lombardhouder; leenFemoeds, in de treltken des gelaat
jders, iets,datin die verheffng,leenvrouw.
lemand leeli
jk aanzien. svi
toornige gesteldheid gcgrond is: Een leeli
jk bc- K een en, b.w.,ik leende,heb geleend. H et
seheid. Van hier hateli
jk, ten opzigte van den gebruikvan eenige zaak voor eenenti
jd toestaan,
jke daad. Ie- te leen geven; waar het m eestvan tilbare, bezedeli
jken aard Van iets:eenc leeli
be
dr
i
e
ge
n.
A1
s
ee
n
gevol
g
daar
mand leeli
jk
weegbare dingen gebruiktwordt:Vrient,leentmi
j
van:hi
jiserleeli
jk aan,hi
jisongelukltig.W al
- drie brooden. BIJBSLV. Te lcen ontvangen:van
geli
jk.afschuweli
jk: eele leelj
ikehoer. Zoolee- iemand geld leenen. Overdr.: het oor aan iets
li
jk, a1s de nacht. Als eene flguur van dit laat- leenen,naar iets hooren. Van hier leener, die te

ste: een leeli
jke dag, slordig wedcr. A1s eene leen geeften neemt;leening:ik heb het bi
j leeverdereûguur:leeli
jkemanieren overzichhebben. ning. De bank van leening,de lombard.
Van hierleeli
jkheid.
Het woord beteekentoorspronkeli
jk geven,zoo
Het woord is zonder twi
jfeluitleedln
-k,?:e#6/g
-'
l: a1s m en uit verleenen bespeurt. OTFRID.zegt,in
verkort. Zie leed. Hetafkchuweli
jkevoorhetoog dien zin:leh ihn lib,schenk hun het leven. Ll'a
is overig,in letfr.laid, en ital.laido. Bi
j Box- heet,bi
j dcIlslanders,schenken,geven.ADELUNG
p,de hand.
I4ORN isleidlich afschuweli
jk. Hethoogd.lel
di
gis leidthetaf van hetwall.lla,Ptzzf
hateli
jk,afschuweli
jk;geli
jltletdlich somti
jdsdien- K eepy bi
jv.1
-.cn bijw.,leeper,leepst. Leepzelfden zin heeft.
K eem , o. V erm engde aarde,uitkleicn zand
bestaande, taai, en in llct vuur hard wordende:
het taaic leem. Voxo. F1g., cen nietig, broos

oogig, wlen bedorven vocht in de oogen druipt,
dat dezelve doet tranen,en de oogleden zamenkleven. M er LYA wasleep mitten oghen. BIJBSL,

n.leenlen:eene leemen hut,

M isschien is het eene flguur van heteerste,zoo-

1477. Misschien van hetlat.ll
àpus,hetwelk men
mensch: wi
j zi
jn slechts leem. Is 'tleem niet kqeidtvan hetgr.ketjœ,afvloei
jen,drui
pen. Leep
stout,dat zi-jnen pottebal
kker bedillen durft? VoL- is bi
J ons ook doortrapt,loos: datiscenleep
LI,
;xlI. Van hier leemachtig,cn het onverb.bi
jv. wi
jf. In leepheid gegrond: eene leepc daad.
leemig.

Het schi
l
-nt te grenzen aan klei kleven, Y*zn, dateen schalkachtig oog,waarmede men iemand
ovcrdwars aanziet, ons voorkom e als een leepoog.
l--ln;aan het gr.àup-q,lat.î?7???@/.
ç.
j onsin geKee'
m an, (zamengetrol
tl
ten uit ledemanjm , Althans: iemand lcep aanzicn, is bi

lovcrdwars aanzien. Van hier
meerv. leemans, leemannen. Een beeld,dat be- bruik,voor iem ant
wegeli
jke lec
len heeft, en, naar des scbilders ge- leepheid, leepigheid, in beide beteekenissen. Zanoegen, in zi
jnen stand gerigt wordt:ik heb de menst.:leepoog,Ieepoogig,leepoogigheid.

jk in
waarheitnietwilen naarmi
jne hantstellen,geli
jk K eer. v. Dit woord is alleen gebruikeli
despreekwi
js:van de leep kri
jgen. Fluskrjghje
de schilder zi
jn'lceman. Hoogvrals'
r.
K ee'm en, b. w ., ik leemde, heb geleem d. van de leep. V OND. M isschien een klanknabootsendwoord van lap,tene oorvi
jg;lappen,dri
jven,
Met leem bestri
jlten.
Keem le.(Kxrz.lemte,laemte)v.,meerv.leem- smijten.
ten. Ongemak,kwaal,gebrek,verminktheid. Bj Keer,zie ladder.
45
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K eee. z1e leder.
K eer, v. De voordragt van eene waarheid,
en wel een regel van gedrag: verlaet de leere
uwer m oeder niet. BIJBlIav. Ecne waarheid, in
woorden voorgedragen:allerleinieuwe leer in de
wereld brengen. De geheele zamenhang vaD eene
waarheid:de leer van Jlzcs CnnlsTus. D e ze..

K eesbaar. enz.,zie lezen.
m ees:! m.en v.,m eerv.lees
ten. De gcstalte
.
van een dlllg in hetgem een,bi
lzonder de schoolle

gedaante des ligchaams, in zi
jnen geheelen omm
trek: van goddeli
jken leest. Mooxsx. Uw ver-

stooven asch,in 's lichaams ouden leestverrezen.
M . L. Tlgnw. W i
l-ders, soort, eene geli
jkheid,

deleer. Bi
j uitnemendheid,al de voorschriften van eene overeenkomst: luiden van zi
jner Ieeste.
dechristeli
jkegodsdienst:letliclltder helnelsche HOOFT. Een vorm jwaarop m en kousen spant;
leere. Voz-lalxll. Een bi
jzonder stelsel: de leer vooraleen schoenvol'm :scllocncn over eelle leest
der doopgsgezinden
der hervormden. In het m aken
op de leest slaan. Eene mansleest,eene
gem eene leven, gebruikt m en het ook voor den vrouwenleest, eene leest voor mans- el)vrouwe-

j uwe leest,
toestand eensonderwezenen:lli
jisnog in deleer, sehoenen. Schoenmaker, houd u bi
hi
J is nog maar leerjongen. Zanlenst.: leerbc- elk oefkne de kunst,die hijgelcerdheeft,ook:e1k
geerte, leerbegrip? leerdicht, leergast, lcergeld, beoordcele zjne eigelle ktlnst, In den vertrouwcjken sti
jl zegt men: hetli
jfop dc leestzetten,
leergezel, leerqierlg, leergiqrigheid, leergierigli
jk, li
leerjaren, leerlongen, leerkind, letrknaap, leeo voor zich onmatig metspijs opvullen. Fig.:die
knecht, leerm eester, leermeesteres, leerlneester- vl
uggc en schrandre Fenixgeest, zoo juist geus leest. VAx BlaEzlswlalt.
schap, lcermeisje, leeroefening, leerrede, leerri
jk, schoeid op FLAxlt'
leerschool, leerspreuk, leerstuk, leerti
jd,Icertrant, Tweeop eeneleestgepast,elkandergeli
jkendein
leerzaam,die welleert, ook iets,dat eene goede denkwi
js en zcden. Voxo. Ietsop eene hupsehe
leering behelst; leerzaamheid, leerzucht, bi
j VoL- leest vormen, in zi
jn doen een goed voorbeeld
IzExI.I.,leerzuchtig,enz.
volgen. Zi
j schoei
jen op eene leest, zi
j komen
K eeraren. zie leeren.
wel overeen. Op eene andere leest scloei
jen.
meeren. b.w., ik leerde, héb geleerd- Met Zam enst.: het ltestenmalken, leestenm aker. Het

l*s
*t, eenen staluwortel te hebben.
eene duideli
jke stem iemand zeggen,hoe lli
j han- schk-nt, met /t
delen moet: ende het gelt genom en hebbende, Schoon dit woord in beide geslachten voorkomt,
deden geli
jck si
jgeleertwaren. Bllsylrv. 1l1 be- sthi
jntechterhetvrouweli
jke,wegensden uitgang

paalderen zin iemantl vaardigheid,denkbeelden van st,de voorkeur te verdienen.
eenezaak,doormondeli
jk onderwi
js,medcdeelen: m eeslen. b. w., i1t leestte, heb geleest.
iemand eene kunst, eene taallceren. Sommigen Schoenen leesten, op de leest slaan. In andere
beweren, dat de vierde naam val des persoons beteelteniasen is dit woord reeds verouderd, bi
J
bli
jft, schoon de zaak, die geleerdwordt,erbi
j KIL.leesten,le/
j'
sten. Hetbeteekcndeeerti
jdsdoen,
staat. Ondertusschen, schi
jnt dit eene navolging rolô?-:nqgcp,werkstellig ntaken; het lloogd, leisten;

van het lat.doceo te zi
jn. En dat onze taalhier van llierlet
sting,bi
jHoo:
baT:totleisting (leesting)
den vierden naamval niet duldt, bli
jl
ttdaaruit, dat van denzelfdeu eed. Kls.verklaart hetook door
& to last. V olgens het
men in den li
jdenden vorm nietzegt:ik word de duren, volbarden; het 011G.
zangkunst geleerd, maar wel, en alleen m et den oude stadsregt van Bom mcl,l
tonde mellvooreene
derden naamval:mi
jwordtdezangkunstgeleerd. schuld, voor Schepenen bekend,nadat mellveerIn den BJJB>:s, 1477 lezen wi
j: 18
21'leertdese tien dagen gelet'st had,de goederen van denschul'
m ine woerden llwen kinderen. Fig.: nood leert denaar panden en sli
jten. Leisten wi1daarzeggen
bidden. Overtuigen van eene misdaad, en deswege straFen :wat zal men dief leeren? Noodzaken tot iets:dat zalik u welleeren. Vaardigheid in iets zoeken te bekom en; en we1door iets

in eene herberg liggen ell teren,op kobten van
den schuldenaar. ln llet Graafschap Zutphell,zegt
m en burgtocht Jcl/e3z,dat is bol'gtogt stellen. ln
de middeleeuw.zeide men:ter leisting ltomen,dat

metluide stem dikmaalste lezen:zi
jnelesleeren. isin p!
)'
ae&p.
gl
comen,totdatmen eene sclluld be-

Eenen psalm leeren. Van buiten leerel!. W i
l'ders, taald, of eene gelofte voldaan hadde. De OOrvaardigheid in cenige zwaak verwerven : cen hand- Sprong is onzeker.
werk, eene kunst, eene wetenschap leeren. Nog
X eeu W ,m .,meorv.leellAsrell. Vrouwel.leeuwth.
verder: men leert hctbest door de ondervinding. Een vleeschvretend dier, wegens ZiJ-ne sterkte,
Iem antl Ieeren kennen. ztls zelfst. naamw.: het dapperheid en onverscllrokkenlzeid genoeg bekcnd.
leeren (hct onderwi
jzen) is hem verboden. Het D e leeuw is (1e koning der dieren. lsaen brullende

leeren (onderwezen worden) kost geld. Voorts (niet briescàende) leeuw. Een wapen, waar de
vereischt dit woorf
l de onbepaaldc wi
js zonder te leeuw hetblazoen is Holland voel't eenen leeuw
bi
j zich:eenen vogelspreken leeren; ook zonder in zi
jn schild. ln den Gouden Leeuw,dcherberg,
werkw.:eenen vogelop de kruk leeren, nameli
jk waar een gouden leeuw uithangt. l-let gelleele
vliegen. In welk geval de volm. verl. el1meer volk van Nedcrland;in den diclterli
jken sti
jl: de
dan volm. verl. ti
jd geen deelp--,maar de onbe- dog van Albion op Neêrlandsleeuw gebeten. Dat
paalde wi
js vordert:ik heb hem leeren kcunen. eenige geli
jkheid naar eenen leeuw heeft. Zoo
Leeren aan den leerling, en leeraren aan den on- neemtmen lletverl
tleinw.leeuwgh vooreenhondje,
dat
va
n
acl
iteren gesclloren is, en aan kop en
derwi
jzer toe te eigencn, houde men voor eene

noodelooze onderscheiditlg. Van hier leerttarj borstde manen van eenen leeuw vertoont. Een
leerares,lecraarschap,leering,leerling,de leerling- llem elteekcn:de zon in den leeuw. îran hierhet

schap, hi
j PooT, voor de îcer/z
'
??f
/t
??
2. Verder: onverb.bi
jv.n.leeuzven: eeklman van cenen leeu-

leerzham, leerzaamheid. Zamcnst.: leeraarsambt, wen aard,een kloekm oedig m an. Van hicr leetlleeraarstoel, Zie verder eleerd.
weltjk: 'tleeuwelicke l'
ap. lluvGExs. Zamenst.;
Het woord beduidt el
genli
jk een luid geraas leeuwendaalder, een muntstuk van 2 g1. 10 cents.
m aken. In de platte volkstaalder Hoogd.kom t Eerti
jdshad men ook een muntstu.k gotlden leeularen,lehren nog voorschreelzwen voor. Onsalarnt wen genaamd, (ook lùhoenen,hjoenen) terwaarde
is uit dezelfde bron.
van 1 g1.b0cents. Leeuwenhol,leeuwqnhuid,lteu-
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wenjong,leeuwenkop,leeuwenkuil,leeuwenmanen, zulke verhalen,op gezette ti
lden,den leeken werleeuwenmoed,leeuwenvoet,zeker geneeskruid,enz. den voorgelezen. Zamenst.: leugenlegende.
Leeuw, hoogd. Löwe, saks. louwe, zw. lçion, Xegep o.
, meerv.legers, legeren. D e toeangels.leo,i
jsl.leon, fr.lion, eng.ll
hn, pool.lew, stand van lemand,dieligt,vooralvan eenen zieke;

boh.lew,lat.leo, ital.leoneasp.leon,gr.let.ov,àtg, in het gemeene leven1ik heb een legervanzeventien weken gehad. D e plaats, waar m en Iigt.
Zoo gebruikt m en het van dieren,waar zi
j zich

hebr.R5Z6enP
*/96.HetismeerdanwaarN6,o
ntleendzi
jnuithetbrullendezesdiers,leger brullen. Voxp. Jagers noemen dus de
dat aan hetzelve een onderscheidend kenteeken is. schuil- en slaapplaats van eenenhaas:eenenhaas

schi
jnli
jk, dat al deze namen.uitgezonderd ltç en ophouden;hun ho1:zoo komtdeleeuw uitzi
jnen

Wi
jhebben nog een woord loeq
ien,net
lers. leuen, in het leger sehieten. V an andere dieren:voor
eng. fo low, angels. lllewan, dat hiermede veel een paard een leger van stroo maken. D e rustovereenkomstheeft. Oul.bezigde m en het woord en slaapplaatseensmensclen:mkn leger sa1van
mi
jne klachte wat wegnemen. BIJBSLV. De
lthaard voorleeuw.
jgsm eeuw er:k, leeuwrik, leeuwerk, (bi
j Kls. plaats onder den blooten hemel,waar een kri
leeuwercke,leewerick, fd?fal:rî'c/t:, lauwerick, ft?ltltl?.czc, heereenewi
jlzieh öndertenten legert:eenlerer
opbr
e
ke
n.
Het
he
cr
z
el
f
,
dat
da
ar
gel
eger
d
ls:
lercke; bi
j RODENB.leLfwevckjm.
,meerv.leeuwerikken. Een vogelybeltendwegcns zjner
l aange- hetleger za1m orgen opbreken. In het gemeen,
jgsheer: een leger op de been brengell.
namen zang,in de lucht. De leeurik voegt zi
jn een kri
Het legervolgen,in dienst zi
jn. Van hier legestem bi
jditgeboorteliedt. PooT.
jgsADEL. leidt het af van het oudhoogd. laren, rig,in hetzamengest.bedlegerig. Zamenst.:kri
luid zingen. Zie leeren. De eerste helft van leger, vri
jleger: vri
jleger uitroepen, afkondigen,
j zoetelen mag; veldlelauwerick, bi
j K IL., behoort of tot lut
'
d, hoogd. datmen in het leger vri
r, winterleger. - Legerbi
jl, legerbode, legerlaut,oftothetwal.116 de stem. Vau luid,laut ge
stamt ook het lat.,of liever het gall. alauda af. bocf, legerbrood, legerhoer, legcrhoofd,legerhut,
In llet wall. heet alarch. elerch eene zwaan,lat. legerjongen,legerkneeht,legerkost,legerlasten,leolor,misschien om den zang,door de Ouden dien germart,legermeter,die delegerplaatsafsteekt;lermetlng,legerplaats,legerscharen,indel3llslLv.
vogel,eerhi
J uit het leven scheidde, toegekend. gc
legerstede,legertent,legertogt,legertucht,legertuig,

Alisschien is lewerzk welvoor kleverik, van kleveven, oul. klimmen, omdat deze vogelgewoon is, legerwagen,legerwacht,legerziekte,enz.
. leguv Lcastra)moesog.ll
k
qr(/ecft
fr);geli
jk
al zingende, zeer hoog in de luchtte klim men. IJsl
ns leger ook voor de plaats eens kri
jgshecrs,
En dan zou leî
verik de ware spelling zi
jn. G.J. o
Voss. aeht het afkomstig van het oudgallische voor het hol, waar dieren zich ophouden, en
alauric. J. G. H A-&S oordeclt, tlat het hoogtl, V0 O1: de legerstede, of bedstede genom en wordt,
Lel.che van hetgezang dezes vogels,liri Sr?'ollt- zi
jnde alle lig- en rustplaatsen; van l@#.
gen,îcg,
gelegen.
leend is.
K eeuw ers. leuvers,m.; het enkelv. wordt K egeren, b. en o. w., ilt legerde,heb en
niel.gebruikt. Een scheepswoord, gaten in de ben gelegerd. Be(1r., eene plaats Om te liggen
i* de ktztlde legert. BIJBSLV.
orgen: waer ZJ
li
jken der zeilen, waardoor de zeilen een reefje bez
W ederk., zlkh legeren,hetlegernederslaan. Onz-,
ingebonden ktzllnen worden.
m et hebbeq en zn-h: in het midden zullen tIe kudK eew a4er, zie lidwater.
m eeze. v., m eerv. leezen. Een verouderd den legeren. De stat, daerin D Avlo gelegert
woord,datecn spoor,wagenslag beteekenkle. Het heeft. BIJBELV. Van hier legering.
, ik legde,(leide)heb gelegd
IS nog overig in)wagenleeze:wagenspoor. H oogd. meggen. b.w.
Leise, Geleise. Zonder twkfel isde bron in lei- (geleid). Doen liggen,makën,datietsop deuitgebreidste zi
jde rustc: een boek op de tafelleg(13?.
in onderscheiding varl zetten. Hout op het
fuef, zie laj. - D at iseene regte lef,eene gen,
zottesnapster,een handeloosvrouwmensch. Bi
j vuur leggen. Iets in eene zekere rigting bren-

en: bier in den l
telder leggen. Ei
jeren leggen;
Klru.ook eene hoer,die nalneli
jk door hare snap- g
leggen alleen zegtm en van vogelen. BezetIleri
j mannen bepratetl kan. Van hct verouf
l. ook
le
yen,snateren dat met klappelt van denklank ting in eene plaats leggen. Hierheen behooren
vele iguurl
i
jke spreekwi
jzen: (le hand aan iets
gevorm d is.
jk beginnen te behandelen. 1eL elYer, een woord,dat,in somm ige oorden leggen,iets werkeli
(
mand iets in den weg, hem lagen leggen;eene
des Vaderlands, gehoord wordt: de Jt/tevhattd, ver
gadering leggcn, voor beleggetl. HoolbnT. 1)e
voor de linkerhand; tlte left hand, in het eng. sehul
d op icm and leggen. lk htb het hem voor
l'
lzsvcnl'usverklaart)kl:o;,dooriemand,dielinltsch
oogen gelegtl. lemand de woorden in den mond
is,lat.laevus
eggen. l)e vi
janf
l legde de stadin kolen in
K eg, m . H et lcggcn :van den leg der voge- l

aseh- Te lastleggen. Tk zalmi
jne hand op den
lnd leggen,uiteerbicd zwi
jgen. Nieuwe lasten
lueg,lerge,v.,meerv.leggcn. Tnhetgemeene mt
leven gebrulkt men tlit woord voor de plaats, leggen. Dcn grolld toteeu gebotlw leggen. Fig-,
waar de ei
jerel)van hennen en eenden,in hctlig- den grontltot eenen twistleggen. Eenen razende
cllaam gevormd worden:de hoelldershebben reeds aan de keten leggen. Geld in deloterj leggen.
len. Hoov't'.

dikke leggen. In Geld.en elders wordt ook eene M et het denkbeeld van rust:de wind legt zich.
laag schovell,op dcn dorschvloer,eene leg gehee- Zamenst.: legdagen,leghen,legpenning,legplaats,
waar de schepen moeten aanleggen;legstoel,bj
ten.
K egen de. v.,meerv.legenden. Zoo noem t de papiermalters eenû bank, waarop de geperste
m en,in de roomsche lterk, een boek,waarin het vellen, nadat zi
j van de vilten genomen zjn,neverk van een
leven en de daden van Heiligen verhaald worden. dergelegd worden; legwerk : legr
Uit het middeleeuw. legenda, legendorunt) dewpl bloemperk. Van hierlegsel.
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Urapmxz.lafan,angels.leegan.eng.to lay. H et bil sommfgenjdoor lage dulnen uitgelegd wordt.
gr.keyopqt,waarvan hetlat.lectu.
g locare,behoort V an hier Leidenaar,leidsch,enz.
hierheen ook. Het stamwoord is laag, leeg.
K e:den. b. en o. w.,ik leidde,heb geleid.
KegTer. m., meerv. leggers. Eigenlijk ie- Dit woord is uiteenebron methetoude lî
j'
denn

mand,(l1e iets pleegt te leggen. M en verwarthet gaan, en beduidt, bedr-, iem and doen gaan, de
veel met ligger. W i
j gebruiken hetwoord voor rigting der beweging bestemmen: water dgor de
eenen ondersten m olensteen. ,v ool-den legget.van stad leiden. Een kind leiden, hetzelve aan den
eenen drukker op den timpan,datis het vel per- leiband doen voortgaan. In verzûeking leiden,
kement, dat op de drukraam gespannen is. V oor in de waarheid leiden, om den tuin, bi
jden
een vaartuig, om de schepen op zi
jde te halen. neus Ieiden, misleiden. In de kap geleid wor-

Eindeli
jk voorecneplank,om uitcn in eenschip den,bedrogen worden. Oneigenli
jk, de rigting
derveranderingvaneen ding bestemmenb diejontegaan. Zie lt
jger.
K egleen , o., meerv. legioenen. Een ond. geling is zeer wel te leiden. D at ik in duistre
woord,uithet lat. legzo, eene keurbendcbi
jde nacht
--bi
jrookig lampenlicht het drooRomeinen, die eerst uit drie duizend m an bestond, en naderhand totzes dulzend vermeerderd
is. Twaelf legioenen engelen. BIJBSLV. Oneig.,
eene onbepaalde m enigte: die hetlegioen gehadt
hadde. Bl,ysELv.
K e:, een verouderd woord, uit de keltisehe
taalafkom stig,dat van het vrouwel.geslachtwas,
en kleur beduidde;of,naar anderen,eenen gang,
een beloop,zw.led. Zie allerlei. Thans gebrui-

m ige leven leide. Hoor'
r. Onz., waarheen leidt
die weg? Ou1.was leeden voor leiden in gebruik:
ic sa1 u uten volken leedcn. BzanErv, 1477 Van

hier leider,leiding,leisel(leidsel
). Zamenst.:leiband, (leidband) leidraad, leidsman, leidsvrouw,
lei
jonker,leireep,leizeel
H ierheen behoorthet oude lei,een weg.
K e:der, tusschenw., zie leèd.

Ke::. (lat. laqueus,ital. laccio, sp.lazo,bi
j
ken wi
l het a1s eenen klemstaartigen uitgang Klra.lace, Jt
zccq leè
j'
sse),bi
j Prz
wxTlax laetse,letse,
achter de telwoorden:een,twee,drie,tien,hon- bi
jde Jagersletsten let
'
ts) v.,meervv,leisen.Een
derd,enz.;ofachter:allc,geen,menig,veel.Naar- leisel,waarmede de jagers honden koppelen,
dien dit woord van hetvrouwel.geslachtis,ne- koppelsnoer.
men de daarbi
lgevoegdewoorden eenen vrouwel. K e:séen . zie leesten.
uitgang des tweeden naam vals aan:cenerlei,twee- K ek, zie lak. L ek is ook eene rivier; op de
derlei, tienderlei. honderderlci, allerlei, geenerlei Lek.Hool'
r.Zamenst.:Lckdi
jk,Lcksmond,Leks-

me
nigerleq velerlei. Deze uitgang geeftdehoe- muijden,lekjzva.nnd..enbjw. Niettligt:eenlekschip.
veelheid ln soorten te kennen:eenerleigevoelen. K ek.bi

Velerlei'gevallen. Hieruit bli
jl
tt tevens,dat die Lek worden. W anneer m en, na van den steen
zamengestelde woorden nietverbogen kunnen wor- gesneden te zi
jnyzi
jn waterniethouden kan,zegt
den; waartegen dikwerfgezondigd wordt. Trou- men:1ek zi
jn, 1ek gaan.
wens,leiis een zelfst.naamwoordvan hetvrouwel.

K ek . o.,m eerv.lekken. Eenlekgat:hetschip

geslacht,waarnaarzichdevoorgesteldebi
jv.naam- heefteen lek.
woorden schikken. Velerlei soorten zi
jn soorten, Keken.zie lekken.
van vele let-. Hieruitis hetklaar,dat de verbui-

K ekk en. o.m ,lk lekte, heb en ben geleltt.

D oor een lekgatvocht laten loopen; m et hebbenz
ging onnatuurli
jk is.
Ke:,v.
,(oul.lay)meerv.lei
jen. llunne,jlat- het vatheeftgelekt. I-lier wordthebben gebrtlikt,
te, blaauwachtige steen, waarmede men hulzen omdat het denkbeeld van cene daad, ecn bedrtjf
dekt;schalic:eenekcrk metlet
jendekken. Eene hiermeestheerscht. Metzùh;waardegewl'
ochte
lei,waarop men meteenegriFelschri
jft:iets op daad alsvertoond wordt:al de wijn is uithetvat
de 1ei zctten, schri
jven;ook fguurli
jk,vooriets gelekt. svanneer m en dit woord van andere din-

nog niet rekenen, nog niet laten gelden. Eene gen zegt,gebruiktmen leken: zoo lang eeu druppel

goede1eibj iemand hebben,kosteloosbi
jiemand bloetszaluitmi
jn'adren leken. Voxo. Dathaer
onderhoud hebben. Opene lcivoor anderen laten! traenen leken. V oxo. D uizent frissche beckcn
hun ruimte overlaten. Voor de stof,'
zoolang ztl van zoeten honig leken. H.Sclllx. Bi
j Klrz.is:
niet tot steenen gevormd is,schi
jnthetliefston- den wi
jn leken,denzelven dooreenen doek doen
zi
jdig te wezen:verwaterfllei. Van hier het on- druipen. Van dingen,diebj vloeistofvergeleken
vcrb.bi
jv.n.leo
.enteenlei
jendak.Indenvertrouwe- worden:hctwoord van Godt verspreektder ziele
jl,zegtmen van iets,datvlotgesproken 't heil, dat uit zi
jn volheid leeltt. A1.L.Tlaow.
li
jken sti
wordt; van eene zaak, die geenen tegenstand Van hierlekking,leking. Zamenst-: lekgat,lek-

vindt: het loopt van een lei
jen dak af;- hi
j steen,lekton,lekvat,leltwater,lckwi
jn,
spreckt, of het van een lei
jen dakjegaat. Za- V an lek, een gat, dat met lok, loch,een gat,
menst.: leidak, leidekker. Omdat men daarm ede overeenkom t, en tevens den klank van lekken nadaken dekt, tot waterleiding, brengen som migen bootst.
het totleî'#ecn weg,waarvan lekden.
K ek ken . zie likken.
Keld, bi
jv.n.,smarteli
jk, droevig,naar,het- K ekker.bi
jv.n.en bi
jw-,lekkerder lekkerst.
zelfde als het bi
jwoord leed: des levens leide Zeer smakelk'k: lekker eten. Geneigd, om zeer
licht. Hoorl'. Toen zi
j de leidemaerontving. smakeli
jk voedseltegenieten:hi
jislekkerophet
V oxD. V an hier het tusschenwerpsel leider (voor eten. Dateene oorzaak is,datietslekkersmaakt:
helaas), dat weinig meer, in eenen deftigen sti
jl, een hem elsch manna,datden lekkren hongerwet.
gebezigd wordt: zoo ben ik lei
jdtrlnu. Bnlos- A xTox. Als een zelfst.naamw.:eenstoute lekkcr.

xoos. De Godsdienst)nu (leider!
) een dexeltot Een nietswaardige,een verwi
jfdc,een saletjonker:
alle vuilgeworden enz. HoorT.
een lekker trotstmjn kracht. lloor'
l'
. Daardit
Ke:den. o. Eene bekende stad. A.Kxzm T Woord eigenli
jk op den smaak ziet, wordt het
leidtden naam afvan lede,eenenstroom bi
lWar- oneigenli
jk op andere zintuigen toegepast,a1sop
moud. In het lat. heet de stad lugdunum,dat, het gehoor: hi
j streelthetlekker o0rmetuitge-
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lezen sierzelvan treFeli
jk gedicht. HooFT. Op de zi
jde, boven de heup, welke plaats men,bj

dcn reuk:diû bloem en hebben eenenlekkeren reuk. zwaren arbeid of sterke beweging, m et eenen
Dat hetoo4 streelt: datiseen Iekl
terstuk schil- gordel omgeeft. Het meerv. is meestin gebruik1

j zag geen leen meer klaen in hunne lenden
deri
j.Vanhlerlekkerheid,smakeli
jl
theidderspi
jzen hi
en keurli
jkheid in het eten; lekkerli
jk,lekkerni
j. slaen. D s Dscx. D e H eeren peinsden op middel,
Zam enst:lekkerbek,lekkcrbeltken,smullen; eltker- om dien de lenden tezwakken.HoorT.Delenden
bekkig,lekkerbekkeri
j,bi
jlloo>a'
rlekkertand,lek- van eenen haas. Voor zi
jde,kant: de lenden der
kertanden:lekk-ertanden aan iets. D.s Bauxs.
steenrots. Voxo. Zi
j hadden totlenden denvierH et woord komt, zonder twi
jnde Duitschen. llool'
r. Men vindt
jfel, van likken; den hoop,zi
waarheen ook het gr. yàuzsjog,zoet,en het lat. ook lenden in hetenkelv-;meerv,lendenen (ook
lendens, naar de aanteekening,door #.D= H Ass
delicatusschi
jnen te behooren.
Kel. v.
, meerv.lellen. Eigenli
jk eenvelletje, gedaan):mi
jn lendenzalnietalti
jtkunnenuithardat,op de minstebeweging,trilt;van ltsllen,trillen. den. Voxo. Die ui
jt uwe lendenen voortkomen
s
al
.
BI
JBEL,
1427.
Kl
r
a
.
ke
nt
l
e
n
de
alleen. Omdat
Zoo gebruiktmen hetvan hetoorlapje. Voorhet
nederhallgende vlies,onder den bek eens llaans; hetmeerv.lenden alleen bi
jna ingebruikis,schi
jnt
jling,voor een enkelv.aange(1e onderkam. Voor het strotlapje: zd giltmet nlen dit, door overi
haere 1e1. Yoxo. Of de dichter moeste het ne- zien, en daarvan een meerv. lendenen gevormd te
men voor de tong,zoo als Hoox''
r zegt: en trek hebben. 17e voorkeur verdient zeker, lenden a1s
.
ikjenietmitwortelmitaluitdelel. Van hier een waar m eervoud te beschouwen en te gebruilellig.
ken: geli
jk dit reeds in de GTJLDSN LIGENDE zoo
K el.:e, v.,meerv.leliên. Eenebekende bloem . voortkom t: al waren die lenden totasschen verLeliën van de dalen. Dichters gebruiken hetvoor barnt. Zanlenst.: lendellbreukig,lendendarm,lenwitteen blanke kleur:hetschaemrootverftdelelie denkussen,lendenloos, lendenpi
jn,ellz. AoEruxg
zi
jner kaken. Voxo. De noordel.
streek op een brengt het toteen geslacht methet lat.latus.de
kompas:zoo waeltdelelievan hetkompas.V oxo. zi
jde. Dcn schi
jntdoor tongvallen,die hetdoor

jn.In
In den verhevenen sti
jl gebruiktû men het voor den neusspreken voorstaan,ingevoegd tezi
Frankrkk,alsdrieleliên ten blazoen voerende:de Boh.ishetdaarom ledwq bi
jde Krain, W enden
leliLn spinnen niet, de kroon van datri
jkversterft lah'
a.
niet op eene dochter. De spreekwi
js is geestig K ene, v., meerv. lenen. Eene leuning,een

ontleend uit de bekende uitdruklting in het Evan- woord, dat weinig meer gebruikt wordt. Een
gelie. Zam enst.:krullelie,laklelie,lelieblad,lelie- vaste lene voor den ouderdom zwaclt. K. v.

olie,lelieveld!leliewit:Ieliewittewangen. Hoor'
r. Mwxp. So sult gi
j u dack een lene maken.
Uithetlat.ltlhttn,dat,door verwisselingvan tong- Blassyxv.
letters, uithettgr.àctgtoxontstaanis.Inhetsp.lirio. menen, zie leunen.
X el.l.en, o.w.,ik lelde,heb geleld.Snappen, Keng, v.y meerv. lengen. Soort van langen

telltens hetzelfdeherhalen,veelpraten)overeene en smallen kabel
jaauw. Ook een touw:geen

zaak lang zitten lellen. Elders ook lallen. Yan ketting, haek nog leng gebruikt m en geenzins.
hier lelling.
daer. zososu.
Het lat. lallarel zegt Cwswcsoxcs, wordtvan
mengensb.en o.w.,ik lengde,llebgelengd.
hetneuriLn der mlnnemoeders eebrui
kt, waardoor Bedr., laneer maken. Onz, laneer wordcn: de

zt
j de zuigelillgen in slaap zingen.In hcthebr.heet dagen beginnen te lengen. van '
h
-icr Ienging.

6jjp.eenkoeterendknaapje.Bi
jdeGrieken,is ovxere
z.
Mvalnegdet
nblsi
j
li
bl
e
Ll'jllgâll
mtd
vdsmlojvin
jeyj
t
g
le
.

ïqï@zo soreken, praten, bii ons lallen-ziinde een ten. Uitgestrektheid, ?
,n oudersche.:
ldinz van de

vanhet-natuurlfkegelusd-derkleinek
'inJerenge- breedteendikte:hethoutindelengtekoorzagen.
ktwoord,la,&',lallen, zie ook lollen.

m aa
mexuxnen, o.w.,ik

Een man van eene groote lengte.ln deaardrgks-

lemde hebzelemd. Een kunde en zeevaart, is de lengte de verwgderina

d van den klankgevormd,datgebruiktwordt Yan de eerste middagli
jn, wefke mèn dJor he
-t
eiland Tenerilatrekt,naarhetoosten heen:men

w oor ,
temend, vleijend praten: diemettemen en
voo
lemrmcn van haarman heeftverworvenenz.H oovv.

heeft aan een den naam van den eersten merivan hierlemmine. Lemmen is ook een verouderd diaan gegeven,waarvan men de eraden derlenete
moetbeginnen te tellen. Bacx,fxs. Tenopzsg
-te
nèmen.
woord voor verla-

x'
aexuxoex.o.,mcerv.lemmers,lemmeren.Eene derduring:doorlengtevan ti
jd.
bloote kliue. Die'tgestroopte lemmerin deborst X enlg.bdv.naamw.en bkm,lenizer,Ienlzst.
'n sions'
-haetren wringeu: rooT. Hetlemmer Zacht, buigzaam, gedwee: leni
g linnen. zaJht5
'an
!
een mes, van eenlancet,- van eeneschaar. zinnig : m et leenighen raadt. Hoovœ. van hier
.
z:?,,,,cr van hetvrouwel.geslacht,zonder meerv., lenigheid,Jn den natuurli
jken en zefleli
jken zin.
is een dorp in vriesland.

K en lg en . b. w., ik- lenigdc, heb gelenigd.

Fr.lame,aluntelle,bi
J dc zwab.Dicht. lambel, Zacht maken:klanken, gelenigt door delengte
lantel;uit hetlat.lamella.
van hunnen doortocht. overz.v.Hssv. M'engew exuxne4, o., mcerv. lemmeten. Gedraaid bruikt het meest in eenen ngaurldken zin: dat
garen ofkatoenin eenekaars,fakkel,lamp,enz. lenigtuwe smart. Van hicrleniging,lenigster,bj
Il'ou het vier aan het lem met- ugenbleef:voxo. D .SM'os.
M isschien,uiteene bron met laetvorige. Althans, H uvosc. acht dit woord van vreem den oor-

in Gron-, noemt men een lcmmer van een mes, sprong tezi
jn,en wclvan hetlat.lenire;althans,
kmt. IIOOGSTRATEN heeftlentmetvoorcenekling, hetWordtbj geene Ouden,zel
fsnietbjPsxxTzgx
cn vooreeu kaarslemmet.
of Kzs., gevondcn. In hetzw,islen,week,i
jsl.
m e- ke.v.,m eei.v.lemtcn. Lamhcid;ook voor linur,angels.lith,zacht. Hierheen behooren zeer
kemte. Zieditwoord.
denkelùk het hoogd.lt
hde,rn'
?&, Nndern, verK eade, v.,mterv.Ienden. Hetweeke deelin zachten,hetlat.lenia,zacht.
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K en :n g. v.,zie leunen.
K enss zie luns.

is in hetangels.zooveel a1s een lepelvat, bi
j ons
schotel.

K ens, bi
jv. naamw. en bi
jw. Zondervocht, K epeia ars (hoogt
l.Lo
fel
gans,neders.lepelsledig: de ltan is lens. Ondcr de zeevarenden is nute) m.
,meerv.lepelaars, lepelaren. Zekere vodit woord veel in gebruik: lli
j konde hetschip gelm eteenen lepelvormigetlbek.
niet lens houden. De pomp is lens.
K ep pen. b.w., ik lepte, heb gelept. Een
, gebruikeli
jk. M en lept
Kens. (lans) v., meerv.lensen. ln dewal- woord, in een klootspelmen
denzelven, m et het
visehvangstgebrtzikeli
jk. Eenei
jzerenspiets,welke eeuen kloot, wanneer
m en den walvisschen tnsschen de ribben tot in
het ingewand stcekt,om dezelve alzoo te dooden:
leg riemen binnen boord, neenl lenssen in de
hand. ZonGon. V an hier lensen.
K ensen, b.w.,ik lenste, hcb gelenst. Van
het voorgaande lens: den viseh lensen, hem m et
eene lens doorsteken.
K euée. v.; het. m eerv. lenten wordt, in

voorste van den voet,opligten hem,zoo vermen
kan,vooruitschopt. lem and leppen is,indestraattaal,hem eenen voetonder den aars geven.

Lentedag:de vriendschap,die voorlang,sintsonze

K eppereu, b.en o.w.,ik lepperde,heb ge-

Zondcr twi
jfelIS ditwoord hetneders.lûften,
opligten, eng.to J(
/i, zw. lt
jfta, deen.l/te,i
jsl
lopta,ital.en lat.levare,fr.lever. In hetopperd.
kom thetwtaord met hetonze nader overeell,waar

het lupfen is:jemanden aus #e?, k
bhttellk
zp/kp,
dellverhevenen sti
l
el, gebruil
tt. Hetvoorjaar,de iem and tlit den zadel ligten.
,iklepte,heb
lenteti
jd: op d'aankomst van de lente. Hootnvlz. K ep pen. tbj KlL.lepsen)b.w.
Ilaelen,die nieuwe lente voegen. V oND. En het gelept. M ethetuiterste der lippen iets proeven,
was ti
jtvan lenten. BIJBSI,, 1477. In den dich- met kleine teugen drinken: een anderlept der
terli
jken sti
jl neemt men hetvoordenjeugdigen engelen lekkernj. Voxo. Tot hemelsch broodt
j*1-1tJ*f13. Hoov'
r. Zamenst.:
lecfti
jd;diein dcn vollen bloeien l:ntevan haer wtjlepten hemclseh WJ
jaren. Ds Dlclt. ln de lente van hun leven. leplam, een lam, dat m en m et vreemd zog opTS
Voxo. Van hier lelltig. Rooblxs. Zamenst.: voedt,opleptzegt men in Gelderland. TsN KA'
lentebloem ,ook voor eenJbzw mensch:een schoone leidthetvan /?,
# af,hoogd.L/ze. Tevensschijnt
lentebloem, gerukt van haren steel. V OIZLENH. hetwoord klanknabootsend te zi
jn.
lentedagen,de dagen onzerjeugd,ofjongeling- lepperd. Een voortdurend werkw.van het vorige
schap. A. HARTS. Ltnteklokje. eene bloem ; leppen. W i
jn van de tafbllepperen. Onz.: het
leppertsleehts aan'tgrasen kieskaauwt. H oogvrz.
lentemaand,bi
jR.MAua'
cslengl
'
zinmanoth.
M ARSCHALL en Fltzscn brengen het tot langb GP
J zit nlaar te lepperen,met klûille tetzgjeste
anderen tot glans. M issehien behoort hct tot drilllten.
lenî'
#.
Keptoos,bi
jv.naamw.en bi
jw. Melaatsch.
K enleren . zie hlnderen.
(K enze,zie lt-nze.
fzenzen. b.w.,ik lcnsde,heb gelensd. Tuens
m aken:de kan lenzen. KlL.heeft lenssen:/e4/,:633,
vet, solvere) en Glqscl-l. zegt van eelle vrouw :
hoese strafer lenst enz.
K enzen! o.w.,ik lensde, heb gelensd. Met

Uit hetlat.leprosus,fr lépreuz. Zam enst.:leprozenhuis,ook leproosdB''geheeten.
K erp, zie larp.
K ers. v., m eerv. lcrsen. Eenc zekere maat:

lel'
sse wi
jns. Coolx vAx I.
lS'
1'Gi
twàkascl
l.ZuTru.
13eze maat lnoet,in oudû ti
jq
len,vri
jgrootgeweestzi
jn? omdatm en daarvoor we1 (lel-ls boven

een fokje zellen. (
Missehien van het oude lins, de dertien goudguldens,dattoen eene groote som
W as, betaald vint
lt.
zacht.
K ep, m.,Incerv.leppen. Hetleppen:iemand K es, N
'.
5 nàeorV. lcssen. Hooya'
r scli
jnt dit

woord ..001-de daad van lezen eenmaal gebruikt
eenen lep geven. Zie het volgende leppen.
K ep el., m., m eerv. lepels. Hetwoord drukt te hebben:gclloegzaam blcek den Prinsede noodt
r beleegherden uit de lesse deezer ptlnten, en
oorspronl
teli
jk een uitgediept ruim,een vat uit. de
mondt van den brenger. Anders gebruikt
ln hetbi
jzondernoemen wi
jduseenwerkttlig,dat deq
cenen steel heeft, aau Giens einde ecne ronde, m en hetvooriets,hetwelk m en, al lezende, van
ultgeholde verdieping gevonden wordt, om daarin buiten leert:zi
jne les leeren opzeggeu. Voorts,
vooral vloeibare ligellam en te vatten:m etecnen onderwi
js in schoolle ktznsten: les gtven. Les
lepelopscheppen. E en lepelvoor hetgesehut,om nem en. Leerillg, verlnaning: eene nutte les te
looren. DE D sclcEu. 'G aarschtlwing: dat is
kruidin de kamer te brengen. De jagers noe- l
nlen de ooren der hazen lepels; niet) m issehien eene goede les voor llem , waarvan: ielnand de
om de gedaante eens lepels,maar wegens de lange 1es lezen.
K esseh en. b. w., ik leschte, heb gelescht.
cn diepc gestalte. Hier ziet men ecn eerwaardig
overbli
jfsel van de algemeene beteekenis dczes Blusschen:den brand lesschen. Oneig.,den dorst

j zi
jn dollen gloed mê leseht
woords. 1)e taal val jagers en bergbewoners, lesschen. Dacr hi
welkemcnschen tweezeeroudc levenswi
jzen heb- Voxtà. Oolt wordthetvoor m illderdau blusschen
ben,heeftons vele verouderde woorden bewaard, gebezigd:een onderli
nge lust,oueindeli
jk gelescht
die ons anders onbekentl zouden gebleven zi
jn. en llim mcrmecr gebluscht. V oxo. Van hier lcsZie verdcr over de eigenli
jke beteekenis,op het schillg. Zamenst.:leschbak,sïnids koelbak;leseh-

woord,loop,lope. Zamenst.: lepelblad, blad van drank,leschgereedschap,leschtrog,leschwater.
eenen lepel,ook eellgeneeskrtzid;lepelkost,lepel- V an den dorst el1 van kalk-blussching is llet,
kruid,lepelspi
js,lepelsteel:het goedistoteenen in het zw-,liiska,deen.ladslce;van het vuur, in
lepelstcel toe verltocht.
Lepelstok, stcel van hetzw,slliclca.i
jsl.slockateng.to slake. Het is
eenen geschutlepel;lepelstlzk,zekersttlk geschut- zeerwaarschi
jnli
jl
t,dathetwoord den klank van
lepelzucht, spottende, voor gebrek aan voedsel: hetblasschen van vuur, door water,nabootst.
hetkind is aan de lepelzucht gestorven. Loodle- m essen aarg r11., m eerv. lessenaars. H et
pel,paplepel,soeplepel, suikerlepel, enz. Tn het woord komt af van les, lesse, en beteekenteene
angels.is lapiatt, lgpllcre, lîkkon. Laepeldre
faet ltestafel)waarvan,en waarop lessen ZG QVQS WO1*-
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den;ook waarvoormen staattelezen,of waarop letterd, voor geleerd: hi
J is ecn geletterd m an.
men schri
jft. Een staande lesscnaar. Zoek gi
j m eu gen, zie logelk
een hoek bi
j Mssscn&En'
rs lessenaers. Poo'
r. m euk, b.n.en bi
jw.,voor laauw,een weînig
Eenigen hebben lezenaar begonnen te schri
j- warm :leuk water. Ook is llet gebruikeli
jk in de
ven;dattegen den aard dertaalenderbcteekenis gemoenzam e spreekwi
js: zich lenk houden, zich
noch koud,noch warm ,maar leuk, d.i.laauw,of
stri
jdt.
zich stilhonden -- zich
Kesl.zie laatst. Bi
j KIL.letste,leste. ln hct onverschillig tooncn
gemeene levcn alleen gebruiltclpk;waar mcn ook van iets onkulldig houden.
lestend,lestens,voor laastleden bezigt.

M isscllien is het,in deze'laatstebeteekcnis,van

Ke*, (lette) v. Een reedsverouderd woord, hetoude luiken,loken, &zl/t-en, sluitcn, afkomstig;
voor letsel, eng. let: dat l1i versette sine lette. geli
jk men nog zegt:zitt
ll gesloten houdell. In
M .S'
roxlc,
Twente zegtmen:hi
jhoudtzi
ch luuks,ofloeks,
K e4se. zie leis.
van iemand,die zich,uitlooslleid,van ecne zaak
K elsel., o,,m eerv letsels. Belet, ophouding: onkundig houdt.

zoo ik geen letselkri
jg,kom ik. Ongemak:hi
j meunen, (lencn) o. w.
, il
tleullde,heb geheeft een letsel aan zi
jn bcen. Schatle, nadeel: leund. In eene scluinselle rigting steunen,rusten:
watletsel hebt gi
l-daarbi
j?
tegen eenen boom leullen. Oneigenl.: de last
Kellen, b.en o.w.,ik lettede,lleb gelet. leuntop mi
j. Voxo. Zich verlaten,in het algeHetmeestheerschendedenkbeeld dezeswoords is meen: op de magt zi
jner vrientlen leunen.
eenc toeving,eene vertraging, eene weerhouding Rusten:lenetonder dezen boom. Blasssv. Iets
te wege brengen; en, schoon anderen het,m et aan zich laten leunen, zich datgeen toeëigenen,

hetlat.laedere,uiteenebron afleiden,schi
jnthet hetwelkanderenonsbovenverdiensten toesehri
jven.
letmi
j,watwederhoudtmi
j,datik hem niets1a! waarop mcn leunt, anders lening. Zamenst.:
Geen eeuwig straatgesclareeuw,noch staêg geklop leunstoel
,(leenstoel
)leuningstoel.
van maken en brel
cen letten (voorbeletten) daer. Leunen,&??cz3,h/ogd,lehnen, eng. lean, lat.
PooT. Als een onz.werkw.,methebben,deren, clinare,gr.zlt&ct&.
hinderen, ontbrelten: hem 1et niets. Dit onz. meur,(bi
J
'Ifls.loî.
e,&t
tre)v. Ditwoorddat
werkw. letten, mct het voorz. op, wordt wi
jders uithetlat.lora.hoogtl.Lauer,ontstaan is, beteegebruikt vgor acht slaal
), oplettcn: let toch op kenteenen drank,welken men kri
jgtuit de reeds
mi
jnen raad. Ditschi
g
-nth.
etzelfdewoordtezi
jn, geperste druiven, door er waterop tegieten en
alswildemen zeggen:haastu niet,maar verbli
jf dieandertuaalte persen. Hetzamengest.leurw?
jn
bi
j mi
jnen raad. Bi
j KIL. wordt llet verklaard is nog somti
jds ln gebruik.
door stil staan, vcrtoeven, en voorts,bi
j eene meue,(1001
)v. KIxz.verltlaartditwoorddoor
veel m eer tot laat, spatle, te behooren.-- W at V all hier leuning, de daad van leunen, en iets,

zaak stilstaan,op haar aehtgeven.
illecebra, rec/tïwtz/orkkrn, vevocatorthm accipitrum.
K eé:er, v., m eerv. lctters, letteren. Eene '.Pe wetel):hetwoord is'van de valkeniers ont-

schri
jqetter. Eeneboekstaaf,drukletter:hi
j kent leend, die dus eenen gemaal
tten valk noemen,
nog geen eene letter. Ell
t grasspier is een wel
ken ztjopschieten,om den valk,die naar het
stomme letter. M oox. Gebogene letters, cursive wild vliegt, wetler te doen komen. Va') hier
andersgeuaalnd. Eene gegotene drukletter: let- heefthetwoord t1e beteeltellisgekregcn van lokaas,
tcrs op den haak zetten. Eene heele soort van bedro.q. W i
J'hebbell Ilet nog overig in (1e spreek-

drul
tletters;waar het enkelv.getalgebruil
ttwordt: wi
jzen: te lenr stellen. lemanf
l te leur zettell,
hi
j heeft tot datwerk ecne nieuwe lettërlaten hem i1 zi
jlleverwachting bedrlegen. Teletl
r(te
gieten Letterli
jltezin:ietsnaar deletter opvat- loor) gaan: zi
j laatalleste leurgaan,bederven,
ten. 1)e beschrevene wct; il1 den bi
jbelsti
jl:de verloren gaan. Moerbei
jen,die niet ri
jp worden
letterdoodt. Het meerv.letteren is voor eenen en afvallen,noemt men leurbeqkn. Men brengt
briefgebruikeli
jk :En ic sa1letteren sellden totten het gemeenli
jk tot hetfr.leurre,eng,lltre,en het
coninc van israhel. BIJBEL 1177. Geleerdheid : werltw.to clfk/rc,door loltl
ten verleiden. Lokspi
js
hi
j is een man van letteren. I
4i
j heeftletteren llcetin hetital.ludro, logaro, i
jsl. lullro, lloogd.
gegeten, llij hceft veel gelezen en geblokt. Het Luder. Gssxsr
tus gistc,dathet woord van het
woord is ul:thetlat. lt'tel.a. Va'n hier letterling. hoogd. lall:?3, lokken, llootligen,afstam t; hetwelk

l'
)s Brtuxs. -- Lettcrli
jk, naar de letter. Za- ADELIJNG navolgt lloch in te leur pf
zcrl, d.i.
lnenst.:letterbaas,letterbloltlten,lctterbode,letter- verloren gaan,sttlli
jnthettotlieren,Jkezcz?, verlie.
druk.het Iettergieten,lettergieter,lettergieteri
j,let- ren,'
ltrl/
?
'
6z6a,te bellooren.
tergreep,letterheld,letterhollf, bruin, hard hout,

m eu r, v.,m aerv. leltren. Vod, prul: lap,pen

waarvan men zich eerti
jds bediende,tothet ma- en leuren verkot
lpen. Z(
)o bli
jftervoordeweeuw,
ken van lettcrblokjes;letterhotlten:eelleletterhou- bi
jreek'
ning,nieteen leur. F.v.Doltp. Nietigten tafel;letterhoutwerk,letterkas, letterkeer, let- heid, ecne zaak val) weinig belang: weg,weg,
terkeertlicllt, letterkennis, letterkloek, letterkrans, mctdit gesm uk van vodden cn van leuren. Oc-

letterkunde,letterkunst,letterkunstenaar.lettûrkun- OAAN. Beuzfllingcn: ol
n over hinderli
jke leuren
stig,letterkunstigli
jk,letterloos,voor illileîanns,in van aerdschen voor-oftegenspoed te zcertedertegenstelli
ng van geletterd,bi
j Buso>1l
tool4, let- tlcn. J.I)s Dsclc. Van hier leurachtig, nietig,
termcester,letternieuws,letteroefelling,lettersni
jder, i
jdel, leurig. HoorT. Leureri
j,RoosxB Zalettersteker, lettcrteeken,lettersvi
js,letters
vi
jsheid, menst.:lel
zl
'kramer,leurwerk.
hetletterzetten,lctterzctter,letterziften,lettcrzifter, Het woord schi
jnteene figuur van een dervorigc
enz. Hoor'
r heeftlettersdtoolhouden, voor onder- woorden te wezen.

wi
jsin de letteren geven.
fueus,(leuze,lozc)v.,meerv.leuzen. JV
'achtKet*exen, b.w.,ik letterde,lteb gelettcrd. woord, een afgcsproken en den vi
jand onbekend
Letters op doek naai
jen;il< moet nog vier zak- woord, waaraan men elkander kent, of op welk
doeken letteren. Ook bezigtm en het deelw. .9e- teeken mcn ietsondernemen moet:zoo raszi
jde
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leus hoorden. Voxo. Verder een afgesproken keurig bcwegîng bezitten. In dlen z1n staat het
teeken in het algemeen:
tegen doodzt
l'
n over:zoolang il
tleef. Van alle
Geveinsdheid,die den m ond durft aan de vriend- geesten en diercn zcgtmen daarom, dat zi
j leven.

schap bieden, Meer oneigenli
jk van sehepsels, die niet voorzien
En zco vervloekt een leus aan listen hebztzcht zi
jn methetvermogen'van willel
teurige beweging.
geeft. SsLs.
De boom leeftnog. In den verhevenensti
jlwordt
Wi
jderseel)teeken,hetwelk mcn draagt o)n aan hetook van anderen gezegd: uw naam leeft in
tetoonen,bi
jwelke staatsparti
j men zich voegt: degezangen derBarden. F.
sIT11. Fig.
,van den
leuzen aan dcn hoed dragcn. Iets, waarvan alle aard cn t1e wi
js waarop l
zlen de kracht van willeman, op eenen ti
jd den mond volheeft:oorlog keurige veranderingen aanwendt: wi
j leven hier
is thans de leus. Iets, f
lat alle dagen tepas goed. Tn eenen redeli
jkenzin:hi
jleefrdcugdzaam.
komt;buiten hetwelk men zich nietredden kan : '
W erltzaam zi
jn,invloed op den wi1hebben:CHRlshet geld is de leus. O)n de leus, welstaanshalve- Tus leeft in de Geloovigen;in den godgeleerden

Zamenst.:kri
jgslens,loopleus. Hoop'
r heefsletls- sti
jl. Voor plegcn bezigtVoxo.leve3
è,in rczc# lehalcr,voor wachtwoord-paroolhaler,lat.tesseravkus. ven:nu levende entli
jk raetmet Godt Arolaruoos
Apssuxg brengthettotden stam wortel lot, om-.mont. D it hebben VOLLENII-, HoogsTn., D urwc.
datOrlTz hetlotLosung,eeneleus,noemt.
en anderen gevolgd;doch het schi
jnt nict ouder
Keukeren.o.w.,ik leuterde,heb geleuterd. dan VoNo.tezi
jn. Van hier kvend,ietsdatleeft,
Loszittcn,wankelbaarzjn: het slpt leutert. ln ondersche
den van levendt
'
q
',i
etsdatvol beweging
ai
dien zin gebruikthet H oo>aT meer dan eensc nu is. L evzn
q,leefwi
js:de leving tusschen waardt en
leuterde'tspaanschejtlk,datis,datknellendejuk gastis meêwaarigh. HoorT. .
Lee
fbaar: leefbare
werd losser:m en ltonde het afwerpen. Het leu- geesten. Hoor'
r. Zam enst.:leefdag,leefmiddelen,
terthem in denbol,hi
Jishalfgek,datis el
gen- leefti
jd,leeftogt, voorraad van spi
js, drank,enz.
li
jk, de hersens zi
jn hem los. HoorT zegt:dat leefwi
js.
haar harssenen aan 'tleutren raaken moghten. K even, o. Geraas,twistmetluidgeschrceuw
Wi
jdersde hand,ofiets anders, hecn en weder vergezeld:in den dageli
jkschen sti
jl:leven mabewegen,om lets te doen, dat niet lukken wil: ken. Beweging, gekrioel: dat geeft vri
j watlehi
jleutert,om hetpnntmetzi
jne hantuittetrek- ven in zull
t eene doodsche plaatd. ln flen beken. V oxo. Van llier talm en,haperen:hetwerk paalderen zin,de toestand der willelteurige bewe-

leutert. Zi
jn zeggen leutert. Ook voor praten, gingen,het vermogen,om eigene veranderingen
babbelen:hi
j zitweerte leuteren. Van hier leu- te veroorzaken, zclf die te bestemmcn, met de
terip dat ligt bewogen wordt: lcuterigh riet. voortduring van dien toestand:iem and hetleven
HoolaT. Voorts Ieutering. Zamenst.: leutervaar, benemen. Hi
jisnog in levcn. Zi
jn leven verlenpraatvaar,lenterwerk,onvastwerk;ook een werk, gen

verltorten. 1l1 verdere beduidenis,naarde

waaraan ietshapert.
bi
jbelscheschri
jfwi
js:heteeuwigeleven. HetgeesHetwoord schi
jnthetzelfdea1shethoogd.lodern, teli
jke leven. Een nieuw leven. Oneig-,de aard
zich ligtbewegen,en behoorttotAadderen,#e##c- en wi
js der aanwending van hetvermogen,om
r:v,yoddelen; woorden,diehctdenkbeeld eencr natuurli
jke verantleringen te veroorzaken: hi
j
losse beweging met zieh voeren.
Ieidt ecn ellendig leven. Zi
jn leven verbeteren.
K euzlg. bi
jv.n.en bi
jw,leuziger,leuzigst. Grootste vermaak:reizen en trekken iszi
jn leSlapj traag, 1ui: a1s de dienstboden te waterigh ven. ln de schoone kunsten,heet een kunstwerk

en te leuzigh zi
jn. Ds BRUNE. Bi
j 1<1L. losigh, leven,wanneerhctbceld lletnaasteaandenatuur
komt: naar het leven treFen. H et vleezigc,geK evant,Een woord t
llthetital. levante,het voclige deel van een dierli
jk ligchaam : ik trof
oosten,ontleend,om delanden,beoosten deM id- hem,bi
j llet afknippen van de nagelcn,in het
leusigh. V an los.

dellandsche Zee,daardoorte beteek-enen. M en be- leven. Zoo ook van gewassen: den dorren tak

trekter gemeenli
jk onder:Griekenland, Romanië, tot aan hetleven afsni
jden. Zamcnst.: levenloos,
Natoliê, Syrië,een deel van Arabiëen Egypte. levenloosheid, levensader, levensbescllri
jving, 1cSommigen brengen er nog meer toe. Naar de vensbron, levensgeestcn, levensgroot,levenskracht,
Levantzeilen. Levantisook deoostewind. Van levenslicht, levensmidt
lelen, levensstraf,levensti
jd,
hier levanti
jn:eel geweldige stormwind, dien de levenwekker, een dichterli
jk woord, beteekenende
zeelieden Iuevanti
jn noemen. HAMyiLSV. W i
jdel
-s den westewind: cn onderwi
jldoorritselt LevenlevNntsch :de levantsche handel.
wekker gebloemt, en laen,en lisch. Poo'r. A nmeven,o,w.
,ik leefde,heb geleefd. Eigen- ders wekleven.door'tspeclziek windeki
jn,wckleli
jk beteek-ende dit woord een geschreeuw, een ven bi
jgenaamt. HooF'
r. Zoo noemen de Dichsterk geluid m aken. Deze beteekenis, waar het ters de M in levenwekster:die lcvenwekster woollt
woord tevens klanltnabootend istis zeker de oor- in Debraes twee oogen. AToox.

spronkeli
jkste;waarin hettegelkk met het neders. K evend, deelw. van leven. Hetgeen leeft:
leuen,ons leeuw,verwantis. D eze eerste betee- ecn levend m ensch. Een levend dier. Levenden
kenis is nog overig in hetnaamw.leven. Ziehet- en dooden. Oneigclll.:levend water.

zelve. Vanhier,al
s eenefguur dereerste betee-

K evenar
lg, bi
jv.n.enbi
jw-,levendiger,1e-

kenis, heet het zich bewegen: het leefta1,wat vcndigst. W e1 te onderscheiden van het vorige.
aan hem is, zegt nlen van iemandywiens leden L evendig beteekent vol beweging: het was zeer

rad en in gestadigebeweging zi
jn. Diebeteekenis levendig op straat. Eene levendigcplaats. Vlt
lg,
ssook nogzigtbaarin het bjv. naamw. levendig. wiens ledcn gedurig bewogen worden:cen levenBi
j HooyaTkomteen 1::,
/b
-re rïfde/l
b,
g voor. M is- dig kind. Bi
j overbrenging: eenen levendigen
schien noem den de H ebr-,om die gedurige bewe- geest hebben, die altoos werkzaam is. Dat het

ging,hethartZ . In eenen meerbepaaldenzin, leven zeer nabi
j komt,daterzeernaarzwcemt:
**
ecnelevendigeschilderi
j,voorstclling,enz. Kracheeneeigenebeweging hebben,de krachttotwille- tig: levendig van iets overtuigd zi
jn. Eenmaal
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gevoeldeikzi
lnevollewaardezoolevendig.FEITH. gaande, in alle europesche talen, in vervoeging
Van hier levendigheid.
geli
jkluidend is. M en wi1 beide woorden wel van
m ever, v., m eerg. levers. Een bekend vast eenen stam aoeiden; dit eehter schi
jnt nietgedeel in dierli
jke ligchamen, om de gal van het grond genoeg. H et laatste lezen komtons eerder
.lte ziJ*n.
bloed af te scheiden: dan zwiltmi
jne blakende voor,metleeren,klanknabootsenf
lever van overloopende galle. Voxo. Hi
J heeft K& uitgang van de twee eerstegetallen,welke
eene heete l
jk el
f en tmaaf
ever, hj houdt veelvan den drank. na de eerste tien volyen,nameli
Long en levcr verterenyalles verteren. D e le/er Z/
s zoo veel als 16 ofJt,
/lvan i
yven,angels.
*/-i
jven,overbli
jven. EJ
/isdan eenlth d.i.
schudden, harteli
jk lagchen. Hi
j lachtedatzi
jne lyfan,bli
lever schudde. Van de lever eten,schuld hebben; een boven hetbekende tiental;geli
lk twaal
f voor
bi
j HALMZ. Zoo digta1slever. Van hierlever- tweelif,twee boven hetzelve;want oudt.zeidemen
achtig,leverig. Zamenst.:leverbeuling,leverkleur, ook twaevoort
wee. Zieef
l.

leverkruid, leverloôp, leverpuist,levervloed,lever- K lbaartl.,m .,meerv.libaards. Leeuw :'therworst,leverzuttht,leverzuchtig.
te van den libaert. M .SToKs. Ghelyc den ghem everen. b. w., ik leverde, heb geleverd. breisch des libaerts, also is des conines gramDit woord beduidde eerti
jds, in het algemeen, schap. Bllssrz, 1477. Een geheel verouderd
geven,aanreiken. Thans heeftheteene m eer be- woord, datmen l
ulpaard nietmoetverward worpaalde beteekenis, en wordt gebruikt voor iets den.
behandigen, iets overbrengen, in eens anders be- Klehl, bi
jv.n.en bi
jw,,lichter,lichtst. Hel-

waring en bezit, bi
jzonder zulke dingen,die niet der;meestin den vertrouweli
jkel)st'
l
jl:lndien wi
j
onmiddelli
jk, met de bloote hand alleen,kunnen vertoeven totden lichten m orgen. Bzzssrwv. H et
overgereiltt worden :de gekochte paarden moeten wordt licht. Tuichtelaai
je gloed. Oneigenli
jk van

verwen gebruikt: cene lichte kleur. Ook zegt
men, eene overtolligheitl bezigende, helder licht,
klaar ltkhtt op klaar lichten dag. Liehtblaatlw,
lichtrood,enz.
Leveren,hoogd.lie
fern,neders.levern,deen.l6- K feht, o., meerv. liehten. Iletwoord drukt
'p6rn, fr. livrer,middeleeuw.liberare. Hetis een deels uit de lichtende zaak,tlû liehtstof,deelsiets,
voortd. w. van hetneders.leven,OT#nIo.lèuuunt dat m et licht voorzien is. In het eerste geval
geven, toereiken, dat, in het angels.,laevan,ô6- heeft hetgeen meerv.: God schiep het licht. De
laevan, eng.fo allowt bi
j ULPIIIL. Leujan luidt kaars geeft een flaauw licht. In bepaaldere beHet schjntvan hetwall.llam,de hand,ontstaan teekenis, het licht,datdoor de zon ontstaat:het
valt tloorhetdakvenster. Iemands lichtbete zi
jn.
oneig., iem ands verdiensten vermindem ew ek:R , zie leeuwerik.
u zelven nietin hetlicht, verhinder 11W
m ezen, b. w.j ik las,hcb gelezen. Hetbe- ren.
niety H et licht breekt aan. Bi
j Schilteekent, in het algemeen,vau geli
jksoortige dingen het eene na het andere opnemet):aren op ders staat eeneschilderi
j in eenvalsch lt
kht,wanden akker lezen. M en leest geen vi
jgen van neer het daglieht er ZOO niet op valt,datalle
doornen. BlgssLv. M et maeghdevingeren gele- deelen genoegzaam gezien kunnen worden. Van
zen en geplukt. VOND. W i
jn lezen,druiven in- hier: iets in een valsch verkeerd licht steloogsten. Van hier lezer, lezing,in zam enst.ge- len -- plaatsen, eene zaak ZOO voorstellen,dat
ecn ander haar niet grondig kan beoordeelen.
bruikeli
jk:kruidlezerzwi
jnlezing.
Lezen,KER.lesan,hoogd.en neders.lesen,eng. Voor eenelamp,ofkaarsizi
j arbeiden albi
jhet
to lease: zw. llisa, angels. lesan, lat. legere, gr. licht. Een boek in het llchtgeven,in druk uitV oor eene verlichte plaats:van laiernaar
keyem.
K ezeu, b. m , ik las,heb gelezen. H et belicht. SMITS. Duideli
jke,klare kennis:ikm orgen geleverd worden. Iemand in handen van
hetgeregtleveren. Fig.:slag leveren. V an hier
leveraar,onduitsch leverancter)leverbaar,levering.
Zamenst,:overleveren enz.

lieht genoeg in de zaak. In den Bjbel
duidteigenli
jk lt
lidopzeggen,ofzingen. Ditbli
jkt
nog m cer beteclkcnissen, a1s die van een
nog uitde spreekwds:de mislezen. Eerti
jdswas
leeren en lezen hetzelfde; daar bcide eigenli
jk beeltl van het Opperwezen,enz.:God iseen lieht,
eenen luiden klank uitdrukken.
om zi
jne l
zeiligheid en volmaakte kennis. Tn l
aet
Lezen is bi
j KsR. Jcrc/
y,el
1leeren bi
j Usrulc. tweede geval heeft heteen meerv-,en wordtgelai-y'an. De Franschen hebben beide woorden,in nomen voor ligcham en, met lichtvoorzien: Godt
de verloeging,vermengd:lire - nousn'.
son.:. Het m aeltte twee groote lichten, zon en maan. BJazw. lâsa beduidt ook opzeggen. W i
lnemen het BsLv.* Het licht uitblazen;ook fguurl.: iem ands
nog voor leeren, onderwri
js gevenj in de spreek- licht uitblazen, hem doodschieten, verm oorden.
V oor de oogen,in tle dichterli
wi
js: de hoogleeraarlecst over de wiskunde.
jke taal:twee liehIn eenen bepaalderen zin,de teekens der woor- ten gloren in den hem el van 'tgelaat. Voor perden en gedachten kennen, hetzi
j rnen die door sonen, die in eene ofandcre zaak veel lichtverklanken uitdrultt, hetzi
j men dezelve in stilte na- spreid hebben :lichten der K eurpaltsische Akadegaat. Een boek lezen. Fig.: iemand zi
jnepla- m ie. M oox. Ook voor'eenen lichtmis:o! 'twas
nect lezen, deszelfs geluk of ongeluk, uit de stel- een lichtderlichten. A .HARTS. H etverkleiuw.
ling der planeten, raden. lk 1as het in zi
q?:
-t:)k/sr.'-!
#;
jne i!
p
d
'
S
,,
'de lieht
jes, die gi
j spreidt. SnflTs. Zaoogen. Schoon 't t
ait mi
jn'stand nietis te lezen menst.: daglicht, dwaallicht, Qonkerlicht, maan(te bespeuren,te ontdekkell). A. Hxl
zTs. Van licht, nachtlicht, enz. Lichtdrager,m orgen- en
hier leesbaar, lezer, lezing. Zam enst.:leesbeurt, avondster; lichthattr, lichthout, verrot hout,dat,
leesplaats, leesschool,leesteeken, leesti
jd,leesuur, in eene donkere plaats,lichtvan zich geeft;lichtschtlw,lichtsteen,lichtstof,lichtstraal.
leeswi
js belezen,oplezen,enz.
Lezen,OTFRID.lezan,zw.lasa,hoogd.lesen, gr. Hetis een zeer ouc
lwoord,behoorende t0t het
:,blthken,
lcystv, dat ook zeggen beduidtjlat.legere. Het groote geslachtder woorden:bleek,.çJc??.
is m erkwaartlig, dat dit werkw. met het voor- èlxf) blikkeren, enz. Het lat. lux,Iucere,dilucu-
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lum, het gr. ktuxng, bleek, lnxMnç, een gemaakt band naziet,van eene hagedis, (fr. ldzard, eng.
licht,lvxN,de morgenschemering,en andere meer, lizard)uithetlat.lacertajdewi
jlhi
j,weinige regen verder, gewag m aakt van de sprenklen der
behooren hierheen.
'
(fu#ehleu, b.en o.w.,ik lichtte, heb gelicht. I
teghdisse. En denkeli
jk bedoelthi
j er eenen leepen
Bedr., licht in de hand honden, iem and toelich- #
q
st door, alzoo hi
j elderszegt:die litzerteven.
#a

ten: licht mi
j eens. Dat was de son maar met we1za1nietlichteli
jk in een gatstceken, daarhi
j

een toorts gelicht. J. BöGAERT. Onz., met niet doorziet, ende is voor een niet te vangen.

hebben;lichtvan zich geven:wantghi
j doet mi
jne Men neemt het ook,bi
j omzetting,voor Nstaard.

lampe lichten. BIJBELV. Dag worden: a1s het m :ed. o,, meerv. liederen. Een gedicht,dat
begon te lichten. ln het gemeene leven gebruikt gezongen moet worden : opzinghende een heili
gh
men lichten. voor weerliehten. Van hier lichter, liedt. lloorT. Zi
jn hoogste lied zingen,we1in
iemand die licht;ook een f'cndeîtzcr.
'een tortsop zjnen schik zi
jn. VOND.gebruil
tt eenmaal het

eenen gouden lichter. Ds DEclt. Zamenst.: bi
j- meerv.lieden: zi
j verkorten ti
jten rei
smetaanIichten,voorlichten,enz.
gcname lieden. Het is niet na te volgen. ZaK :ehl'm :s, v. V rouwendag, het fecst der m enst.:boerenlied, bruiloftslied, hot
nglied,enz.
reiniging van M ARIA, genoemd naar de kaarsen Liederboek,-- liedjeszangster,enz.
of lichten, die dan gewi
jd worden,en waarmede De oorsprong des woords is,zonder twi
jfel,in
men de omdragt doet. Om de ongebondenheid, luid gelut'd.
daarmede gepaard, door zedelooze m enschen ge- Kleden. (lui
den) m., zonder enkelv. Menpleegd, neemt m en het woord van het m annel. schen, personen in het algemeen, zonder ondergeslacht, met een m eerv.,voor eenen rinkelrooo-.er. scheid van geslacht, vooral volwassene personen,
zonder bepaling van m enigte. In dien zin geVan hier hetonz.w.lichtntissen,rinkelrooi
jen.

Kl.
d,(oudt.led)o., meerv.leden. De eerste bruikt men het,in de dageldksche verkeering,van
beteekenisschi
jnt die van eenebedekking te zi
jn: min aanzienli
jke personen:gemeene lieden. Inde
het 1id van het oog. Ooglcden, waardoor de Overzetting van den Bi
jbel wordt het dikmaals
bede
kt
wor
den.
voor
al
l
e
rl
ei
soort van m enschen gebruikt. Peroogen
Zoo schi
jnthet,uit eene
brou, met ledev en kleed te zi
jn. Voorts gebruil
tt sonentdie aan iemand onderworpen zi
jn:1)AvIo
men het voor een deksel,dat door een scharnier metzl
jne lieden. Blgsslav. In zamenstell
ing ge-

bewogen wordt: eene kan met een zilveren lid. bruikt men het voor mannen: am bachtslieden,
Van hier een gewricht, eene plaats, waar twee edellieden,kooplieden,enz.
ten, en als door een
Het gr. kqoç en XetToç behooren hierheen. ln
beenderen in elkander slui
scharnierdraai
jen en bewogen worden: mi
jn arm de middeleeuwen noem de m en sommige afhankeis uit het lid. Fig.: in 'tlidt deezer geleeghen- li
jke personen, ll
di, leudes, leudi, Jeo#k
,laeti)&'
f?
:
heit. H oox''r. V oorts een deel van hetligchaam , enz. De afstamming van dit oude woord is onin hetalgemeen:grofvan leden. Erli
gtmi
jwat zeker.
op de leden,door de drukking van de borst heb
K :edeH lk. bi
lv. n. en bi
jw., liederli
jker,
ik een angstig voorgevoelvan eeneonzekerezaak. liederli
jkst. Een woord,hetwelk noch ltIL., nocll

onze oude beproefde schri
jverskennen. lletschi
jnt
later,uit de hoogd.taal, ontleend tezi
jn. W i
j
!ebruiken het voor slecht,armoedig:eelllicderll
jk menseh. W jders,voorverkwistend,ongebonde leden dragen. HoorT. Oneig., een medege- den:een liederli
jkleven leiden. Zedeloos:zoo a1s
noot:heteerste lidt der Staatcn. Hoor'n V er- zich een liederli
jk mensch ontblooten zou. HA-

W ant 'tleit mi
j op de leden (ik vermoetl, i1
<
vrees) datHollantsleeuw onsdreigt. Voxo. Hi
j
heeft het al onder de leden, de besmetting is
reeds in zi
jn bloed. Fig.: de scheurzucht onder

deeling: in het eerste lid van het derde hoofd- MsLsv. De eerste beteekenis,in hethoogd.,isligt,
deel. Zamenstell.: ledcbreken, ook lcêbreken, datligtbewogen ltan worden. Zoo zoudemcnhet

datiseen vermoei
jend werk, ledezetter, lid- toteene bron,metfodderen,leuteven enz.kunnen
gras, (ledgras) lidwater,(leêwater,ledewater)cen brengen. Zamenst.:liederljkheitl,
vochtder gewrichten ;lidwoord.
ml.
el; bi
jv.n.en bi
jw.,liever,liefst. AangeK:dxnaat, (ledemaat) m.en v.,mecrv.lid- naam,waarvan men veelgenoegenondervindt:gi
j
maten (ledepaten). Medegenoot; in engeren zin, hebt eene lieve vrouw. Twee lievekinderen. Het
iemand die beli
jdenis van de Christeli
jke Gods- ismi
j lief,datenz. Iets voorliefnenlen. Liever
hebben
wenschen. Ik hadde het
dienst gedaan heeft: hi
j is lidmaat geworden. willen
Van hier lidm aatschap. Tn de Overzetting van liefst zoo.'Lieve deugd! Lieve ti
jd! Eilieve!
del) Bi
jbel komt het eigenli
jk voor: end. alle drie tusschenwerpsels. V oor e?'lt'eve zegtmen ook
mi
jnelidtmaten zi
jn geli
jck eeneschaduw.
lieve: Lieve! hoort mi
j. Blanlsv. Ou1. zeide
Kldteeken, likteeken, (oul. li
jkteeken) o., m cn ook Never.? voor et-î?krc.1.. Iuiever wat rivier
ei
n
i
s
dat
?
TwEs
e.
Onze lieve V rouw, eene
meerv.lidteekens,likteekens. Het achterbljvende

teeken van eene wonde,die genezen is. 0u1.werd
het voor hetenkele teeken gebezigd: eenich lidteecken van onserbeyder doot. FSORIAN. Ook
voor gedenkteeken: Ende dit sal wesen a1s een
litteken voer dinen oghen. BIJBEL, 1477. V an
hier het bedr. werkw.lidteekenen,ltkteekenen :het

benoeming valz t
1e maagd MARIA, bi
j de Roomschen. M en heeftin Geltlerland eene m anier van

uitdrukking,waar11
*
6-zoo veelalsbli
jd is:ikben

lieve, dat hetzoo uitvalt. M en gebrtlikt hctook
als ecn zelfst. naamwoord:de grooten vergeeten
geen out Ieet om nieuw lief. lloorT. Ik wilde
Iigchaam door de onuitspreekeli
jkste angsten ge- hct niet om lief ofleed. Geen lief zonder leed.
lidtekend. Ssrzs.
Bi
jHoop'
rislie
.
f het&(/;de vri
jsterrenlt
kverde

K:dzaapd. een woord bi
j Hoor'
r voorko- vri
.
jer:'t Lief wist het aldoor 's Lievers geest te

mende van het m annel. gesl.: wat lidzaart wist dooven. De overteFende trap: zi
jne liefste is
met list sich ooit zoo te behelpen,dathi
jenz. overleden. Zamenstell.: liefdadig, liefdadigheid,

KIL. heeft het woord niet. De Ridder schi
jnt liefdadigli
jk: lieftali
g, lieftaligheid, Lliétallig, geden naam ontleend te hebbtn, als men het ver-

meenljk) llefwaard, lief en waard: liefwaerde
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SULAMITE. PooT. Ou1. was ook lt
@getalin ge- der Ouden, eene soort van harp, die eerstdrie
bruik, niet voor llétahgt maar voor aangenaam, snaren had,welk getal,naderband,totzestien verdie onder het kleine geta'l der aangenaamsten,der meerderd is. Hetspeeltuig werd m et de vingeren
meestbegunstigden behoort:Hi is gheert overal, getokkeld: met haere jvoore lier. VOND. Van
en m et vrouwen liefgetal. FERGUUT. M aerm alck- ouds was hetreeds een zinnebeeld der dichtkunst.
ander oock in pi
jn, liefghetal en dienstig zi
jn. Zoo gebruiken het onze hedendaagsche Dichters
Glscu. Die zeer liefgetalwasbi
JKaizarRuoolzr. in gevallen, waarin aan geeneeigenli
jkelierkan
G.BRANDT.

gedaeht worden:V ergeet de ondankbre lier, in

Juxlus zegt, dat 11
*
@ overeenkomstheeftmet wien ik ben gehouden? Taln M lsszAs Priesterhetgr.:t
loç, en het onderscheid alleen uit eene li
jkgebed beletderWrake '
twangeluid vanmi
jne
anastrophe ontstaat.
liier te horen.M.L.Tzlow. W egenseenige geK:efde. (oudt. lieve,bi
jM.S'
roxs) v. Die lijkheid, heet een gesternte van dertien sterren d6
toestand des gemoeds,wanneer men,uithetgenot
ofbezit vatliets, genoegen schept: liefde tot het
geld - uitliefde tot de waarheitl. ln bepaaldere
beteekenis, die toestand des gemoeds, wanneer
m en vergenoegen schept in iemand, of deszelfs
welvaartmetgenoegen bevordert: liefde totGod.
lk heb het ter liefde van u gedaan. lemand har-

lier. Onze hedendaagsche lier is een snaarwerktu1
'
a
t', dat door eene rondgedraaideschi
jfyespeeld
wordt. Zamenstell.:lierdicht,lierdichter,llereman,

lierri
jk(bi
jRoDExB4,lierspeler,lierzang. Van het

gr. lugn, lat. l
yra. Van hier het onz. werkw .
lieren1 op de lier spelen.

KxeeRaauw ,bi
jv.n.enbjw. Even laauw :

teli
jke liefde tocdragen. In den engsten zin,de lierlaauwe melk. Van hier het w. ltkrlaanwen,
betrekking van twee personen van onderscheidene Qven laauw maken. 1)e eerste helft des woords is

kunne,op elkander:hi
Jbrandtvanliefde. Lie
fde heti
lsland.hli
jr,laauw. Voorlierlaauw zegtmen
wordt m eest in de beteekenis van eenen geoorloofden hartstogt gebezigd, maar mt'n wordtook
in eenen kwaden zin gebruikt. Zam enstell.: kalverliefde, wederliefde. Liefdebeeld, liefdebrand,
liefdedrank, liefdegift, liefdeloos, liefdeloosheid,

ook lielaauwJ spjze,diemaerhalfghekoocktof

lielauw is. Dl Bnuxl. Dit lie is het angels.

h
liw,i
lsl.hle, zw.ly, laauw. Lierlaauw is dus
eene zamenstell. van twee woorden van eene beduidenis, m et oogmerky om de krachtder betee-

liefdepi
jl, liefderi
jk, liefdetaal, liefdevlam, liefde- kenis te vermeerderen;derhalve,zeer laauw.
waardig,enz.
Kles, (oul. liesch) %'., meerv. liezen. Het
Kl.
eTel.
llk.bi
lv.n.en bi
jw-, liefeli
jker, liefe- weeke en holle deelaan des menschen ligchaam ,
jden der schaamdeelen. En quam
li
jkst. Datmet een merkeli
jk genoegen gesmaakt aan beide zi
wordt; een woord, dat van de gewaarwordingen CsLlcus ULYssss vriend tref
lkn, in bui
lck en
der zintuigen,in hetgem een, gebruikt kan w or- dermen,bi
Jde Iiessche egen. VAx MAxola.Pi
jn
n de liezen hebben. Zam enst.: liesbreuk, liesgeden. Een liefeli
jk gezang. Een l
iefeli
jk windje. i
zwe
l
,
l
i
e
s
l
ui
s
.
Het
woord
i
s
,
i
n
he
t
hoogd,
#6
r
Van hier liefeli
jkheid.
K fefhebbeny b.w., ik had lief,heb liefge- Ldst
en; waaruit bli
jkt,dathctmet%'
stuiteene
had. Beminncn, lleven : God liefhebben boven bron isvoortgekomen, als zdnde een rand,ronalles. Van hier liefhebber,liefhebberi
j, liefheb- dom de schaam deelen.
ster.
Kl.
ese. lies (bj KIL.liesse, J(
)'
.
sf) v.
,meerv.
m fefk ezen. b.w., ik liefkoosde, heb ge- liesen. In de looi
jeri
jen spreektmen van zoolliefkoosd, Zi
jne liefde en teedere betrekking, leêr,zuigers en llksen,op de eerste en tweederun.
doorstreelen,vlei
jen, zoete woordjea en andere D oor liesen wordt verstaan het dunne leer aan
handelingen, aan den dag leggen: de m oeder den buik. K ILIAAX verklaarthet door membrana
f,
s eœ ventre porcorum, membrana z*ntert*or
liefkoost het teedere wicht
je. Van hier lief- ;?ï07ç?
,z
kozer, liefkozeri
j,liefkozing. Van libf en kozen, fect
ffg. Van Wst, in welk woord hetdenkbeeld
spreken.
van lang en dun hetm eestheerschende is.
K 1-eeRk en . b. w., ik lieqokte, heb ge- K leven , b. w., ik liefde,heb geliefd. Lief-

lie:okt. Door vlei
jen tot zi
jnen wiloverhalen, hebben:die mi
j liefheeft, zalvan mi
jnen Vader
bi
jlloor'
r.
gelievetworden. BIJBZLV. Hetdeelw.geliefd is
m lefeogen, o, w., ik liefoogde,heb gelief- hetmeestin gebruik: een geliefd kind. Van hier

oogd. Lonken: Barber en Teunis liefoogen. lieveling,lieyertje,enz.
BRSDSR.
D e eerste beteekenis van llet woord is m etde
mlegeu, o. w., ik loog, heb gelogen. On- hand strooken, zachtjes stri
jken en streelen. In
waarheid spreken :met eene groote onbeschaamd- dezen zin komt het nog in hethoogd.voor vall
heid liegen. In eene zaak liegen. Iemand hee- jagers,die eenen hond lieben, wanneer zi
j hem
ten liegen,verwi
jteny dathi
jliegt. In den verhe- streelen. ALBERUSverklaartlt
'
ebeln door mulcere,
veneu schri
jfsti
jl, de verwachting teleurstellen: pal
pare,strookeu,zacht
jesstri
jken. Men kan het
endedemostzalhaerliegen. BlassLv. Bi
jHoolT dan veilig van laf de hand,aoeiden. IHRSdenkt,
vinden wi
J liegen in den zin van verschillen,waar- dat het gr.:tkeœ, kt
lssen,liefhebben, door lettervan ons log,loge in oorlog;ook onyers.voor lig- verzetting
.,hetzelfde woord is.
gen, haperen : het liegt aan u,d.i.het ligt,het Klevekl.
ede, bi
jw. Men acht dit woord
hapertaanu. W i
jwetenwaar'
them liegt. HCYG. verbasterdvan leverleofleverlede,verkortuitlede
M en gebruikt het ook bedr.: hi
j heeft de zaak voor Je&, d. i. lid voor lid, van lt
'
d, ded,lede,
gelogen. Zi
j liegt het. Van hier lieger(anders membrum; of uit lede roor lede, d.i.stap voor
logenaar,leugenaav)zliegersen bedriegers.
stap,van lede een tred, en ditvan ll
jden,gaan.
IHIIE leidt het, met veelwaarsch'
tnli
jkheid, Van langzamerhand,met eenen langzamen tred.
van het bretan. laugn, verborgen, wallis. llechu, Van lieverlede. En 1et van lieverleed op beevaert
verborgen zi
jn. Hetboh.hlatt
jliegen,en hetlat. engelol. HoorT. lk voel alree.dat mi
jn verlatere?verborgen zi
jn,hebben veelovereenkomst. Eaude geest bekomtvan lieverlee. N.Vsns'
r.
Ke
xer. v., mttrv.litrtn. Etn ztktrspttltuig KlRaf. bi
jv.n. en bi
jw. Onsmaktli
jkjnitt
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llarteli
jk1liiaFekost. A1seen z.n.:datismaar H et ls het onz.w.van het bedr. leggen. Dikliflafvan prqat. Datzi
jn maarliqafjes. Vanhier werf hoortmen echter hi
j lag hetboek daarneer,
heto.w.l/afen,op eene laFe wi
jze praten en voor hij leide het boek daar necr, hetIegt,
liefkozen;li
:afl
krti,laFe praat.
voorhet!2
:1op de tafel.

K :g ellkaa*w:. o.,m eerv.ligchamen. E1k ding, (L:gk, o.,meerv.ligten. H et vlies,waarin het
dat uit stof bestaat, in tegenstelling van geest; kalfin de baarmoeder gesloten was. M en noemt
a1s eene fguur der volgende beteekenis: een die vlies dan vooralm et dien naam,wanneer het
vast
cen vloeibaar, doorzigtig ligchaam. In kalf reeds geworpen is:het ligt hangtnog aan de
engere en eigenl
i
jke beteekenis,een menscheli
jk koe. D e oorsprorg is onzeker.
ligchaam,hetzi
j levend of dood,in tegensteling Klgé, bi
jv. n. en btjw.j ligter, ligtst. lçiet
van de ziel:teeder - .grof lang
kortvan zwaar: zoo ligt als eene veer. In vergeli
jking:
ligchaam. Dat van een dier,levend of dood:uit zilver is ligter dan goud. Dat zi
jne behoorli
jke
hetlichaam eenes leetlwen. B1JBEI,v. V oor een zwaarte niet heeft:ligt geld. Hij weegt met ligt
deel des ligcllaams, in het gem eene leven ; de qewigt
. Oneig.:het hart is mi
j nu veelligter,
baarmoeder: eer hi
j in den lichaeme ontfangen lk heb die drukkende zorgen nictm eer Ten opwas. BIJBEI,, 1477. Fig., vereenigde menigte: zigte van moeite,waartoe weinig moeite behoort:
het ligchaam van den staat. In den bi
jbelschen ecn lsgte arbeid. Ten opzigte der beweging:ligt

sti
jlheefthetnog meer beteckenissen,a1s die van op de voetell. Ligte ruiteri
j. Niet streng : eene
Cllmsl'
us en de Geloovigenjdievan hetwezen- ligte straf. Duizelig :ligtin hethoofd. H oerachli
jl
te eener zaak,enz. Van hgchaam is een onge- tig,oneerli
jk:ligtvrouwmensch. Li
gtzinnig,slecht:
woon werkw.ligchamen,waarvan geligchaamd nog ligtvolk. Van hier ligtte,ligtheid, ligteli
jk, ligoverig is: 'tg'elichaemt broot. V oxo. A BARBA- tigheid. Zam enst.;ligtanker,ligtekooi,cen vrouwREA, zeer schoone gelichaemt. K . vAx M AND. mensch, dat ligt met iem and kooit; ligtgeloovig,
Van hier voorts,hetFclfzcp?tfopl,bi
j VOND.voor- ligtgeloovighei.d, ligtgeraakt, ligtgeraaktheid, ligtkomende, voor hetri
jk der beligchaamde di
ngen; llart,ligthartig,ligthartigheidt ligthoofd, ligthoof-

ligchameli
jk,ligchameli
jl
theid.Zamenst.:ligchaam- digheid,ligtvaardig,ligtvaardzgheid,ligtvaardiglkk,
kunde,ligehaam loos. Poo'
r.
ligtvink,(ligthoofd)ligtzinnig,ligtzinnigheid,enz.
Bi
j NoTx.heet de menschwording van CHRls- Daardeverwisseling van g,ofchinf bekend
Tus licbamhqfti. De eerste helft des woords is is, schi
jnt hierheen ook te behooren heteng.to

î#f,opligten,hetlat.levèh lig. Zieleppen.

zeke
kerrnl
%,
'et
k.
iecrl
d<it
rd
.tDe
laa
ts
edoor
helfti
szlo
o (fà:g*ex.. b. en o. w.t lk ligtte, heb gcligt.
ze
.Z
Hl
swo
vero
kl
aar
deze
lv
et
ahn
a,
geest, SOMMER door hamab huid, waarvan ons Ligter maken :een schip llgten,een deel van de
hemd. NVACIITEn. is ook van dit gevoelen, die vracht ontladen. Iem ands beurs ligten, hem de
het woortl door eene st
erfeli
jke hut Leen heem, beursontstelen. Zieook op hu%. ln de hoogte
heim) verklaart. IHRE helt over naar het ijsl. hefl-enyopheFen :hetanker ligten. Hierheen behanlur,een balg,exuviae.
hooren devolgendespreekwi
jzen:volk ligten,volk,
K lggen. o. w., ik l
ag,heb en bengeleren. op eene bedekte en gedwongene wijze,werven.
l gevangen
Op zi
jne grodtste zi
jde rusten,in onderscheidlng Van het bed ligten, in dien toestant
Van staan en zitten : in het bed, op den rug lig- nemen. Iemand uit het nest
uitden zadel
gen..Naareenegewoonli
jkefguur,wordtheton- hem den voetligten. Geld ligten, Opnom en. De
derwerp hier dikwi
jls verwisseld: de boeken lig- hielen ligten,Mregvlugten. D e hand m et iets liggen volstof. Bi
jzonder,dooreeneziekte hetbed ten, iers goedkooper geven,wat toegeven. Den
moeten houden:hi
j ligt aan de koorts. Op ster- beker ligten,drinken. Onz.,m ethebben:datligt!

ven liggen, lndekraam liggen. W kders:op in den eigenli
jken en fguurli
jken zin. Ligten en
den loer liggen op zi
jne luimen liggen. Onei- zwaren,geven en nemen. H oovT. Van hier liggenlkk, wordt het denkbeeld van op de grootste tenis, bi
j HoorT en Voxo. voorkomende, voor
zi
jdeteliggen)meerofmin,verloren,en dan be- verligting
ligter:zil- kregen eenen ligter aan
teekentliggen in eenen staatvan rustzi
jn;dikwi
jls boord,een klein vaartuig,dat een deel der lading
ool
tslechtszi
jn:ik heb nog wi
jn in den kelder van een grooter schip inneemt,opdat ditte beter
liggen. Bi
jzonder van een oord, of eene plaats: eene haven kunne inloopen;ligterman,een schipRotterdam ligt aan de Maas. Somti
jds beduidt per op eenen ligter,ligterschip, ligting, in al de
het eene houding,die nietveelvanliggenverschilt: beteekenissen van hetwerkwoord.
op de knieën liggen. M et hetbi
jbegrip van eene K :gu s*er. m., m eerv. ligtzsters. M ondhout,
aanhoudende during: In bezetting liggen. Ten keelkruid,een heestergewas: Gi
j rookt, o taxis
ankerliggen. Dezaak bli
jftliggen,zi
l wordtniet en liguster,haer'adem hier. Poo'
r. Uitllet lat.
doorgezet. Hetzalaan mtjnietliggen,ik zalhet li#ustrum.
niet vertragen. Het ligt er al toe, de zaak is XI
J, lbi
jKlI,.lz
jde,/#:) v. Die zijde van het
niet anders. De wind gaat liggen. D ikwerf be- schip, waarheen de wind wraait; die, door het
teekent hct slechts in eenen toestand zich bevin- overhangcnde en uitgespannene zeil,nedergedrukt
den : m et elkander overhoop li
ggen. D ezaak ligt wordt, en op het zwaard rust. H etschip ligtin

mi
j nog in hetgehetzyen. Aandiezaakismi
jniets li
J. ln li
j vallen.Hetroerin 14 leggen.W anneer
gelegen,niet:aan dle zaak î?
#fml
j rtkf gelegen. het eene schiy de loef, of den bovenwind heeft,
Liggende renten,vastinkom en.
dan is hetandere schip,dat onder den wind ligt,
Yan li
ggenis lt
k
qgereen wakerop een schip in V. Hiervan hebben wj de volgende spreekeen boek?dat niet verkoeht wordt een gepekt wi
jzen ontleend:iemand op deli
j smi
jten,iemand
vat,waarin men,aan boord, het water bewaart; een voordeel afzien. lemand in de li
j leggen,
ligging. Zamenst.:lt
k
qdagen,ti
jd,welkeneenvaar- iemand l*n eene zaak te boven gaan, overwinnen:
tuig stil mag liggen,in eene haven,om te lossen zoo voert Kwsvlax hetpleitvoorzi
jn parti
j,om
en teladen. Eenigen schrdven lendagen,van het AltRlusteleggen in deli
j, Voxo.lemand in de
aanleggen derschepen.
li
J) in nood,in gevaar,brengen,laten. HoorT.
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jfzetten. Van hierdezamenIemand in lt1houden,hem ln zi
jnemagtbedwin- zelf:geld op zjn lt
jfarts,li
jfknecht,li
jfschtzt,li
jfstoet,li
jfwacht,
gen. Bi
jsterin de14 zi
jn,zeerbedremmeldstaan. gest-:li
enz-, waar het woord lt
Zamenst-:li
jwaarts,li
jzeil.
.'
)
f
' op voornamepersonen
TEN KATE leidthetwoord van lz
j'
den af. L1
)
''
- ziet. ln hetdggeli
jksche levell,drukt m:n er ook
àport
f, zegt hi
j, is latus ncrd.
s de
pressum,daarin door uit iets, dat on: zeer eigen is?en een bi
jjn ljfstukje. Het
KIIZIAAN volgende. Anyltzt7xo vergeli
jkt het met zondergenocgen geeft:datismi
het eng.larboard, bakboord,de linkerzi
jde van leven,zonder meerv.: llij die op 't eerste vlothet
het schip; van het oude lee,linksch,lat.laevus. li
jf heeft durven wagen. DE DECK. RoMsouT
j den li
jve. BoMet de meeste waarschdnli
jkheid wordt het uit vAx HOOGSTRATEX,thansnoch bi
eene bron met laauw en Iuw afgeleid,dewi
jl het GASRT- Te ldfzi
jn,in leven zi
j1
4:zoo langgjzjt
die zi
jde is,waar de meeste luwte op het dek is. teli
jf. Hoor'
r. Schoon hetwoord,in dezelaatste
H et eng. lee bevestigt dit. Eene reede, waar de voorbeelden, onmidtlelli
jk, van leven schi
jntafte
jfeli
jk,ligchameli
jk;li
jfbl
i
jkheid,
schepen voor wind en golven bedekt zjn, is a stammen.Vanhierli
J66.
4oA'
6. Lee-board is de li
jzi
jde,cn lee luw.
li
l
-vig, gezet,dik; li
Jvigheid. Zamenst.; li
jfband,
K :.jden, o. w., ik leed,ben geleden. Gaan, li
jfberging, voor levensredding,bi
j HoovT. Li
jfjv.n.;ecnli
jfeigene,z.naamw.;li
jfelgendom,
voorbtigaan,een verouderd woord. Hetzamengest. eigen,bi
li
jfgeweld bi
j CAMI>H. li
jfheil, bi
j
overltj'
den'weggaai
),sterven,isdaarvan afkonlstig. lijfgewaad
Zie ook glq'de
. n. V an hier hetoude lnd,
.. 2g#6
.. ,een Hoorr
r,bi
j wien ook li
jfhoeders,voor%'
fwacàten
jfkleur,li
jfmoeder,li
jfoefening,li
jftred, een weg, en verlqj'
den,verleden. Bi
jHoor'
.
r voorkomt, li
vindt m en het nog, in den zin van wegsluipen, re
nte, li
jfrok,
priestaerrolt; li
jfsgestalte,l
i
jfsgevaar.
'
''
lfschatten,byl'
loo:T,li
J
'fstraf,li
jfstraFeli
jk,lijftogt,
weggaan:scherpeli
jk acht te geeven op degeenen, li
jftogten:de vrouw
die door 'twinket leeden. Ook bi
j H.DE GR.: vruchtgebruik van goederen; li
dr
ooghs
voe
t
s
i
s
door
is van haren man. *ae
i
iftogt. Li
jftogtenaar,li
jfL
waer hi
j den snellen stroom
-' l
*'
geleden. W i
j bedienen onsthans van ditwoord, togtenaarsche, li
lftogtenares, li
jftogtmeester, bi
j
r,voor proriqndmeeste') li
jfvtrw,li
jfvri
j
om eene during,eenen voortgang desti
jdsuitte lloor'
drul
tken: het ljdt lang. lletisbi
jna eene eeuw li
jfvri
.
jheid, li
jfwapen,li
jfzaak,li
jfzakeli
jk,li
jveloos,
geleden. Hetleed zevenjaar,waarvoordeOuden dood.
ook zeiden:hetleden zevenjaren. Hiervoorzegt Ll
jf beduidt eigenli
jk eenen zamenhangenden
Hoox'
.
r aanlq'
deî
t:'twelk nietlang aanli
jden kan. klomp van onbepaalde hocgrootheid en gedaante.
Thans zeggen wi
J aanloopen. In de aanverwante Het behoort tot laet geslachtvan kleven,/c16?*,het
talen vindtmen hetook. Arhhden is,bi
j Isloos., lat.lapis!gleba. ln oppcrd.zegtmen nog ein J6?'5
uitgaan. Gaan is in hetgoth.leithan,angels.lt'- brot. Bi
JIfzL.vindtmen lt
.
4'
koeck,vykoock.
f/tcz
?, oudhoogd. leiten,zw.ltda,i
jsl.leita. Hier- K llland, o.Een landschap)aan dcrtlssi
sche
heen behooren àlltcp-c
z!en zhzgbç
jj,gaan komcn. kroon onderworpen,VanhierLi
l
'oander,li
jiandsch.
Ku den. b. w., ik leed heb geleden. Een, K lajflogé,m.,zie J?
.
2
/
'.
kwaad, hetwelk m en niet weren kan,met0111t1st r l
ajk. een, in de zamenstelling, gebrt
zikeli
jk
gevoelen: honger - dorst - hitte -- koude . woord,datbi
jverschei
denenaam-enwerkwoorden
armoede - gebrek - pi
jn,enz.ljden;schipbreuk gevoegd wordt, om,daardoorybi
jvoegeljke naamjwoordeu te vormen. De dusgeli
jden; nadeel li
jden. Ook metverzwi
jging van woorden en bi
het leed: als het eene lid l
i
jdt,ljdthetgeheele vormde bi
jv.naamwoorden hebben,a1shetdeaard
ligchaam. Zonder onlust, ofafkeer dragen: zoo der zaaltljdt,hunne trappen van vergrooting.
M
en
pl
aatst het, vooreerst,achter zelfstandige
jt
len kunt. Ik mag hem
hectalsgi
j op de wang li
wel li
jden. Dulden,toelaten: Ghi
j li
jdtniet,dat naarnwoorden, beduidende dalleene geli
jkheid en
de deuglat en sclzoonheit wortvcrdruekt. V OND, iets, dat in dezû geli
jkheid gegrond is, b. v.:
W ederk.:ztkh lî
jk, koninkli
jk, een heerli
jke lnaalti
jd,eeu
.
)
-4
10
3,zieh schikken. Zich te li
jden vorsteli
nevens de geenen, die zich leden om zi
jk gemoed? een kinderli
jke eerbied. Hierjnen dienst. manneli
he
en
behoer
e
n
dl
e
woor
de
n,
di
e
e
enen
aa
rd en
H oolnT. lran hier l
i
jder,li
jding,li
jtlbaar,dathet
li
jden onderworpen is;li
jdbaarheid,li
jdeli
jk,dat etnewi
jsbeteekenen,en geenevergrooting li
jden,
geleden kan worden; li
jdzaam, die met geduld b. v.:nameli
jk, metden naam ; oogenblil
tkeli
jk,
jk bescheid,schrifteli
jk
li
jden vert
lraagt;li
jdzaamheid,li
jdzaamli
jk,li
jdza- in eenen oogenblik;mondeli
mig. V Ax M axozn.
antwoord,persoonli
jke aanklagt. Dîe woordeu,die
IHRE m erkt op, dat het lat.deelw.latus,van eenen eigendom beteekenen? en eenen toestand,

daarin gegrond:bisschoppelll.ke waarajgjjekd,gra.
Ierre?dulden,verdragen,hierheen behoort.
Kld:g, bi
jv:n. en bi
jw. Deerli
jk: lddigh felijke goederen, goddelijke eigenschappen? menm isnoegen toonde DoN J'
onxs over dezen YOOr- scheli
jke zwakheid,huiseli
jke bezi
gheid. D1eeene
stel.Hoor'
l.. Bezwaarli
tuitdrukken:gevaarli
jkeonjk,onl.
ustverwekkcnd:met werking,eeneoorzaal
hoe li
jdigh een' parti
jschap dif gedreven werd. derneming, waaruit gevaar ontstaat; schantlelijlt,
Hooy''l'. Li
jdighe liefde.Hoolp'
n Groot: hetwelk loFel
i
jk,fnZ.
li
jdighen roep in dien hoek maakte. 11OO:-T. De Aehtcr bi
jvoegeli
lke naamwoorden.om eenegeli
jdighe zuchttotverheffng. HooyaT.
li
jkheid aan te duiden aan die zaak,die door het
KIJF, o.,meerv.li
lven. Hetmenscheli
jk lig- bijv. naamw. wordt uitgedrtlkt; doch in eenen
jk, ziekeli
jkj zwakkeli
jk,
chaam: Iemand te li
jf willen te li
jf komen. m inderen trap: weekeli
jk,bitterli
jk,klaarli
jk,enz.
lemand op hetli
jf zeilen. Aan den li
jvegestraft armeli
jk voegtmen ook achterbi
jv.
worden. Zkn li
jf en leven hangt er aan. In en- Dezen tlitgang li
geren zin, voor eenige deelen des ligehaams,als naamwoorden,di
e in % uitgaan:eeuwigli
l-k,lishet deel tusschen arm en en beenen: een scheef tigli
jk? inni
gli
jk, vu.rigli
jk.. Achterbaal..wonderli
jfhebben. lliezaak heeftniets om hetli
jf,heeft baarltk,vruchtbaarlilk,schilnbaalxjkJ.k.achterzaam:
niets te beduiden. Fig.: het li
jf van een kleed, minzaamli
jk,vreedzaamlk'
k. Achter loos: godderok, enz. Baarmoeder: van moedersli
jfaf. De loosljk.
V
oor
t
s
pl
aa
t
s
t
m
t
n
de
ztn uitgang achter wm-kendeldarm :hetli
jfgaathttkinduit. Depersoon
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woordenjm et afkapping van den uitgang en. Zulke verstaan wd daardoor hetligchaam eens onlangs
jk afsmi
jten. Hoox'z'.
werkwoorden zkn, of onzkdig; wanneer de,dus verstorvûnen :men most hetli
gevormde woorden de dadelijke aanwezigheid van Een li
jk volgen - ter aarde bestellen. Achter
den toestand des werkwooràs uitdrukken:beha- een lijk gaan. Zamenst.:lijkbegraver,lijkbegrajkbus,l
i
jkdienst,li
jkdicht, li
jkdrager,li
jkgereltjk,datbehaagt;betameli
jk,datbetaamt.Som- ving,li
tl
jds drukt het de mogeli
jkheid uit, om in dien baar,li
jkgenoot,die deelaan deuitvaartheeft,
toestand te geraken: een sterfeli
jk mensch, die li
jkhof, bi
j Ssrs, li
lkhuis voor stel
fhuis,in Cr.
sterven kan en eens sterven moet. Ofbedri
jkklagt,li
jkkleederen,li
jkkoets,li
jkkosjvend; SPIEo.- li
wanneerllet de daadvan hetwerkwoordtekennen ten,li
jklaken,li
jkofrer,li
jkpligtzli
jkpracht,li
jkrede,
i
jkschulden,li
jkstapel,li
jkstaatsie, bi
j Voxo. ook
geeft: een bedriegeldk mensch. Ook beteekenthet l
eene gewoonheid: ik ben zoo vergeteli
jk. Dat lt
ikrouwstaatsie li
jkstoet,li
jktoorts,li
jkvuur,li
jkiets voortbrengen kan : een stichteljk boek, dat Zang:enz.
stichten kan. Dat dadeljk gedaan wordt:datis Kxlken. b.w.yik ljkte,heb geli
jkt. Geli
jk,
niet gebruikeli
jk, het wordt niet gebruikt. Dat eFen maken,in sommige oorden gebruikeli
jk:wejken. Van hierli
jking.
dient te geschiedenteene bedenl
teli
jke zaaky gen Ii
jken. M olhoopen li
een verachteli
jk mensch,waardig verachtteworden. Bi
j Kls.heefthet ook nog de beteekenis van een
Datgedaan kan î
vordcnk die zaak isnietbegri
j- Wk ter aardebestellen.
jken:
peli
jk, zi
j kan nietbegrepen worden. Hetismi
l K:lken,o.w.
,ikleek,hebgeleken. Geli
niet doenli
jk, l
aetkan doormj nietgedaan wor- zi
j li
jkt niets op u. Ljckt dat ook Crlxlsl'us
den. Zulke bi
jv. naamwoorden nemen, in de kerk. Voxp. Datli
jkternietnaar,datgaatniet
tegenstelling, in de m eeste gevallen,on a1svoor- aan. Schi
jnen: gi
j li
jkt boos tezi
jn. Hetli
jkt,
voegsel aan1 onbegri
jpeljk, ondoenljk, ondoor- datgi
jmisnoegd zi
jt.
K:
lkeveei.bi
jw. Evcnveel. Vroegerin de
grondeli
jk, enz.
Even zoo m in a1s men baar willekeurig gebrui- dageli
jksche verkeering gebruikeli
jk,doch nu verken mag,zoo ishetook metWk gelegen. G on- ouderd.
derliik,wonderbaar,kostell
jkbkostbaar zi
jnbeidein K l.jkew e'. voegw. .Evenwel. Verouderd
j
gebruik. Doch men zegt wel betamelbk, maar woord,waarvoor mcn ook zeide all-qkewel. Avi
nietbetaambaar hoorbaar,niethoorlbk. Dit%k, weten lijkewel,dat enz. Hoox'l'.
J- ,5r.eno. Eenbekendkleverigligchaam,
de tegenwoordigeuitgang vanvelebi
jwoorden,was KI
i
jmt. Voxo.gebruikt het onzi
jd.
oudtjds Wken, als: llaasteldken, ondrageli
jken, waarmede men l
enz.
geslacht. De meeste Spraakkunstenaars zi
jn voor
Er zi
jn eenige bi
jwoorden van ti
jd, dievoor hetvrouweli
jke. Men hoorthet,in de zamenleJ'
?4 enhet191. De Overzetl/
jk /(
)'
ksvorderen:wekeli
jks, maandeljkw dage- ving,uitsprekende !f
ters van den Bi
jbel zi
jn voor hetonz.geslacht.
li
jks)jaarli
jks.
Van hierli
jmig,ook fgtlurli
jk,voorlangzaam :l
t1dikBi
j
d
e
o
u
d
d
u
i
t
s
c
h
e
S
e
h
r
j
v
e
r
s
i
s
d
e
z
e
u
i
t
g
a
n
g
jm,meelwi
jl
slel
ch,li
ho,hoo
d.hch!an
gels..th.h eng.gîy
-, mig spreken. Zamenst.:godenljm,kalkli
.c
.g
.
zw.en deen.ltg,lat.lts,als:vzrihstJ6r?ts,ptterpts. li
jm, mondlj-m,steenl
i
jm, vischljmy vogelli
jm.
H etis welzeker,dat hethetzelfde woord is a1s Li
jmachtig, li
jmachtigheid, li
jmkokeri
j,li
jmkwast,
li
jmpot,li
jmstangjl
i
jmstok,li
jmziederi
j. iletwoord
# !7 .
zn,enz.,toteenen oorsprong.
m:lk,v.en o.,meerv.li
jken. Het touw, dat behoortmetleem,dl!)'
rondom de zeilen vastgenaaid wordt: het zeil is K%*'
m e>.b.en o.w.,ik li
jmde,heb geli
jmd.
, met li
jm vast mal
ten: boeken li
jmen.
uitde li
jken,uitden rand gescheurd. AxToN.ge- Bedr.
jmen. Fig.: dan leert m en
bruikt het onz.: de fokken uit het li
jk gerukt. floutaan elkander li
Zoo ook W lxscnoq'
xx:hetli
jk sonder de seilen. lievelipjesaan lieve l
ipjes li
jmen. H oola'r. Daar
was niets krachtiger,om de genegentheden aan
1)'
s Bncxl vrouweli
jk:ui
jtdeli
jck gheslagen
ui
jt de li
jck gheworpen. Van hier is, bl
j dien den anderen te li
jmen. BöGASRT. Onz-, met
jmig worden:hetmeelIi
jmtin hetbrouSchri
jver,een spreekwoord:uitde Jdk geworpen hebben;li
j ltjmt geweldig.
en misdeeld worden. ln de dageli
jkschetaalhoort wen. Fip, slepend epreken ; hi
di
kY
z
e
r
f:
dat
men
sloeg mi
j uit de ltjken, dat Van hierl'
tlner,li
jmeri
j,li
jming,enz.
maakte mi
j verlegen hi
j stond,als ofhi
juitde K#JXI,een reedsverouderde,klemstaartige uitli
jken gesl
agen ware. Geli
jk een nieuwe pinlt de gang,(hethoogd.leinlom daardoor verkleinende
zee siert, dc bruine li
jken 't zeil. PooT. Het woorden te Vormeny die alti
jd van hetonz.geschi
jnt tot het geslacht der woorden ltkz
a in slachtzi
jn. Bi
jHoor'
rvindtmendus:m ondeli*i#n,
.
het middeleeuw-,hke in het fr.,lliza,Fcck-c in het oogeli
jn, prinseli
jn, sloteli
jn. Het oogelo'k wordt#
ital-, gebragt te m oeten worden, welke woorden van eenigen,somti
jds nog gebruikt.
iets beteekenen,dat aan het einde van eenig ding
KIJM, v., meerv. li
jnen. Een dun touw:de
gezetwordt,als paalwerk,dat tot insluiting dient. li
jn vastmaken, inhalen. Eene li
ln treltken, 6g.
tandereenszi
jn. Iloor'
r,die ook ll
jn-trekAllesscll
i
jntte behooren tothetstamwoord lq
jst. metell
ng heeft,voorhetkiezen derzelfde parti
j. Eene
K:JI:. o., meerv.ldken. Ditwoord beduidde kt
eerti
jds de vleezige, spierachtige deelen des lig- streep:li
jnenoppapiertrekken. Zooregtalseene
chaams. In dien zin komthetvoor bi
j IslDon-, li
jn. llethout,waarnaarmenli
jnentrekt,behoudt
di
, ltha: wal- denzelfden naam. lk zalaa'n dieli
jn,ofdatli
jnt
je
le hG .lihhe noem t,ULPHIL.leik,flnl.
ach.leîke,in het arab. lachma. Het is bl
j ons niet trekken,die zaak niet aanroeren. Zam enst.:
jndraai
jer, li
jnpen? li
jnslager, li
jntreknog overig in:ljl
tdoren,likdoren,ljkteeken,li
k- li
jnbaan, li
teeken,een overiq gebleven teeken eener wonde, kerij.
n, voor dun touw,beteekcntoorspronkeli
jk
in hetvleesch,bp KII,.lqkkklauweeen teekenvan Ln''

llet krabben der nagelen in het vleesch, het vlas,hethoogd.Lekn,zw.lt-n,ital.ltho,lat.llhum.

Vriesche licklaven.- Hetmenscheli
jke ligchaam, Hetisnog overig in li
jnolie,olieuitvlaszaad;li
jnhetzj levend of dood. W i
j zien die beteekenis waad,li
nnen goed;li
jnzaad,vlaszaad;li
jnzaadolie,
i
jnkotk. Ln-n,voor streep, is
nog in dedageli
jksche taal:eendoodli
jk. Thans ljnzaadkoek,ook l

LIJNEN- LINIE.

u1t hetlat.hhea;of,metdatwoord,uiteenebron.
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m l.
k k en, b.w.,ik likte,heb gelikt. M eteen

Van hierhetonveranderl.bi
jv.n.lq
'
inen, van lin- glad ligehaam over iets sterk wri
jven, dat het
nen,waarvoor men thans linnen zegt. Een graot glanzig worde. Fip, beschaven: zi
jn opstellikken. D e ziel niteen dichtstuk Iikken. Van hier
ijnen laken. BzasEsv.
(Ezlajxâen.b.w.
,ik li
jnde,heb geli
jnd. Li
jnen likhout,schoenmakers gereedschap;liksteen.
trckken :papier li
jnen. M .L.Tze
yow-scl
zi
jnt het Het woord vereenigt het denkbeeld van het
te nemcn voor afteekenen met eene li
jn: den vorige hklcen metdat van gladdigheid.
loop van 'thortende gevalteli
jnen op dat mid- m :l., o- Gestold kalfsnat. Zie lillen en lel.
delpunt,datgi
j,in alle uwe tredel,hetspoorvin- m:lzebeenen,o.w.,il
tlillebeende,heb4eden kunt. Hoor'
r bezigt het voor met de fk.)k lillebeend. M et de beenen trillen: dat het dler

voorttvekkent'tm eerendeel deed zich de strof)m lillebeende. VOND.

op li
jnen
K lll.
en. o. w., ik lilde,heb gelild. Fig.,de
K lnoè
l:e. v.,zie ll
jh.
beweging der spicren in een geopendslagtbeest1
mllnw aat'
l. o., meerv. li
jnwaden. Linnen hetlillendeingewand. Trillen:lillen a1seenriet.
goed:bekleedtmetzuiver li
lnwaad. Voxo. Za- Van koude lillen. Van vrees bewogen worden:
mengetrokken uitlt
àbègemaad,d.i. linnen gewaad. alle zorge uit 'tlillend harte wisschen. M .L.
Voorlê
jhwaad zegtmen ook welll
jmaad.
Tlgow. Doorditwoorf
l,druktdetong eeneaanKllspentl., o., meerv. li
jsponden. Een ge- hondendetrilli
ng uit,a1szi
jhetuitspreekt.
wigt van vi
jftien oud polld,of 7,416 k
-ilogramme. Kl.
m oen. m.
, meerv.limoenen. De ingezouOmdathet,in hetoudduitsche regt, ltkesche pund ten vrucht van den citroenboom. Zamenst.:ligeschreven wordt, gist IHRS,dat het zoo veelis m oenboom, limoendrank, limoensap. Perz.limon,

a1seen li
ayandschpond.
waarvan de naam schi
jntontstaan te zi
jn.
KlJgl, v.,meerv.li
jsten. Een woord,dat,in K:z.d, bi
jv.n. en bjw-)linder,lindst. Zacht,
het algemeen, het denkbeeld van iets,datlang, lenig:dat maekt mi
jn herte linder. J.T.Jos.
dun of smal is,insluit. svi
j bedienen ons van Een reeds verouderd woord. Van llierlinderen,
dit woord om eenen zoom,een boordselom een lenigen:'ten lindert lni
jne smert. J.T.Josg
,
kleed aan te duiden: een jagt
rok met cen waarvan lindering.
geborduurde li
jst. Voxo. De V.
s'
/ rondom het Kl.
nde, v., meerv.linden. Anderseen lindeschcepszeil In bepaalderen zin, een verheven, boom :onder een groene linde. V oxD. Zamenst.:
sm al belegsel, dat tot sieraad diellt,zoowel om Iindeblad,lindebloeisel,lindeboom ,lindeloof,lindehet midden, als om den rand vttn iets:ghi
.l s
ult schors. Van hierhetonverbuigb.bi
je.n.linden:

eenen goudenen krans rondom deli
jstederzelver linden hout. Om de zaehtheid deshoutsschi
jnt
maken. BIJBEL, 1477. Eene schildertj in eene hetwoord van hetvorige lt
hd afte stammen.
li
jst zetten. Oneig.,rand,kant:langsde li
jstder (
Ll.
x:t'
l,
erex:,zie lind.
lage klaverweiden. Voxo. Zalnenst.: krooii
jst, K l.xtg, een woord,dat in zamenstelling alleen
schilderi
jli
jst,spiegelli
jst, cnz. Li
jstenmal
ter,li
jst- gebruiktwordt,en achteranderewoordengevoegd,
ltjnen aan dezeilen,li
jstwerk.
dient,om nieuwezelfst.naamw-,bi
jvoegel.naamw.
KlJs*,v.
,meerv.li
jsten. Eigenli
jk eene lange, en bi
jwoorden te vormenya1s:hemel,hemelling;
smalle streep,b.v.van parkelnent,om iets op te sterven, sterveling;aankomen,aankomeling;vlugteekenen. Van hier eene rol, een register: sol- ten, vlugteling, enz. Zoo ook: stedeling,ooster-

daten op de li
jst brengen, hulzne namen op de ling, kamerling, dorpeling, vloteling, schepeling,
li
jst sehri
jven. Hi
j heeft hem op de l
i
jst der enz. W i
jders: vingerling, de vinger van eenen
raadsheeren uitgeroeit. Hoola'r. Zie hier eene handschoen;duimeling,de duim van eenen handgeheele li
jst, eene gansche reeks. Zamenst.:ge- schoen: voeteling, de voetvan eene kous. Men
slachtli
jst, naamli
jst, enz. Van Lier het bedr. zet dezen t
litgang achterbi
jvoegeli
jke naamwoorwerkw.lf
'sten,in eeneljstzetten.
denyals:vreemdeling,nieuweling,ol
lderlillg.Ach-

Uit het middeleeuw. lista, dat met hetvorige ter telwoorden, a1s: eersteling,tweeling,drieling.
woord uitdezelfde bron is.
A chter voorzetsels, a1s: aterling, voor acltterhhg,

mqgler,v.,meerv.li
jsters. Een bekende vo- onderllhg. Hierheen behoorel ook:plotseling,van
gel
, wiens vleesch aangenaam smaakt: li
jsters plotsen, onverwacht;tappeling, dat, a1sdoorafvangen. Gi
J verschalkt een vette snip,of slech- tapping, veroorzaakt wordt:zonderling,dat,door
te li
lster. Voxo. Hi
j zingt a1s eene li
jster,hi
j afzondering,ontstaat,datisongemeen.
zingtheelwel. Zamenst.:li
jsterbessen,li
jsterboog, Deze uitgang is oud,en wkstzoo veelaan,a1s
waarmedeli
lstersverstriktworden,anderslqw
sterstrik. den oorspronkeli
jken aard.ofde afkomstvaniets,
K#kkeu. (dat men vroeger ook lekken ge- en ziet veel meer op personen,dan op zaken.
speld vindt) b.w., ik likte,heb geli
kt. Metde Lt
hg is dan zooveel a1siemand,ofiets,van die
tong over iets hecn en weder schuren:de hond soort,of ilaartoe betrekking hebbende.
li
kt zi
jne wonde. Fig.:hi
j kan selloon likken, è
bl
ex::aa'
l. o.,meerv.liniaals,linialen. Ond.
lustig drinken. Dichters bet
lienen zich, op eene woord, eene platte strook houts,ook van i
jzerof
oneigenli
jke wi
jze, van dit woord: eer nogh de koper, om li
jnen langs te treklten;uithetlat.h'
bli
jde zon den nuchteren dan komt likketl van nea,middeleeuw.hheavt
ht
n.
'
gras en koele blaên. Poo'.
r. l7e vlam lekt de fu:n le, v., m eerv.liniën. Ond.woord,beteedaken. Voxo. Van hier likker, in de zamen- kenende eene li
jn, streep :liniën trekken. Evengest.:gatlikker, panlikker, enz. Lil
tking,lik- nachtsli
jn:onderdeliniedoorvaren. Eeneri
jsolster. Zamenst.: likkebaard, lik
-kebaarden, zi
jnen daten: de vi
jand brak door de linie heen. Insgemond aflikken;likkebroer,slcmper;likpot,likpot- li
jl
ts schepen,in eeneslagorde,naastelkanderligten,bi
j Ds Bauxs.
gende. Van hier een linieschip,of een schip van
Ital. leccare,fr.lècher,gr.hzqzo,lat.ll
hgo,hebr. linie, datstukken genocg heeftyom mede in sl
ag-

$
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ort
l
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LINK- LOB.

een gansch land te dekken:de liniën bemagtigen.
Een geslachtboom :qoederen vervallen aan hunne
naaste erfgenam en, In rechte,oftbi
jzi
jdighcli
jni.
HoorT. V an het lat. linea.
K :nk . v.,meerv.linken. Een woord,datweinig in gcbruik is. KIL.verklaart hetdoor striem,
blaauwe plek van eenen slag overgebleven,scheur,

hettotden wortellqst. W aarschi
jnli
jker behoort
het tothetfr.h-se,lkàzre,van hetlat.licium.
Klsel
h, (lies)o.
,meerv.lisschen (liezen). Ze-

linker,linkerd,een fjnegast,die zi
jnelinkerhand
zoo goed als de regterhand kan gebruiken;linkerni
j,bi
jDs BRUNS voorkomende,in den zin van
J@
J'
? bedrog.

Eerti
jds bcteekende het eene kunst ofvaardi
gheid,
om icts,op eene verborgene wi
jze, te verrigten.
Zoo komtlt'
st.J?
'
.
s/J en liste, sedert de ti
jden van
jls
KsRo, bi
j alle oad-opperd. Schri
jvers, dikwi

ker gewas,m et schoone bloemen:hetritselen van
'tlisch. Voxo. Het dal, dat vol liezen staat.
Hoov'r. Zam enstell.:lischbloem,lischwortel,enz.
m lspel.en, zi: h'spen.
insni
jding. HooGvlals'
r gebruikt het, in den eer- m lspex:, o. w., ik lispte, heb gelispt. l3lt
sten zin : het aangezicht bezet metroode lilaken. werkw.druktuiteen ongemak onder het sprekên,
HALMA verklaartlinken door teekens van eeneke- veroorzaakt door eene te lange en dikke tong,die
ten, aan de leden. Ds Bavxyl gebruikthet,in daarom te dikwerf aan de tanden stoot,en eene
den zin van scheur:de kleederen,daer eens een valsche en zwal
tke suitbrcngt: hi
j li
spt met de
lincke inkomt.
tong. Van hier lisper, lisping,lispster. Zalnenl
i
s
pt
ong.
Ee
n
woo
r
d,
va
n
de
n
ltlank ges
t
e
l
l
.
:
Het woord schi
jnt eenen klinl
tenden slag aan te
duiden, en dus, metkllhken,tot denzelfden wor- vormd,hoogd.ltspen, llàpelnszw.ll-spa,deen.lespe,
tel te behooren.
angels. œlisp2 neders. wispeln, eng.to lisp. Bi
j
j ylktola'
f
j, eene
m l.nk, bi
jv. naamw. en bi
jw. Slinker,in te- AnlsTor'I-I. vlndt men reeds ktca'
genstelling van regter. De linke hand. H et ge- lispende tong. Van hier het voortd.w. lispelen,
bruik wil thans, dat m en llnker zegge, en het l
ispendspreken;gr.(ckkttem,eng.to whisper.
met het volgende woord verbinde: de linker- K :sk. v., m eerv. listen. Ecn woord,datvan
hand. H et linkerbeen. De linkervoet. Van hiel- zi
jne eerste beteekenis thans veel verloren heeft.

Hoogd. link, STIUJX. lenk, neders. lunk,deen. voor; nlet zelden ook voor wetenschap. ltrtuo

ling,eng.lbf'
t, bi
j ons ook l/ter,lat.laevus,gr. noemteenen kunstenaar listar,W ILLSR. listmester.
àr
zvog. Van hier links,bi
jw., aan de linkerzi
j- In het i
lsl.heetde zangkunst saunglist, Gods alde, en Unksch,bi
jv.n.
,dattotdelinkerzi
jde be- wetendheid,Goteslist. Thansverstaanwi
jerdoor
hoort.
eene vaardigheid, om zich, ter verk-ri
jging van
Fu:nks. linksch,zie lt
nk,bi
jv.n.
zi
jne oogmerk
-en, van middelen te bedienen,die
m fn nen. o.; het meerv.linnens is van m'eer voor anderen verborgen zi
jn; zondermeerv,: met
soorten gebruikeli
jk. Li
jnwaad. 001<datvanlin- een vriendeli
jke list. Hoogvs. Hetmiddelzelf;
nen gemaakt is: het linnen nazien. Van hier met een meerv.: op listen bedacht zi
jn. Men
het onverbuigb. bi
jv. naamw. lt
hnentlinnen kou- neemt hetook voor arglist:men 1eg tewerkedan
sen. Zamenst.: linnenkas, linnenkist, linnenkoo- de lagen en list. HooF'
l'. V an hier listig,listig-

per, linnenkraam, linnennaald, het linnennaai
jen, heid, listi
gli
jk. M en is het over de afstamming
een handwerk; linncnnaaister, linnenwever, enz. nieteens. Dewaarschi
jnlijl
tstegissing is die van
Zieli
jn.
Fsascn,die hetvan het hoogd. lauschen, eerti
jds
(fulnl, o., m eerv. linten. Een wollcn,linnen, losen,gr.keuacutM,scherp en naauwkeurig toezien,
of zi
jden band, totgebruik en sieraad:gekeperd aoeidt.
lint. Zamensto: lintmolen, linttouw, lintwerkers-

lul.4lell, zie luttel.

touw ; lintwerk-er, lintwever: lintweveri
j,lintworm, m lverei. v., meerv.livel'
ei
jen. Ilnechtskleeom de geli
jkheid van een llnt zoo geheeten. Het ding,inzooverelkeheer zi
jne bedienden dezelve,
komtvan heti
jsl.linda,binden.
naar de kleur van zi
jn wapenveld,of anderzins,
m:nze, (ooklinzerd)v.
,meerv.linzen. Eene laat dragen: liverei dragen. Fig-, in den verhebckendepeulvrucht. Van hier het onverb. bi
jv. n. venen sti
jl:terwi
jlalles nog in de livereivan den
linzent linsen koocksel. Bzassrwv. Uit het lat. winter gekleed is. KRIEGSR. Sommigen gebruilens. Zamenst.: linzenboom, een heesterachtige ken het onz.geslacht hetlivreiderdetzgd.Slss.
boom, die gele bloemen draagt,en die zaad a1s Zam enst.: livereibcdiende, livereilint, livercirok,
linzen heeft.
livereivolk. M en is het niet eens geweest in dc
K 1.
1, v.
,meerv.lippen. De bewegeli
jke,vlee- spclling en aqeiding van tlitwoord. Dan,daar
zige rand des m onds aan menschen en dieren, wi
j, met de weelde, vele woorden van de Fran-

die den ingang opent en sluit: bi
jtende op de schen ontleend hebben,is het buiten ki
jf, dat het
lip. Voxo. Hj laat de lip hangenj hi
j pruilt. een woord m et eenen klemstaartigen bastaarduitHet zal nimmer weder over mi
jue lippen komen, gang is, van het fr. livrtk; zi
jnde te bi
j ons ei.
ik zal het altoos zwi
jgen. Van andere dingen: Dit livvêe is uit hetmiddeleeuw.ll
herata,nameli
jk
de lippen eener wondey der li
jfmoeder. Eene een kleedr dat Koningen en voornam e personen
stukje houta1seene li
p:eeneverlorenelip,eene aan hunne dienaars gaven, op hetKersfcest en
uitsteltende strook houts. Zamenst.:diklip,hang- den dag van M ARIA'
S hemelvaart,in hetfr.livre-e
lip,enz. Verkleinw,li
pjetlieve lipjes. HoorT. du zvotè'! etde la mi-août,ital.livt-ea. Ditliberata,
Lipshoogd.Llàpe en Léze, nedqrs., deen., îî'ô6rcfîb,liberareis ons woord leveren,geven. Zie
angels. ll
àpe, eng. hp, lat. labium. De weeke, ditwoord.
bewegeli
jke, afhangende gesteldheid is zeker de luo'
b. (lub) v.,meerv. lobben. Eene slappe,
eerste beteekenis. Zie lab en leb.
nederhangende halskraag;ook eenehandlob. Van
hi
e
r
l
obbi
g,datruim en slap hangt. Zamenstell.:
mls, (lus) v., meerv. lissen. Een gedraaid

snoer oflint,toteen oog gemaakt,om daarin iets
vast te maken: eene lis op den hoed. V an hier
het bedr. werkw. lissen, eene lis op iets zetten.
Zam enstell.:striklis. Liskoord. AoslzuxGbrengt

lobman, spaansche dukaton. Zie kraagman. Loböor, een hond of varken, met breede, han-

gende ooren,;g, een plomgejongen,lobbes,in
de gemeùne taal;loböorig,loböorigheid.Uiteenen

LOBBEREN --LOF.

stamwortel m et pcp! leb, Jk-p, wegens de slappej
aflaangende gesteldheld.
lzo'bl>etex:. o. w., ik lobberde,heb gelobberd. Een woord, dat deels van den klank gevorm d is, deels eene slappe beweging uitdrukt;
m et lob uit eene bron. M en gebruikthctvoor
waden,lleen en weder trantelen, in eenig vocht:
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K oeg. o.,m eervaloegen. Bi
JKIL.loogh.Zoo
noemt men, in Drenthe en Groningerl.,een dorp.
Hetkomtzeker,uit eene bron,methetlat.locus,
cene plaats.

Koegen. bxw.,ik loegde, heb geloegd. Bi
J

lagen op elkander vli-j
en:turf loegeninGronillgen,
in Holland stouwen,platten. Van hierloeger,loeg-

op wiens oever ni
jmfen lobbren barrevoets.Voxo. ster,stouwster. Bi
jKlL.is let loghen; bi
j wien
Zoo lang'a1s tIe spaansehen,totde knie toe,door llen
'-Jt),g16?7 verklaard wordt,door componere./38z
l!
f?l
't water lobberden. lloor'r. V an hier lobberig:
lobberig nat.
K oeh , o.,m eerv.logchen. Gat,opening,lletzelfde a1s lok. D e schippers gebruiken het:kruip
door tlatlocl). Het zatnengest. lochgat, waardoor
het vuile water loopt. V oor den mond eener
rivier: twee scheepen koom en tot dit logh instreevcn. Hoor'r. Een gat in den grond, dc
openirg van ecn hol: aloln is 't dicht, waar ik
hetloch tc vinden mecn- I'
IOOET. D c holte der

t-ltzzl:/c?n,hooiin oppers zetten. In hetangels.ls
het
logian,waarmede het lat.locare overeenkom t.
'

K oel
len,o.w.,ik loeide,heb geloeid. Dit
woord drukthetnattlurli
jl
te geluid van ossen en
koei
jen uit:loeyt de ossebi
Jsi
jn voeder?BlgBblLsr.
Oneig-, wordt het ook van andere onderwcrpen
gezegd:terwi
jl c1e gront noch loeit.Moox. Zi'
z
leeuw.
K oenl.e, v., m ûerv.loenies. Een kalfsbotlt
met het lentlestulc vereenigd. In Gron. hoort

oogen: zi
J steekt de duimen in het loch. Voxo. men dit woord veel, Bi
j ltlL.loenie,longie,fr.
Eene bres: eer vullen wi
j hetlock derbres mct longe. M etlendeuiteene bron.
onge li
lken. LE Fa.v.BlsRx1I. Ecnenederlaag: K oengeè
h,bi
jv.n.en bi
jw. Eenigzinsscheel:
@J@S1*0 een loensch gezigt. Hi
en maekt een vreesl
i
jck loch in zoo veel I
j ziet loensch. Het woord
koppen. V OND.
duit
lt eigenli
jk eene zi
jdelingsche rigting van de
K oddet. m,, m eerv. lodders. D e eerstc be- oogcn aan,mear met opzet, dan uit gebrek, geteekenis van ditwoord schi
jnt die van eene slelle sehiedende. Voorts, gebrtzikt mcn het ook voor
en ligte bewcging te zi
jn,uit eene bron met leu- scheel, doch in eene m indere I'naat. Hetwoord
teren,hoogd.lodern. Y an hier is hetovergegaan schi
jnt uit eene bron methethoogd. Launete
tot het denkbeeld van weelderige dartelheid,a1s aa
komen,
nduidtdat
, bi
eigenli
j
jk de gelaatstrekken, de tronie
men zich,uitgeile drift,nietstilhollden kan; a1s
ULrHIL. I
ynne. Btj de Zwed.heet
oogen en het geheele ligchaam in beweging zi
jn. lttnd het gezigt. L unen is, in het neders.,zuur
Bi
jK.vAx MANDER komt het voor,in den zil) zien,en lttnsk iem and,die er sehalkachtig tlitziet,
van eenendartelen wellusteling:soo wilt vermj- doorzi
jne oogen schuinsuaardehoekentetrekken.

K oer, n1., m eerv.loeren. Ecn lomperd, een
De Hoogduitschers hebbenLotterbube,Ztl##:3'ôo6?J: botterik;ook een ruw mensch,die iem andruw en
bi
j KIL.
,lodderboefbi
j J.os DEcx. In sommige wrebd behandelt:gevallen in handen vatl loeren,
oorden van N ederland noelntm en een slechthoofd die herflnetlz en ooren afsneeden. HoolaT. M isloeder. Misschien is dat hetzel
fde woord. Het schien isloerhierzoo vcela1sverspieder;bi
jlflL.
geldersche loederd, voor iemalld die slordig op insidl'
ator,captator. Van llierhetin de dageli
jk- Kls. dcd/rrc,hollto venevlhs.
)
den dell lodder. JIEF
!Liù
,j

zi
jnc l
tleeding is,sclli
jnttotModderen,,
s/t
ltft/r:rlte sche taalgebrui
keli
jk loeris. hi
j is een regte, cen
behooren. W i
j gebruilten het meest in ecnen groote loeris. Fr.lnurd, Jou3-#ckf#.
zachteren zin,voor iemand, die, uit m innebrand, m oer, m . De daad van loeren: op den loer
J Roplxs.in loer liggen.
vriendeli
jk lonkt. Van hier hetzamengest.:lod- liggen. Bi
dergezigt,lodtleroog,lodderoogen,lonlteu; lodder- K oeren . o.en b.w.,ik loerdc,heb geloerd.
oogig, lodderzoet, bi
j Hoola'
r. Voorts, loddcrigj Onz.,seherp op ietszien:so ick acn mi
jnesnaesvriendeli
jk lonkcnd:lodflrige oogjes. Swllrs.AVj
j- tens deure geloert hebbe. BIJBELV. Bijzonder,
met
oogm
e
r
k
en
bc
gee
r
t
e
,
om
i
et
s
t
e
be
magt
igen :
ders,lodderli
jk,iemand, die, in de beweging van
oogen en ligchaam,zi
jne minnedrift, met teeder- de leeuw loertop zt
jnen roof Bedottenk bedrieheid,toont:hetlodderli
jckevolck. VOND. Lodder- gen; in eeuen bedr.zin:list,om OaAxgs en EGr. Lodderli
jk gesicht.J.CATS. Moxo teloeren. 11OO1>T. V an hier loering. BIJ'li
jke treeken. Hoor'
* lodderde,heb gelod- Bl
K oddereu . 0. 5V.! ilx
clzv. Zamenst.:loerluisje, loerlnan,(loereman)
derd. Zich, uit teederheld en drift, bewegen: in lapkaas;loermoorder,bi
j Hoola'
.
r voorkomelltlc,in
llet bed lodderen. V an hier bi
j delluitschersAfeacltelmörder,
j KIL.en PLANT. denzelfden zin als bi
lodderbcd. Lodderende in de cerste Zom el'zon11o. die OP ielnands leven loert, die iemand metlist
D B BIITJNS. Staag 1uien ledig ligten loddert in en op eeneverraderli
jl
tcwi
jze van kantmaakt
loerplaats. K ltg.lleeftook llct onz. werkw.loerde zon. & I)lz Dlcx.
K odderig. zie lodder.
o/,g:?
?,dat li
J-Sl
uso.insgeli
jks voorkot
nt:dieloerKodzlg-, b'
dv. n.en bi
jw-,lodziger,lodzigst, ooghtop de sehauw loervogel, enz. Ooèloeî-en

bi
jHoov'
rvoorkomende:lodzigh gli
jen in zorgen l
tomt bi
j ANTONID.voor:omloerendc,geli
jk een

zonder eindt. M isschien,in den zin s-anafkeerig, arend euz.
onwillig,eng.loath,loathsome.
L oeren,hoogd.lauern,neders.luren,.gl?
x?'cn, zw.

Koef,v. De windzi
jdevan hetschip, in te- lura,eng.fpleer en lurk,i
jsl.hlera.
genstellingvan deli
jzi
jde. Van hier despreekwi
j- r oeven.zielo@
zen:iemand de loef afwinnen, afsteken, den bo- Kof,zie loo
f.
venwind van cen ander schip kri
jgen. Fig., hem K of, m . Roem, eer:lof behalen. Eigen 1of
te boven gaan. Loef houden,welbi
jden wind stinkt.Godlof!eenewi
jsvau spreken,betcekenende
zeilen. Zamcnst.:loefgierig,schip,datteveelaan- zoo ved a1s: Godzi
jgeloofden gedankt:M aernu,
loeft; loefhotlt, roeipen, dol, bit; loefhvaart, te God1of! VOND. Van hier loFeli
jk,loFeli
jkheid.
loefwaart(teloever)aanzeilen. Van hierhetonz. Zam enst..:lofbazuiny lofdicht, lofgalm, lofgerucht,
w.loeven,tegen den wind inkrimpen.

lofgezang,lofgierig, lofgierigheid, lo:ied, lefofrery
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lofpsalm, lofrede,lofrustig, bi
J Hoo>qT,lofspraak, lombardhouderylombardier,lombardvrouw. Tnde
loftitel,hetbedr.werkw.l@tuiten,luid en uitbundig dertiende eeuw hadden zich eenige kooplieden,
vlei
jen;ioftulteri
l,loftuiting,lofwaard,bi
jPoo'
r,lof- uitltalië,naarFrankri
jk en onsVaderlallt
l begewaardig,lofwaardi
gli
jk,lofzallg,lofzanger?lofzegger, vcn, met oogmcrk, om,tegen zware renten,op
lofzingen,in de BIJBSLV.Hoor'
rheeftlofstellaadje, onroerende,en vooralroerendegoederen, gcld te
.
voorgedenkteeken,ter eere van iemand opgerigt. schieten. In de 14 en l5 eeuw lleettcn zj gelu
-#Ihoogd. Lob, angels.lqfe, eng. laud, dat meenli
jk lonlbaln
den,omdat de lneesten uit 1.
01
=methetlat.laus,Jttt
/#k
'
:overeenktlmt.
.
bardi
jewaren. ln hetjaar 1327 bewoontlen zi
j,
mof4e. v.,meerv.loften. Ook loftenis; beide te Schietlam, een steezïen lltlis, dat, in die ti
jden,
voor belofte.
iets ongemeens was. Van hier, dateen openbaar
Kof4u:*en.zie 1+
gebouw,waar men,op tilbaargocd,geld schiet,
K og, verouderd zelfst.naamw.,weleer gebrui- den naam van loutbat'd geltregen en belloutlen
keli
jk voor logen:zi
j weten van logh nochte be- heeft.
drogh. V oxo. V ollogh,bedrogh en gal. V oxo
K o'm b eren , o. w., ik lomberdc, heb geK og,bi
jv.n.en bi
js
v.
,logger,logst. Datzich, lomberd. Zelter kaartspel,dat doordrie personen
uit zwaarte, niet gemakkeli
jk bewegen laat: het gespeeld wordt. Van hier lombev:wie islomber?
log gevaartder bergen. Psz
tlzslB. Hetlogge li
lf. Zamenst.: lomberdoos.lombergezelschap, lomberM .L.Traow. Zwaar:metlogge mookers kneu- kaart, lom berspel, lombertafel. Dit vreemde
zen. HoorT. Langzaam,traag: een log m ensch. woord is, door het daarmede bcdoelde spel,zoo

van hier logheid. Zamenstell.:loggat,een onbe- gemeenzaam onder ons geworden,dat het bk'
kans
zeild schip.
zi
jn burgerregtverkregen heeft. Gemeenli
jk zegt
Kogen.(leugcn)v.
, meerv.logens, logenen. men omberen, a1s van het fr. onlbre, sehaduwr;
Onwaarheid:logensverzinnen uitstrooi
jen. Eene doch het is moei
jeli
jk, in deze schat
luw den
opgeraapte logen. Van hier logenaar, (leugenaar) grond der beteekenis dezes woords te villden.
logenaarster,logenachtig,logellachtigheid Zamen- '
G aarschi
jnli
jker is het,dat hettothctsp.l'hombre,
stell.:logensmid,oflogensmeder,Iogentaal,logen- d.i.man,behoore;en duszoulomberspeleigenli
jk
ti
jding,logenverdichtsel, logenvertelling,logentap, zoo veela1smannenspelzi
jn.
logensm eder;logenzak,een grootlogenaar. Van
L o'
(
m 'Fner, v. Schaduw. M eest wordt het
hier het bedr. werkw. lon.6n-v/rc-#kn.iemand op woord genomen voor schaduw van bosschen, ho-

eene begane logen betrappen en daardoortotzwi
j- ven, boomen, wandeldreven, enz,: in koele lom-

gen brengen.
#uogger, m.,mecrv.loggers. Eene soortvan
fransch vaartuig,meteenen platten bodem.
K ok . o., m eerv. lokken. Ecne opening,een

m er. Oneig.
oor bescherming: eene schuilplaets
, ,v
in de lomm er van U ws Eds. naem. Poo'
r. Van
hier Iom merachtig; het onz.werkw. lommeren,in
de lomm er zitten. Zamenstell.: lom merlust, lom-

gat;hetzelfde a1s loch.
merri
jk,enz. Hetwoord scli
jntuit hetfr.ombre,
moh,v.,meerv.lokken. Haarlok:zi
jloont 11 l'
ombre,lat.umbra,ontstaan te zi
jn.
met haer ruige lok. Voxo. Eng.lock,hoogd. K em p. bi
jv.n. en bi
jw-, lompcr, lompst.
Locke,i
jsl.yock,waarmedehetgr.rlkozog,ckezetv, Plomp,nietnetvan gcdaante en leest: een lomp
en hetlat.pllkare overeenkomcn.
stuk. Onbesclloft: een lom pe kerel. V an hier
K oken. zie luiken.
lomperd,lompheid,lompigheid, lompeli
jk: op de
K okken, b. w., ik loktc,heb gelokt. Dit krachten zi
jns ligchaams lompeli
jk
- fors. Hooy'
T.
woord drultt eigenli
jk een geluid uit.waarmede 001
4 wordt lomp zelfst.gebezîgd vooreen groot
dieren elkander roepen;ook waarmede menschtln suikerbrood. H et behoort tot den wortel van
dieren tot zich doen naderen:de haan lokt de klomp.

hennen. Voorts,doorspi
js in zi
jne magt pogen (
Lo'
m p, v.
, meerv.lompen. Eene verslctene
te kri
jgen :eenen vogcl in het net lokken. Door lap,eene oude vod)men maaktpapicr van lomvriendeli
jkheidoverhalen: iksalselocken. BI,
;BI
4Lv. pen. Een verslcten kleed:'tbelemlnerendekleedt.
Oneig.:thanslokte 'twcer, met vriendeli
jke stra- dcr aerdtsche letlcn lomp,uitschuddende. floolar
t',
len,(1e ri
jksprinsesenz. PooT. Doorlist:iemand Zamcnstell.:lompenkramer. Hetbehoortmetlap
aan zi
jne zi
jde lokken. Van hierlokker,lokkig,bi
j tot eene bron.
RooExs,, lokking, loksel. Zamenst.: lokaas, het K oxâg, v.,m ecrv.longen. Een inwendig deel
bedr.werkw. lokazen,met aas lokken; lokbrood, van het ligchaam van m ensch en dier,dienende

(lokkebrood) lokdt
lif, lokeent
l,lok:t
litje,lokgeld, totademhaling:eene ruimelong. Gecn toegene.lokgift,lokmees,lokselenloktrelc,meerv.Ioktrelten, pcn long kan stcrker naat. den aassem hi
jgen.
bi
@
jI'
I00y.,
.
r, lokvink,lokvogel,lokwoord.
M. L. Tllow. Diclterli
jk past men hetook op
K ol.:eu, o.w.,ik lolde,heb gelold. Grollen, andere dingen toe: (1e felle Hekla spuwt haer
krollen, maauwcn als de katten; ook slechtzin- verzengde long bi
j groote brokl
ten tzit. AxToxzo.
gela. Van hîer lolling, H et woord is van del) Voor long heeft lflL.ook lonyher. Zoo vindtmen
klank gevormdl, en betcekenteen ongeregeld ge- hetinsgeli
jks bi
j KAR.v.M axo.:lever en longer
luid maken; wellte bcteekenis het door c1e vier werd wcl gebraden. Zamenst.: longader, longe-

klinkers hcen behoudt:lallen,lellen,lollen.J'
?
,
//lf
ia. kruid (longerkruid),longpi
jp,longteri
ng,longvuur,
CAMlaIr.heeft: en bi
j den dranck de sechers hoo- longziekte,longzucht,longzuchtig.
ren lallen. Lollen is, bi
j Kls,, ook zich boven AosL. brengt het tot eenel) wortelmet lomp,
eene stoof warm en. V an hierhetzamcngestelde een lap.
lollepot.een vuurpot,eene vuurtest.
K onk,m.,meerv.Iolken. Vriendeli
jke oogKoxnbartï.
, (lomberd,lommerd) m., meerv. wenk, wanneer het oog een weinig op zi
jdegelombards, lombarden. Eene bank van leerting. trokken wordt, m ct vernaauwing van de oogleDaar gaat men in den lombard,daar moetm en den: ik ken uw' zoeten lonk. PooT. Diehters

alles duur betalen. Van hier het onz. werkw-. schri
jven hetandere dingen toe: Zonne,werp den
lombarden, woekeren. Zamenst.: lombardbriefje, Yolck'den minsten lonk niettoe. Dn DlcK. Het
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is zeker uit eene bron met loennch. Z1editwoord. Koof,(1
09 ln de spreekwi
js gebruikeljk: te
V an hier het onz.werkw.lonken, waarvan lonker, loof en te bod komen, in beding komen. V an

dichterli
jk het oog: a1s d'eedle straelen,diegi
j loven,op prijs zetten.
uituw heldre lollkers schiet. Poo'
r.
K oof, bi
jv.n.en btlw-,looverzloofst. Mat,
K onl. v.,m eerv.lonten. Touw,dat,eenmaal moede:zi
jn loove ziel gaat glippen. PooT. Uit
vuur gevat hebbende, voortglimt, en bestemd is, krachtder aoeiding,beduidtheteene verslappingy
om andere dingen aan te steken:metdebernende en eene daaruit ontstaande vermoeidlleid;van la%
londt in de hantlt. H oorq'. Het gevaar bemerken onraad vernemen, noemt men lont rzff/cerl.
Zamcnstell.: lontstok. Lk
zscl-l.
l
fdelont, bil' Gz'
M isschien uit eene bron met lonl
p- Bi
jlfIs.is
lompe voor lonte.
K ooeh enen, b. w., ik loochende, heb geloochend. Sterk ontkennen:iets loochenen. H et
tegendeel van iets aanduiden : mids (1e uitwen-

in den zin van slap. Het behoorttotdebron van

J?
#,lap,lob:slcw,enz. Van hierloofheid.
K eo:
l; (lof)o. Degroene bladenvanboomen,
struiken en gewassen : in schaduw van ditloof.
Voxo. Loofvan wortelen,rapen,enz. M en zegt
ook 1(.f: het 1of valt nimmer af. Voxo. Van
hier loofachtig. Zamenstell.: loofhut, loofhutten-

feest,loofhuttenzettil
ag, loofri
jk, loofrol, cene rol
dighegcdaante haarinnerldkeleeli
jkheitlliet loo- metloofwerl
t,bi
j het boekvergulden gebruikeli
jk;
ghende. Hoor'r. V an hier lootthenaar, looclle- loofvorsch, haagvorsch; loofwerk, waarvan loofning. Zamenst.:godloochenaar enz.
v/:r/
cézl, gelo@werkt: geloofwerkt met het zilver
K oed, o.,mecrv.looden. Een bekend zwaar van de stroom . Voxo. Anders zegt m en gem etaal; zonder meerv.: lood gieten - smelten. mecnli
jk l@werk. Loofworm,rups.
Zoo zwaar a1s lood. Fig.:lqi
j heeft lood in den Jcxlcs en W ACHTSX.beweren,dat lo@ en het
jk door eene anastvophe veraars, hi
j weegt geer swaar. Dat van lood ge- gr. :ûlàov alleenli
maakt is; met een m eerv-, a1s een looden lnerk schillen.
aan laltens enz.: het lood is geschonden. Diep- X eog . v. Vlam :de stadt,die in lighteloogh
lood:toen op 'tbevel des schippers het lood ge- stond. H oorT. Uit eene bron met logcllem,
worpen was. BöG. Paslood: wel in het lood hoogd.Lohe,i
jsl.t
'
oge,KER.lauga,NoTx.loug.
staan. Een looden ltogel:hoewelhem een loodt m oeg. v. Scherp water, dat eenen ti
jd lang
zwaarli
jk in de Ienden quetste. llooy'T. Iemand op aseh gestaan heeft, en waarin de zoutdeelen
een lood schenken, hem m et het lood trehkn. dcr asch opgel
ostzi
jn:het linnen in de loog zetjdermaertoedoet de looge
Hi
Jheefthetlood al in debillen, hi
jisgetroflkn. ten. Oneig.:sooghi
Een gewigtaan een uurwerk :deloqdenopwinden. van di
jn bloet. HuvGzxs. Van hierhetbedr.w.

jten. Zamenst.:
Een honderdste van een nieuw pond (l
tilogranlme): loogen,doorloog lateneschoon bi
vi
jflood saFraan. Verltleinw.loodje, een stukje loogasch,loogbak,loogwater,enz.
Het denkbeeld van wasschen,lat.lavare,ishier
gemerlttlood:een loodje voor den postwagen
dedili
gence(snelwagen)enz. Hi
jmoethetloodje zeker hetlzecrschende. In hetzw.islogawasscllen,
schieten, hi
j moet in het verschot zi
jn. Het en löga een bad,en hetzw.lag,i
jsl.laugriseen
baar ligchaam .
loodje leggen,sehade li
jden. 11t za1 er nog een vloei
loodjeopleggen,ik zalde zaak nog meer bezwa- m oo:, v.Run, bast van eiken en berken,waarren. V an hierloodachtig,loodig,zwaar- Zamen- nl
ede men looit. Van hierhetbedr.w.loobkn,en
stell.: dieplood, meetlood, paslood, peillood, pot- 1)etnaamw.looi
jer,ook looi
jeri
j.
lood,schietlood,staallood, werplood, zinltlood.

K eok , o. D an verstaat men,door ditwoord,

Loodgieter?loodgieteri
j,loodkleur,loodlepel, lood- bieslook, dan uiJ-en: wi
j gedencken des loocks.
l
i
jn.li
jn,dl
e aan het dieplood vastis;loodmetaal, BzaslsLv. Van hier lookachtig. Zamenstell-:biesl
ook,
gr
as
l
ool
t
,
hui
s
l
ook
,
kno:ook)vuistlook,enz.-loodmi
jn, loodregt, loodschuim, loodverw, loodverwig, loodwit, loodwitmaker, loodwitmakeri
j. Lookbol,lookprci,e11Z.
Hetwoord schtjnt,oorspronkeli
jk,zwaarte bedui- Look schijnt eene plant, een gPWJS,in het alden, en tot laden, last te behooren. Elke last, genloen beduid te hebben, uovereenkemendemet
zwaarte, heet in llet eng. load. Van hier het llet gr.Lakqv%g,hethebl
'
.; Q. Onswoord huksonverbuigb. bi
jv. naamw. looden, van lood ge- loolc bevestigt dit nog, NVaar look zooveelis als
maakt: eene looden tabaltstloos. Iem and m etloo- ee1
3 geWas.
den schoenen llagaan,flg-, hem langzaam volgen, K eo'
m . bi
jv.n.cn bi
jw-,loomer,loomst. Stram
op zi
jne daden naanwkeurig acht geven, om hem illbeweging!traag,vuig:een loom m ensch. Van
te beproeven.
hier loomheld,lo.omig,loomigheid bi
j OUD.en Dz
K eoden, b. en o.w.,ik loodde,heb gelood. BRUNB.
De bron
in lantt datgebrek aan beweging
Bedr., looden aanslaan: die laltens moeten nog
gelood worden. Van hier het zamengest. loodhal aanduidt.
(looihal). In het lood zetten: glazen looden. Kzoox:. xn. en o. In den uitgebrcidstdn zin,
Onz., het dieplood werpen : vinnig wierd aehter hctgoede,dat iemand,(
)m ztjn gedrag,ondervfndt:
si
j hebben haren loon wech. BIJBBLV. Verder,
op 'tlooden gepast. B(;GA.SR'.
r.

Koedl. (loots) 111., meerv.loodsen. Iemand, het ollheil,hetwellt iemand,oln zijn slechtgedrag,

die kundig is in de gronden,voor den m ond cener zich berokkent: lli
j krjgt den welverdienden loon.
haven of rivier, en schcpen behouden binnen en Voxla. In engercn zin!vergelding,belooning voùr
buiten brengt;waartoe hi
j zich van een t
lieplood bctoonde dienst:het dlerbaar loon. HooGvr.V erbedient. V an hier het bedr.werkw.loodsen, door schuldigde vcrgelding voor eenen arbeid, waartoe
hulp van eenen loods een schip binncn of buiten m en niet gehoudcn is:wantzi
j zou deelen inden
toegezeiden loon. HooGvt,. Zam enstell.: arbeidsbrengen. Zam enst.: binnenloods, buitenloods.
Loodsman, loodsmansboot, loodsmauswater, dat loon,dagloon,huurloon,enz. Loontrekkend,loontrekker. H ooFT bezigt loontrekkend raad en
den loods alleen bekend is,enz.
X eed*. v.,meerv.loodsen. Planken hut; uit vaadsntan, voor pensionaris, bi
j Moox. loonraad.
hetfr.loge.
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Dit oude woord beduidtei
genli
jk cene gaaf,en in de renbaan. Een zvcrver: wacht voor die
is metleenen,1JCr1C8N6/l,Z00r Da,s'erWant.
loopers. Jagers noem en de pooten van eenenlaaas
K oenen, b.en o.w.,ik loonde,hebgeloond. loopers; m olenaars dellbovensten m olensteen looBedr., vergelden: God loone uwe diensten,aan
) schipgersduseen takeltouw,waarmedemen

mi
j bewi
jzen! Betalen rnet loon: zi
jnen knecht
loonen. Onz.
,nlet hebben: die wi
jn loont wel,hi
j
beloont,doorzi
a
lllen pri
jsrdemoeite,aan hem besteed. Denaamwoorden looneren looning zi
jnin
zam enst.gebruikcliwjk:dagloonel
-,belooning.

goederen ult-en inhi
jscht;schildersmetdienzelfden
naam hunnen wri
jfsteen. Een zanduurglas: keer
den looper om . E en gem eene sleutel,waarmede

men vele deuren kan openen. Eene schi
jf,die,

in hetverkeardspelyuithetbord geslagen is,heeft
K oop. v, meerv.lopen. Eene soortvan vrie- den naam van looper. Verkleinw. loopeî(
/6, een
sche maat: eene loop korens
lantls zouts zcker vogel
t
je. Zamenstell.: hardlooper, hoerenvindt mcn inàllsulscllAnT.
EusoIt2lt. Het woord is looper, kroeglooper, laagloopers, zie laag; landeen mct het hoogd.L#'
,cene maatvan drooge looper,voorlooper,zandlooper,enz.
waren in Li
jqalld en K oerland,het zw.lop oflöp, X eos. een woord, dat in zamenst. gebruik
eene korenmaat. Het schi
jnt) mct lepel uit eene wordt, om eene berooving, een m angelte betee-

bron tezi
jn,a1shebbendclletdenkbeeld vaneene kenen. Men vormt daardoor bt
lv.naamwoorden.

holte,eene diepte.
K eop. m ., m eerv.loopen. De daad van loopen;zonder m eerv.: eenen haas il1den loop scllieten. Hetpaard is op den loop. Hi
j is altiid op
den loop,zeldcn tyhui
- s; zil.ne*zinnen*'zi
*-den
l.
n op
loop, op*hol. T er loops. Den loop, het bed,
eencr rivier veranderen. D en loop, den stroom ,
eens vloeds stuiten. Den loop des hem els der
Sterren- svaal'
llem el'l. D e snelle loop des tiJ-(1s.
Sterke stoelgang: de l'oode - de graauwe loop.

H etwordt niet slechts achter zelfst.naamwoorden
geplaatst,als:eindeloos,geldeloos,m oedeloos,va-

derloos, enz., maar ook achter bi
jvocgel.naamwoorden,a1s:ntltteloos;ja ookachterhetzakeli
jke
deel van een werkwoord,als:reddeloosenz. M en
acht het woord scàaloos - hetycâ'/ isscàaloos
ôîbnen,a1s eene nitzondering op dezen regel,doch
dit sehaloos, s'oor schadeloos,kan dan veeleer als

eene verbastering vanschadelq'
kbeschouwc
lworden.
Zoodanige woorden kunnen,doorden uitganghekd,

Oneig., (
1e voortganq eeuer zaak: il
theb mi
jne nieuwe naamwoorden vorm en,als:vruchteloosheid,

gcschiedcnis haren elgen loop gelaten. H oogvrv.
Lcvensloop. Het beloop? d: gang:datis zoo de
loop v:n de wereld. r14rek, bezoek: dic leeraar
heeft veel loop.. De buis van een geweer; m et
een meerv.:de loop is gelwrsten. Eene laag:cen
loop van busltrllid. Verkl
einw.loolje. een loopje

trouweloosheid,enz. M en bezigt oolt daarvan gevorm lc werkwoorden, a1s: verroelteloozen, verwaarloozen.

Deze uitgang is zeer oud,luidende bi
j ULPHIIZ.
laust angels. leas,hoogd.los,i
jsl.lalt.
% eng.less.
Men brengt het woord gemeenli
lk tot hetoude

6zc3?,nu verlèkzen,in dtàn onvolmaaktvervan krt
lid maken. Eeneli
st:il
<ken uweloopjes. lieren,Jk'
Eenspotwoord:datzi
jn aardigeloopjes.Van lier ledenen tijd, loor, loos, verloor, verloos.

lletg1
*
r.6qn,
lkacA
c'
I
ee
tv
n,

loopsch: eene loopscheteef. Zam enstell-:aallloop, 1<an hier tevens denken aan
alloop, bëloop, doorloop,om loop,uitloop,zamellvri
jden,hetlat.laxuslaxave,lethebr.
loop,enz.Loopachtig,loopbaan,loopgraaf,V oxo. be
m aken,het wend.lozhem,afzonderen.

9*

V1*1J

l
oopgraf bi
j Hooln'
.
r; loopleus,loopknccht loop- Ko@*9 j;*
I
J
*V. n. en b*
I
J
*Mv
,
.,loozer, meest, zeer
Jongen, loopmaar! ti
jding; loopmeisje,loopperk, . D oortrapt:een looze vos. Daarin gegrond:
loopplaats,loopprils)loopsehuit,eelle loopsterzeene lloos
ooze etten. PooT. lli
j bedacht ecnen loozen
ltwikbil;loopstag,kl
imstag; loopstri
jtl, looptouw, vond. nVa
n hier loosheid, looseli
jk, llet schi
jnt
loopveld.
met los tot eene bron te behooren,en a1s eene
K ooren, 0.w-,ik liep)heb 0n bengdoopen. figuur der beteekcnis van los te zi
jn.
Het woord drukt? in het algemeen,eenen gang, fueos, bi
jv. n. Dat niet wezenli
jl
t is: een
eene beweging ult, sneller dttn m eu gewoon is: looze bodem , in eene brouwerskuip. Eene loo-

hj liep uitalzi
jne nlagt. Storm loopen. Oneig.
, ze kiel. Een looze,valsche,kreet. Looze schi
jn
tlikwi
jls met verachtiug:ledig loopen. Hi
jloopt van lof. Hoor'la. Een' looze perruik gem aakt
bedelen. Van plaats veranderen,zooschieli
jk men hebbende. Hoor'r. Looze tarw
noot
l
tan,in eenen veraellteli
jken zill:hi
j ging loopen bloem. Zamenstell.: loospalld, zie palld. Zontoen hi
jc
len vkand zag. In zi
jn vertlerf loopen, cler twi
jfel, met llet vorige tot eenen wortelte
Platloopen,niet ter schoolkom en;in Gelderland.
brengeu.
M en gebruikt llet ook van de gnellere beweging
K oes, v.) m eerv. loozen. Ecn oud touw,dat
van levenlooze dingen:het schip liep in dehaven. op hetschip los hangt.
Mi
jn regteroog loopt,hettraant. Detranenliepen K ool. v,,lneerv.lotcn. Eenescheutvan eenen

mi
j over de wangen. Het schip liep vol water. boom, welke men afsni
jdt, om, door inplanting
In ditloopendejaar. Loopent
lschrift. Erloopt in den grond, eenen nieuwen boom te krijgetl:
een gerucht. In vele gevallen verliesf men het ik heb die wi
jngaardloot il
1 den grond gelegd.
denkbeeld van beweging: mi
jll dwaalweg loope H etzelfde a1s lot. Zam enstell.:malloot,een mal,
woesti
jllen door A,KLEIN. In het oog loopen. i
jdel vrotlwmensch, waarschi
jnli
jk van moh gek,
Die zaaltlooptwonderli
jk. Gevaar loopen. Van i
j
d
e
l
,
e
n
l
o
o
t
,
J
o
/
6
,
l
o
t
;
a
1
s
e
e
ne, die zicb, van
hier looping.
j
o
n
g
s
a
f
,
g
e
l
t
k
e
l
i
j
l
t
ge
d
r
a
a
gt
.
Zo
o vcel als een
Het beteekent, in het gem een, eene snclle be- malopyescàoten,ofmalopgegroeid vrouwmensch.
waging; van hier, dat dansen,springen bi
jUsy'ulla. X eeYer, V.,m oerv.1OOVerS,lotlvel*en. Groenhlaupan heet,angels.hleapan,eng.toleap.Ilssvcsz. te, groen loof:dathetde bestc lover van Fsscs
verk
-laartXltlr
?f
ljtet
: door zich 1c
z(
ts/:?.
lauwer schent. VoxD. D aar groeit gras noch
#uooper, m.j mcerv. loopeles. Iemand) die loover,daar groeitniets. H et m eerv.loovers,loo-

zi
jnegewoonteYan loopen maaltt:hi
jiseengoed veren heeftKIL. Zam enst.:looverhut,looverfeest,
looper. LOOPQnde bôde: ik heb eenen looper af- loovertentenfeest. Hetschi
jnteigenli
jk cen meerv.
Zezonden. Xen Wedlooper;delooperswaren reeds
.

,

van het enkelv.loof te zi
jn, geli
jl
tvankal
f,:3
,
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ktnd enz.
, kalver, ef
pkr,klnder,nu kalveren,:j:- Koeeh, (bi
j KxL. lochs) m.,meerv. losschen.
ven,àzk& r:rl,gevorm d worden. V erkleinw.looveî-- Een voetvoetig, vleeschvretend dier? geel m et
4#,blaadje van geslagen goud ofzilver,klater- roode vlekken,hebbendegeli
jkheidmeteene kat;
goud. Van hier looverig. HooF'r.
m et een gevlackten losch. Voxo. Lat.lynz,gr.
K or, v, meerv. lorren. Oude lap,vod,leur, Xuyt.
beuzeling: met hun goedt, ltjf, en leeven. min K ossen? b. en o. w., ik loste, heb gelost.
nocht meer dan m et lorren,speelende. Hoor'la. Bcdr,, ontblnden: wie heeft de banden deswilDat zi
ln maar lorren van boeken. Zi
j is eene den ezels gelost? BIJBSLV. Dat gespannen isy
regte lor, eene vnile morspot. Zam enst.: lorre- ontspannen;eene pistool - een roer lossen. Ook
m and, lorrevrouw, lorrewerk, xoddewerk. M is- het geschut lossen. Vrjmaken, loslaten: slaven
schien hethoogd.Lör. Zie lording.
lossen. Bevri
jc
len, door iets tegen de waarde te
'àord:xkg, v., m eerv. lordings. Zwaar, ge- geven:een pand lossen. In den bi
jbelschen zin:
teertl touw, dat om kabels cnz.wordtgewonden. eenen akker eenen eerstgeborene lossen. Ol1tVan het oude hoogd. Z lr,een riem,lat.lorum. schepen: goederen uit een schip lossen. Kwtit
Ons woorcl luren, doeken, waarin m en ltinderen worden, lozen:hi
j loste een steentjein hetwa-

windt,behoort hierheen ook.
teren. J. CATS bezigt het voor laten schieten,
K ork enboem shetzelfdea1slarîksboom. La- loslaten : de koord van een'vlieger lossen. Onz.
,
rix oflarkenhout(een zekerslag van pi
jnboomen m et hebben.het schip moet lossen. Lossen en la.
den, van eene vrouw. Zie laden. Van hierloshoK
utorren,
). N .W lTs
b. Mr-, ik lorde, heb gelord. Be- ser,lossing.
driegen, ontfutselen :zi
j weethem schoon te lor- K ols o.!meerv.lotcn. Jong hout,eenescheut:
rcn.
de boom ls goed in hetlot geschoten. V an het
K ea endraa#aeen. o. w.,ik lorrendraaide, verouderde luiten, fool, geloten,angels.lutan,&CJ,
heb gelorrendraaid. D it woord wordt gebruikt, loten,procz/
wùere, i
jsl.luitan,Jcttf,lateun,d6prdl
tpà

in den zin van sluikhandel dri
jven. Get
zleenli
jk curvare. Loten zi
jn dan eigenli
jk zulke uitscheubezigt men het voor draai
l-en, met draai
jeri
jen ten entakjes,diezich doorhun eigen gewigt,om
omgaan, misleiden, bedriegen: gtj moet er niet ht
mnejongte,ofdunteen buigzaamheid, genoegonder lorrendraal
i-en. Hi
j lorrendraai
jt. OUD. zaam van zelfkromm en. Zie loot.
Van hier lorrtntlraai
jer, ook een schipper, die luok, o.
!meerv.loten. Een staafje,stokje, ce'slands tollen ontduikt .die sluikhandeldri
jft: delt
je, ofletsanders,waardoormen iets uitdeelt,
de lorrendraai
jers (zoo noemde men degeenen, en onzekere of stri
jdige dinyen beslist:het lot
die ter sluik i
jets derwaarts braghten) aan te over iets werpen. Et
fl briçf
le in eeneloteri
j
haalen. HoorT. Een schip, dat, op vreemde i
nleg in dezelve hetaandeel, hetwelkmen 4ekustenr sluikhandel dri
jft, heeft ook dien naam. loot heeft, noemen wi
j een lot. Te lot:hetvlel
Voorts een! die zich voor soldaatlaat monsteren, hem te lot,te beurt. Eene beschikking der A'oorzonderin dlenstte zi
jn. Hi
jiseen lorrendraai
jer, zienighcid; zonder m eerv.: van hettoekomende

een bedrieger. Van hier lorrendraai
jeri
j. J.G. lot btwust. Voxo. M i
jn beschoren lot. M.L.

HAAS leidt dit lor, lorrenn in lovrendvaaz
lkn,van Tlaow.lemands staatin dit leveni elcks lot,dan
loer,Jtltlren,af.
droefdan bli
j. V oxo. Nog wordtditlotbi
j cns
m ors, %'.,meerv.lorsen.Een achteloos vrouw- gebezigd, voorschatting, belasting, in de spreekmensch. Van hier lorsen, dat, bi
j IIALMA,in wi
e
n
l
ot
opbr
eugen.
Zamens
t
e
l
l
:
lotjs: schot
dcn zin van verwaarloozen,ook goederen of wa- boek)lotbri
efje,lotbus,lotgemeen,lotspel,lotramer,
ren zonder geld halen, voorkom t. HoorT ge- l
otrameri
j,bi
jOcr
o.,lotspraak (oraculunt,lotsverbruiltt hetvoor loeven,ôedrkk,çerl: de Landtvoogdt wisseling,lottrekker,lottrelkking,lotwigchelaar,lotm oest geen' lucht van dit lorsen hebben. Za- wigchelari
j lotwissel, bj Hooy'r,lotzegger,bi
j
menst.:lorshandel,bedriegeri
j;lorshandeling,beide 0g0. Omdatmetstaaf
jes, houtjes,als deoudste
werktuigen om teloten, gebruikte,is hetniet onbi
j HOOlnT.
@J*v. n. en bi
Les. bl
jw, losser,meest,zeerlos. waarsehi
jnli
jk,dathetmethetvorigelot,uiteene
Niet vast:eene losse kies. Niet gebonden: los- bron is.
se haren. Nietdigt:een lossegrolld. Ontslagen: K e:en. o.w.,ik lootte,heb geloot. H et 1ot
de gevangenell zi
ju los. Los van alle verbindte- werpen: een nomm er trekken. Van hier loter,
nis. N iet aangestam pt met eenen ltogel: m et lottrekk
-er;loteri
j,loting.
los kruid sehieten. Nict sti
jf, onget
lwongen:los (faeééâzlg, v., xneerv.lottingen. ln de oudste

gescbilderd. Onzeker: een los gerucht. Ongestadig : lfls weêr. Nict verslaafd:1os vt'ulde wereld. Ilie bedachtzaamheid, zedigheid en pligt
niet veel in acllt neem t: los in clen mond. De

ti
lden,noemde men dus eenegewesteli
jkeregtsvergadering,dieeensinhetjaarin deoutleMark
gehouden werd. V olgens het landregt van D renthe, wordt het hooge geregt dus geheeten, dat

losse jeugd. Een 1os leven leiden. Dit woord doorden Drost,Bi
jzitteren vieren twintigEtten,
wordta1sbi
jw.bi
jvelewerkwoorden gebruikt,en tweemaalin hetjaar,gehouden wordt. OELI
tICIIS
wilaaneengeschreven worden,als:losbersten,los- leidthet af van leodî
',leudi, lieden. Anderen van
branden,losbreken, losdraai
jen,losgespen,losruk- lot en ding,eene regtzaak.
ken, enz. V erkleinw.lovks. Van hier losheid, K euler, bi
jv.n.en bi
jw, louterder,louterst.
lossk
lgheid, losseli
jk: Zamenst.: losbandig,losban- H
b elder: m et louterer glans. 1100lnT. W i
j gedigheid, losbol, losbalt, waarin m en dcn hopperd ruiken het voor zuivcr, onvervalscht, waarbi
j
pompt, om de hop er af te sclleiden ;loscedel, niets gemengd is:lotlter zilver. Loutergoud. D e
(losceel) losgeld, loshoofd, loshoofdi
g, loshoof- louterekandelaaris,in de Overz.van den Bi
jbel,
digheid,loskop, loskoppig,loskoppigheid.losli
jvigj de kandelaar van louter goud gemaakt. Oneig.:
ghee
n
l
ot
l
t
e
r
er
pr
oe
f
kan
wae
re
vr
i
ends
c
l
l
a
p
gelosli
jvigheidy losrente, losrentebrief! losspil,:windas;lostoomig,bi
j RoDExB.,loszinnlg,bi
jFltAXT- ven. lloosxB. In Gelderland zegt men : het
ZEN.
amaaktloutcr,voorlaf, zouteloos. Van hier lou-
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terheid, louterli
jk. Zamenstell.: louterstal, een van allerhande luchten. J. D:J MARRE. lene
ongem ak aan de paarden, wanneer hun het wa- zachte beweging van de lucht. eene koelte: daar

ter,zoo zuivera1szi
jhetgedronken hebben, we- l
tomtlucht. Reuk,gcur:de neusvat de luchten

der aooopt;koudepk's oolt genaamd.
van bloem en kruiden aan. Voxtà. Oneig.:lucht
K euleren. b.w.,ik louterde,heb gelouterd. A'an eene zaak hebben. D e lucht der valscllheit
Zuiveren, de vreem de stofvan iets scheiden,rei- verneemen. HoorT. Ik heb er geen luchtop,die

nigen:in den kroes gelouterd. PSALMB. Oneig-: zaak smaaktmi
j niet. Eindeli
jk noemen wi
jnveruw woord is geloutert. BIJBSLV. Van hier lou- laters gezwaveld doek, waarmef
le zi
j de vaten

teraar, loutering. In Vriesl. zegt men lotteren, luchten, m et den naam van lucht. V erkleinw.

vooralvan ei
jerenydiein hetwaterbeproefdwor- lucht
je,een zachtwindje:hetlucht
je bloes violen
den,ofzjvuilzi
jn.
en rozen uit zi
jn mond. Voxo. Een luchtje
K euw , v., meerv.louwen. Zoo noemtmen, scheppen. Daarkomteen lucht
je,fig.,eenige verin Braband en hetKwartiervan Ntmegen, eenen andering, verligting. Dat gaat om een lucht
je,
visch, op andere plaatsen zeelt, :Je6 mutdehond. datraakt verloren. Zamenst.:luchtader,luchtbeBi
jKIL.louwe,lauwe.
woner, eene iguurli
jke benaming van hetgevoK euw *naand. v.
, meerv. louwmaanden. gelte; luchtLol, luchtgat, luchtgezigt, bi
j 0u0.,
De eerste maand des jaars,Januarî
j'andersge- luchtgordi
jn, luehthartig, bli
jgeestig; luchthartignaamd. Zi
j draagt haren naam, volgens K:rz., heid,luchtl
treits, Lhtchtendom bi
jVoxo,
lluehtkunnaarlouwe,eenewet,eng-law, fr. loi; bjzonder de, luchtletlig, luchtmeter, luchtpi
jp, luchtpomp,
naar de wettige hup-eli
jl
tsverbindtenissen, die in luchtspringer,luchtsprong, luchtstreek, luchtwcgery
die m aand plagten voltroltken teworden. V olgens enz.
anderen,naarlouwe,oflauwe, wet,d.i.regering; Hetiszeerdenkeli
jk,dathetmetligt,lat.levis,
welke beteekenis dit woord oul.ook gehad heeft; tot eene bron behoort.
en dus zou deze maand louwmaand heeten, omdat Kueh*,bi
jv.n.en bi
jw. Open, waardoor de
hier te lande, oudti
jds, meestin dezemaand de lueht spclen kan:een luchthuis. Ligt,vroli
jk:
regering veranderd werd. Nog anderen meenen, als hi
l den luchten dans boleidt. PooT. Met
dat louwmaand zoo veel zegt, als loe lott?.?p-- eenen luchten zwier. V oxo.
of looimaandt van looq
ien, leder Jtlt
l3
.
Foz,waarvoor K uehé,oul.luft,en nog,in sommige oordûn
men oulingsook loewenzeide,zi
lnde eene bante- des vaderlands, voor linker: ter luehter side.
ring,welkeoudtjdsyin dezemaand,bi
jzonderzou BIJSEL, 1477. Hoort
r zegt: onder zi
jn' lufter
geoefend zi
jn,uithoofdevan demenigtevan hui- zi
jde. In Gelderland zegt men somti
jdsdelucltden, die de nietlang verledene slagtti
jd had op- terhand; hetwelk reeds in den BIJBEL, 1477 voorgeleverd.
kom t:terrechter- noch ter luchterhand.
K even, b.w.,ik loofde,heb geloofd. 'W aren K u eh len, b.en o.w.,ik luchtte)hebgelucht.

op pri
jszetten,eenen pri
jseischen:hoeveellooft Bedr-, aan de versche luchtblootstellen:kleedegi
jdat laken? In dezebeteekeniswordthetniet ren luchten. Metgezwaveld doek berookell:wi
jn
veel meer gebezigd; echter is het nog in alge- luehten. Verdragen, li
jden, dulden:onbekenden
meen gebruik in de spreekwi
js; met loven en wildehi
j nietluchten. Hooy'T. Zoo gaet het als
bieden komtmen bi
jelkander- wordtde koop de buur zi
jn'buurman nietmag luehten. Voxo.
gemaakt. Pri
jzen,iemands voortrefeli
jkheid door Onze
,methebben;rieken:metoli
j,dielieoi
jkluclt.
woorden aan den dag leggen:hetwerk zal den H oolnT. Fig.:eene m anier vau doen,luchtende
m eester loven. Oudt.gebruikte m en hetookvoor naa groeue weeldigheit. I-loolna'.Jagthonden wor-

beloven. zoo a1s het nog. in de dageli
jksche taal, den gezegtlte luchten,a1svzi
j de Iuchtvan hetwild
gebruikt wordt. In de beteekcnis van pri
jzen is kri
jgen. Lichten: een scoen luchtende wolclte.
hetbi
jIslooa.loban,OTFRID.lobon,hoogd.loben, Llv.J.C. Van hier luchtery oflamp:oli
je tot
neders.laven,angels.lolan, zw.lo
fwa, i
jsl.leiva, den luchter. BlaBELv.
fr.louer,lat.laudare.
m uehélg. bi
jv.n.en bi
jw.,luchti
ger,luchtigst.
Kezen, b. Mr., ik loosde,heb geloosd. Zich Nsraar de lucht cenen vri
jen doortogt heeft:een
van iets ontdoen, kwi
jt mal
ten :zi
jn water lozen. luchtig vertrek. Helder: eene luchtige wolcke.
Steentjes in het wateren lozen. Zuchten lozcn. BIJBELV. X'
iet digt:hetltoren gaat luchtig op.

H ooGvs. Alwie uw wreedtheit zagh, en loosde Ligt oln te verteren:luchtige kost. D un:luchtig
traan ofzucht. G.Bnwxo'
r. Eene onorde beeter gekleed. Luchthartig :luehtig van aard. Van hier
in 't eerstte beletten,dan in 't endt te loozen. luclltigheid.

HoorT. Van hier lozing. Met lossen uit eene
bron.
K ub . zie lob.

K u:. bi
jv. n. en bi
jw., lui
jer, luist. Traag,

loom :een luileven leiden. Op somm ige plaatsen
van de Veluwe is luizoo veelals vermoeid. Van

Kubben,b.w.,ik lubde,heb gelubd. Ont- hierluiaard,luiaardi
j,bi
JHoor'
l',lui
jelkk,ltliheid,
mannell:honden lubben. Oneig.,verminken:een bi
jHoor'
r ook ltzi
.
jigheid. Zamenst.:luibak,luiboek lubben. Sni
jden,bedriegen:iemand lt
lbben. buis,lul
huizell,onz.werkw.à luilak,een luiaard;
Van hier lubbeling, bj Voxl
l-, lubber, lubbing. luiledig,geheclwerkeloos,l)i
JHoorl';ltlilekker,luiZam enst.:lubm es.
leltkerhand;luisvagen,een vloerschrobber;oolteen
K u eh é, 5-.,m eerv.,in sommige gevallen,lueh- dwarshout, waarover de roerpen heen en weer
ten. D at vloeibare ligchaam, hetwelk men we1 loopt.

nietzien,maarwelksbeweging men nogtansvoe- muld, bi
jv. n. en bi
jw-)luider,luidst. Dat
1en kan,en hetwelk m en telkensin- en uitademt; gehoord kan worden. In zam enst.zegtm en:overzonder meerv.: luchtscheppen. Fig,: den boe- luid bidden. Sqreekt watluider. Dateen stûrk

zem luehtgeven,ontlasten. D e dampkring :eene geluid maakt:luzd roepen. A 1s een zelfstandign.,
dikke lucht. Kasteelen in deluchtbouwen,vruch- in den zin van inhoud:naarluid vanhettwintigste

telooze ontwerpen smeden. De lucht klieven,bi
j vers. Zamenstell.:luidkeels: luidruchtig, luidruchde Dichters, voor vliegen, Gewest: de volktn tigheid.
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Kulden.(ll1i
Jen)o.w.,ik luidde,heb geluid. Ku:p. m., meerv. lnlpen. Loer, lulm: op
Klinken: dat luidt vreelnd. Dc klok trekken:- zi
jne luipen liggen. Misschien uit dezelfdebron
overeenen doodeluiden (lui
jen). Getrokken wor- met lul
m. KIL.heeftalthanssluimen,slt
'
/f
pezlals
den :de poortklok llzidt. Behelzen, van inhoud geli
jkluidende werkw.aangeteekend.
zi
jn:de brief luidt dus enz. '
IF'
8J luiden, met mulpaard,(lt
liperd) r
n.
, meerv.luipaarden.
braafheid en goede zeden overeenkomen:wateer- Een wreed en grimmig dier,dat onder hetkattenli
jk is,watwel ltli
jdt. BIJBIL, 1477. Van hier geslacht behoort,gevlekt en bont van vel: hj
luidbaar,luider,(Iui
jer)luiding,(lui
jing).Zamenst.: bootstdcn lui
pert na. PooT. Van het lat. leoeensluidend,welluidend,zoetltlidend,enz.
pardus.
K u :den, zie lieden.
m ulpeu, o.w.,ik luipte, heb geluipt. H etK u lf, v., meerv. luifen. Een verdekt uitstek zelfde als gluipen, m et den hoed over de oogen
voor een htzis: onder de luif zitten. Gedekt met getroklten gaan,loeren,bespieden: met luipender

wenkbraauwen,a1sluifen. Hoo.
b
aT.meerv.lu# ls. oog aan te zien. Hoor'
r. Lanx de deureu luyVoor luf' is ook lufeh van hetvr.geslacht,en pen. W ESTERB. Hetzameng.beluî
p
'envindtmen
we1hetmcest in gebruik. Zamenst.: luifelschrift. bi
j Böo.en Hoor'
r. Van hier luiperd: die kerel
Missehien wil het oorspronkeli
jk aanduiden eene is een regte luiperf
l. Zamenst.:lul
àmoorder bi
j
schulplaats onderafgeleideboom takken;zoodathet, H ooy'l',voorsluipm oorder ofsluipmoordenaar,die
metlot
f uiteene bron kan gevloeid zi
jn.
in denzelfden zin ook loermoorder heeft. Zie
Ku:fel
l.
,zie luf'.
loeren.
K u :xjer.zie luur.
Kzu:s, v.,meerv. luizen. Een naam van verr u l.jeren. o. w.
,ik lui
jerde,heb gelni
jerd. scheidene kruipende diert
jes, wier kruiping een
Zichluien traag aanstellen: e1k onderzaatis op merkeli
jk gevoelop dehuidvcroorzaakt.Zoovindt
dewet'gewenttelui
jeren. HooFl,. Hetiseigen- men aan boomen en planten onderscheidenelulzen.
li
jk het voortdurend werkw.van luî
jkn,van !.
?
z6 In den bepaaldsten zin,verstaatmen er dat yerhetwelk Hoor'
rinsgeli
jks bezigt:sukkelende ti
jdt, velende en verachteli
jke diertje door,datmenschen
metuw onti
jdig lui
jen.
en dieren zoo plaagt. Luizen hebben. M en heeft
Ku:k, o. Eene bekende landstreek en stad. van dit diert
je eenigespreekwi
jzen ontleend:hi
j
Van hicr Lt
likenaar, Luiker, luiksch. Zamenst.: is eene hongerige luis. Eene magere luis bi
jt
Luikerwaal.
scherp,een kalisishappig. Hi
jisuit de luizen,
K u l.k. o., meerv. luiken. Een valdeksel op uitzekere onaangenam e omstandigheid gered. H iJzold.er:l
aat het luik vallen. Bl
ind:de luiken staat zoo veeg als eene luis op den kam,hi
lis
sluiten. Fig.:aan 'shemels luik. HoorT. Za- in hetgrootste gevaar. Zi
jne eigene lnizen bi
jten
menst.:enterluik,kelderluik,zolderlui
k. Luikgat. hem,hi
jwordtgekweld doorzulken, die hi
J zelf
K u lk en. b.w.,ik look, heb geloken. Slui- kweekt en voedt. M en behoeftgeeneluizen in den
ten:luil
ten zi
jn liefinzi
jnarmen. Coxs'
r.DsMzx. pels te zetten,mel
) behoeftzich moedwillig geen
M en bezigt het in het bi
jzondervan de oogen: verdrietop den halste halen. Erkan geene luis
deoogen luiken. Vooral,van eenegewoonte der overzi
jneleverloopen,zegtmen van iemand,die
Ouden, om dcn stervenden deoogen tesluiten: ligtgeraaktis. Hi
j zitofhi
j eeneluisiu zjnoor
dat hare handen de oogen val
)haren zoon niet heeft,hi
j zitzoo stil,ofzi
jn gewetenhem beschulm ogen Iuicken. H oogsTl4.
digt. V an hier luizig, vo1 luizen
ook,in de
K u lxn, v.,meerv.lnim en. D itwoord,dateen gemeenzame verkeering,slecht,gering:dat is een
is methethoogd.Laune,en m et loensch denzelf- luizig vertrek; die lam p brandt luizig. Voorts

den oorsprong heeft,beteekenteigenltjk cenerigtillg
van de gezigts- en gelaatstrek-ken. Rvi
j gebruiken
het flg. voor eene gcsteldheid des gemoeds,die
zich,dooruitwendigeteekenen,laatzien;als,voor
eene ingespannenheid van aandacht, om ielnancl
te betrallpen,waarbi
j men hethooft
lnaarde aarde

luisachtig, luisbosch,luizenbosch:luishond,luisk()p,luisnek,scheldwoorden;luigkruld,luizenmarkt,
waarschi
jnli
jk, voor pluizenmarkt, voddemarkt;
luiszak, luiszieltte, Julzenjagt, luizcnkam, luizenknipper,luizenkramer,luizenvanger,luizenzalf.K nipluis,voorden duim ; ook eenell kleermaker,scheld-

neigt,en m et strakke oogen op iets loert:tle ver- woord.
wcerders lagen stadigh op hunne lllim , lnet rocrs Luts
',hoogd.L aus,in de m ons.Gloss.luus,neen m osketten. Hoor'
r. Eene vlaag dcs gemoeds, ders.luus,angels.lus,eng'louse,zw.lus. Falscz.x
eene neiging naar icts, die zich ill woorden cn leidt het af van het wend. lizu, kruipen; IHRE

gelaatstrek
-ken ontdekt: wien niet bel
truipt een brengt het tot hetbretann.lous,schandeljk,onni
jvreluim,om ietste leeren.M.L.Tfaow. Ver- rein,oftothetgr.kuccq,eenesoortvanwormen,
beterde dichtluim . M . L. Tlanw. Eene zckere op de tong van eenen llond.
overhelling ofneiging des gemoeds tot opgeruimd. K u:slee.m .,m eerv.luisters,in een eenig ge-

heid en vroli
jklleit
l,oftotverdricten onwilli
gheid: val. Glans,schi
jnsel:van aldien aardschen lui
siemand in ecne goede ltzinà aalltreFen. Ghi
j zi
jt ter ontbloot. VoLLsxII. Voortreleli
jkheid,roemy
goeder luime. l'Ioolarr. V an hier luilnig.
eer:die den luister der andere verdooven zouden.
luul.
m en,o.w.,ikluilnde,heb geluimd.A'
fct Hoorq'. l'
li
jiseen luistcrvoorzi
jn geslacht. ln
het hoofd voorovcr gaan, om op iets te loerell; de dageli
jl
qsche taal,noemt men luister,een zeker
op zi
jne luimen liggen:dccz, luimende, om hem toebercid water, waarmede bontwerkers hun bont
schier oftm orghen een' neep te geven. H ooF'r. glanzen. Zoo noemt men oolt eenen lut'ster,en

'tIsop 'tgoetjen datselui
jr
nen (loeren). Gsscu. het meerv.luisters,il1 hetgemcene leven,eenen
HooGsTs.verklaart het ook door lonken,loensch arm blaker aan eenen pilaar ofmuur. Zamenst.:
zien. Hetvoortdurend werk.luimeren is eigenlt
jk llzisterbreed: een luisterbreede dag. PooT.
langzamerhand de oogen vernaauwen,dikmaalshet Luisterloos, luisterri
jk, enz. Het woord behoort,
hoofd buigenj en dus zachteli
jk in eenen ligten methetfr.lustre,totfvz,licht.
slaap vallen. W i
j zetteller eenc s voor,en zeg- K u:sle:
eex:, b.en o,w.,ik luisterde,heb gegen thanssluimeren.

luisterd. Bedr-, glanzig maken: bont

hoqden
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luisteren. Onz.,methebben;blinken:desmorgens taal,hetmanneli
jkeschaamt
leeldezennaam. Eene
eerdeson lni
jstert. Voxo.
pi
jpkan, waaruit kinderen zui
gen:geef hetkind

Kul.sleren, b- en o. w.,ik luisterde, heb da lul. Hoogd. L'
udel. Zamcnst.:lullepels,sletgeluisterd. Bedr., iemand iets kort en zacht aan vink, ook bloedbeuling.
het oor zeggen:iemand iets in hetoor luisteren. m u è
l.l.en. zie lollen en belttl.
Zam enst.: inluisteren: iemand iets inluisteren. m u llen , o. en b.w., ik luldejheb geluld.

Onzi
jd.methebben;in hetverborgene,scherpnaar Onz., met hebben. Uit eene ltzl drinken. Het
iets hooren: aan de detu,luisteren. Dieluistert woord schi
jntdebeweging van den mond,onder
aan den wand, verneemt zi
jn' eigen' schand, het zuigen, na te bootsen. Den ti
jd metzotte
spreekw. Naauw achtslaan,stiptvolgen:luister taal doorbrengen: wat staat gi
j daartelullen'
?
naarmi
jnen raad. Van dieren:hetpaardluistert in den lagen sti
jl. Doch ditsehjntvan onsoud
naar den toom. Van werktuigtn:hetschip ltzis- lnl, lpî,Lratio harmonica) af testammen;waartert naar het roer. Van hier luisteraar, luiste- van ook lullepbp,doedelzak. Bedr.,bedotten:hi
j
ring. Zamenst.: luisterllaauw, voor naauw lut
'
ste- zal mi
j nietlullen,in de gemeene volkstaal. Eng.
rend, bi
j Iloor'
r:in 'twalen van denaald aan toJ?
z!!.
'tluisternaauw kompas;
ltzisterscherp,laister- m u '
m m e, v., m eerv.lumm cn. Zeker achtervast, luistervink, laistervthken, onz. werkw., . stult van eenen os. Zamenst.:lummerharst,lumluisterzuster.
m erstuk.
Luisteren, van het oude lozen, hooren,hoogd. (Ezum wue', m., meerv.lummels. Zoo noemt
lauschen,lusen,loden,neders.lustern,hannov.glus- men,in Gron,eenen zekeren zoeten koek. In de

tern,opperd.laustern,ULPHIL.hlausjan,gr.xkupt, lompe straattaal noemt men eenen ftfh
rlr/
lef, een
xkucqt. Tn het angels. heet hl
yst,en in hetwal- sterk, onbeschoftmanspersoon;ook eencn onnoolis. clust het oor. Angels.hlyntan,eng.to lgferlj zelen hals: hi
j is een regte lummel. Van hier
hooren.
lumm elachtig.
Kul.
l, v.,meerv.luiten. Zekersnaarspeeltuig, Lumme en lumntelschi
jnen toteenebron,met
datm etbeide handen bespecld wordt,en een zeer lam, lomp,èltl?3l#,te behooren.
aangenaam gelt
lid geeft: op 'tgetokkel van de (
fuunderen, (lenteren, lunteren) o. w.
, ik

luit. Hoor'r. Zamenstcll.: luitmaker, luitslager, lunderde, heb gelunderd. Talm en, sam melen:
luitslageres,luitsnaar,luitspeler,luitspeelster,luit- doch quaamen niet, dan lundrende, dus verre,
spel.
Hoorl'. M et veel lunterens, H oorT. V an hier

Lulh hoogd.Laute,middeleeuw.lat.laudl
'
sen lundering. Misschien met het lat. tentusa langlautus, eng. lute,ital.hhuto,spaan.lauh deen.en zaam,uit eene bron.
zweed
.. l
ut,boh.lautua,gr.kqouTn,arab.alaktd.
m uns. (bi
j Ki
l. lundse, lundsch, lonse) men
Er is wel geen twi
jfelaan,ofhetbehoorttot gebruikteook lens)v.,mterv.lunzen. Eene spie,
den wortelluih geluid.
door het einde van de as gestol
cen,opdathetrad
multenant,ond-w.,m.,meerv.lt
litenants.Die niet uitwi
jl
te. Van hierhetbedr.werkw.l'
unzen,
zekeren rang in de kri
jgsdienstbekleedt- Stede- eenelunsvoorhetrad doen,

houder, plaatsbekleeder. Zamenst.: luitenant-ad-

K urf, v.,m eerv.lurven. Een ingekeepthout,

miraal,luitenant-stadhouder,enz. Van hetfr.ltku- in eene vinkebaan gebruikeli
jk. In (1e dageli
jktenant.
sche taal zegt men: iemand bi
j de lurven krjKu:zen, b.w., ik lulsde,heb geluisd. Lui- gen, hem aanpak
-ken. Vatzejroeper,bi
j de lurzen zoeken. ln den dageli
jkschen, en wel 1a- ven. Voxo.
gen sti
jl)iemands beurs luizen,hem hetgeld af- Kurken. o. w.,ik lurkte,heb gelurkt. Gewinnen, aftroggelen. En u de tasch te luizcn. durig aan de borstliggen?
'en metkleineteugjes
J.plc D.
SCK.
zuigen:die noch lurktaan 'smoedel-sborst.Voxo.
Kuk. o. Voor het geluk, defortulnt door Denkeli
jk bootsthet,als lullen,de beweging van
't dwaclziek luck. V oND. Poo'r noem t CHRIs- den zuigenden m ond na.
Tus: brooddeeler,visschrenluk. Eng.l'
uck. Bi
jde Kus. zie lt
'
s.
Dichterszi
jn de zamenstcllingen in gebruik:luk- K usl, m'
,mcerv.ltlsten. Vertoolli
ng van zdn
godin,lukster, lul
tzon. In dcn dageli
jkschen sti
jl gevoel over het aangename: het was een lust,
zegt m en ook : lukraak, luk of raak,of luk op dien tuin te zicn! D e gewaarwording zelve van
raak; d.i.bi
j geluk zalhetraak zi
jn,ofgebeu- het aangename:metlustarbeiden- I
-lierhcellberen. Yan hierlukkig. RODBNB. Bi
JGIJSB.JAP. hooren de zamengest.:landlustyjagtlust, lustlackig:'k wiert de lockigste minsche.
priëel, lustwarande, lustwolzd, lustbosch, lusthof,
Kukken, o.m ,hetlukte,is gelukt. Geluk- lusthuis. De neiging,het verlangen naar hetaan-

ken:Lukt mi
j dat,dan ben ik behoudcn. Ri
js gcname, of dat ons als aangenaam toeschi
jnt:
op,hoe zal 't hier lucken? Voxo.
K ul., v., m cerv. lullen. Driehoekig zeil?dat
voor op kleine schepen gezet wordt; kluiFok,
breede fok: ik koos dc' 1111voor 't zeil. Iluvc.

ik voel een' wondren lust. Hooovs. lk heb
geene 1t1st tot etcn. Eene verkeerdc begeerte:de
zwangcre vrouw heeft lusten. In eeuen kwaden
zin, eene ongeregelde, zondige begcerte; vooral

Staeg lu1 en foclc bi
jzetten. Ds Bl
zuxs. Van in hetmeerv.:geile,schandeli
jke,vuile,onmatige,
lullen, lollenn dewi
jl het dit zeil cigen is,te lol- eerlooze,tûomelooze lusten. Zi
jnelustcn dentetzlen, of te lullen, d. i. tc wapperen,en door den ge1 gcven,dienen,voldoen,enz. Ook in hetellwind heen en weer bewogen, zeker geraas te kelv.:zi
jne lustaan iemand boeten,datis wraakmaken.
lust. Zi
jnen lust boeten is ook z'
jnen trek volKul
l.
, v.
, meerv. lullen. De pi
jp aan eene gen,in eencngoedenzin. Zamenst.:buil
tlust,eetpomp, waaruit het opgepompte water loopt. D e lust, heblt1st, heerschlust,onlust, we1111st,enz.

pi
jp aan de slang eenerbrandspuit,waarvan lul- Lusteloos,lustdoosheid,lustri
jk.
leman,die,bi
jhetspuiten,dezepi
jp bestuurt,om Kusleu, onpers. w., het lusttc,heeftgelust.
h:t water te leiden. Ook draagt,in de gemeene Believen) met den derdcn naamval:maer indien
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'them nietlustetu telossen. Blanxrzv. Mi
Jlust een lllt-ie naa,d.i.op weinîg na,bi
jHoopT,d1e
een tafereel tot 1of van 'ty te maelen. ANTON. ook l
utsken heeft, voor een weinigje: men twi
jAl wathem lust,doethj. Ble
ysscv. In hetbi
j- felde een lutsken. Voxo.gebruikteen lutske,voor
zonder gaarn eten:mi
j lustgaen vlcesch. Ook een weinig ti
jds. De Engelschen zeggen little,de
bezigt men het, in de dageli
jke vcrl
tecring,be- Grieken àtcng.
dri
jv.:ik lust geen vleesch.
Kuur. (lui
Jer) v.,meerv. luren (lui
jers,laimusllg, bi
l
-v. n. en bi
jw.,ltlstiger, lt
lstigst. jeren). svindeldoek: een kind in de luren winAangenam e geeaarwordingen naar buitcn vertoo- den. Fig.: iem and in de luren leggen, a1s een
nende,vroli
lk: alti
jd even lustig. Oneigenl.,zcer kind behandelcn, bedotten. Zam enst.:llaurmand,
veel: hi
j krecg lustig om de ooren. Dat kind (lutiermand)enz.
jv. n.cn bi
jw-,luwer,luwst. W aar
eet lustig. Indien ik elders zi
jncn lof wat lus- Kuw , bi
tiger ophaal. H oop'r. Lustig! een woord van men tegen den wind gedekt is: de luwe zi
jdevan
r.
aanwakkering) lustig kinderen! V an hier lustig- hetbosch. V liedtEuks nae 'tluTvebosch.Hoop'
Van
hi
e
r
l
uwt
e
,
e
ene
l
uwe
pl
aat
s
:
i
n
de
luwte
heid,lustigli
jk.
r. Fig.,bedekking:wi
j
rullel.
, (bi
J
-lflrz.ook littel)bi
jv.n.en bi
jw. derloogebosschcn. Poo'
lflein, gering, weinig: dit heeft luttel te bedtli- missen de luwtevan uwe zi
jde. I'
Ioor'
r, Voorts
het
on
z.
w.
l
ul
ee
n,
voor
l
l
l
w
wor
den,
mi
n
de
r
wi
ndeden. Voor luttel ti
jds. J Srsx. Luttelkennis. Voxo. 11
a hetgemeene leven ook lu9
.'
e: een rig zi
jn: het bcgin#
t te luwen. Bt
J
- overdr,:dat
lutje kind. Of alszelfst.:datlutje. Zel
terop luwtwat,die zwarigheid verm indert.

X.
> , de tsvaalfde lettcr van het nelerduitsche ter;m aagdcpalm, maagdenroof, maagdenschender,
ABn, behoorende tot de lipletters. Zie verder maagdenschcnding, m aagdenstthennis, m aagdensehaar, m aagdenstoet, maagdevliths, m aagdewas,
mi
jneNederd.Spraal
tk.D.1j46,47.
e aag, v., m cerv. magen. Zeker inwcndig maagdezwier,enz.- Nvil'del-s, eene dienstmaagd;
'
deel des di
erli
jken ligchaams,in degedaantevan behalven hare knechtcn ende hare maeghden.
eencn zak,waarin de spi
jzen opgenomen en ver- Bllsslzv. D och hiervoor bezigtm en thans algeteerd worden:eene goede,gezonde,zwakke m aag m een meid. Zie ditwoord.

hebben. I1i
J heeft het al in zi
jnemaag,inden Hetstamtongetwi
jfeldvan hetverouderde34J#j
gemeenzal
nen spreektrant, voor: hi
j heeft llet al nkage,bi
j Us1>lllI,.magus,een kind,af.
weg. Zamenstell.: hoendermaag enz.
maag- Rlaal.jen, b.w.
, ik maaide, heb gemaaid.
darln, maaghoest,maagkoekje,maagmi
jen, afsni
jdcn. Fig: de dood
ddel,maag- Gras, koorn maai
jd gebePi
jn,maagpgeder,maagsap,maagî
vater,maagziekte, maait het levenaf. Ook wordthetollzi
C11Z.
zigd:met de voeten maai
jen,wt
tarvan maal
voet,
'
x'
Vaag, bi
j RAB. M Ault.
, in de achtste eet
lw, en het ouz. w.,'??aal-voeten,de voctellkrom naar
mago,angels.maga,hoogd.slagen,eng,ntaw. De buiten zetten. Van hiarmaai
jer, maai
jing. Zatweede helft van hetgr.cn lat.stomachusbehoort, lnenstcll.:maailand,maaiti
jd.Reedsindesalische
wetten isporcus04((/(zî?
'
yeen gesneden zwi
jn.
naaralle waarschi
jnli
jkheid,ook hiertoe.
Rfaag, m.en v.,m eerv.magen. Bloedversvant) 31
.aat
-'
l
en, lloogd.mahen, i
jsl. maa,gr. 4r
zqlv,
nabestaande:vrienden noeh magen hebben. V an 4rc!
Alv,afmaai
jen.
hierm aagschap, blocdverwantschap, Zam cnstl?ll.:
maagschciding, verdccling van eene erfenis, ook
boedelrol. Maagtaal, optelling der magen;maagzoen, een derde decl van het zoengeld,gaandc
aan de gcregtigde m agen en borgen;in de regtsgeleerdheid. 3.fan :?3 maag zaide man 01.11,ook,
voor elkecn: vttrsamelde llil'man en m aghe,ver-

'.
Eaak , v.,van m aken. H ctm aken:eenkleed
in de m aak doen,bcstcllen,om gelnaalttte worden.
Pfaak seql. o.,zic ???c,(,.:a.
N aa'. een raeds verouderd zelfst n., beteekenende eene vereeniging; van het oude malen,

melen, vcreenigen, huweli
jken, nog overig in ons
#emaal; geli
jk ook gn ??/cJc,voor ccnetweejarige
zamelcnde hi
jalwathi
jl
ton.I
WEL.S1'
. Nogzegt koe,a1sri
jp wordende om te paren.
M a al, m ede een verouderd zelfst n.,bateem en ïttan en ?ntzfzg te âtf/p roepen.
lfct'
.
J.ç, hoogd. a
lfage, angels. mcte-q. dl//zll-gc, kenende eenevcrzameling,btjzollderli
jk,eeneopenzi
jn,bi
jTA'
rTAN.,de voorouders. Ot
1l.beteekcnde li
jke voll
tsvcrgadering,insgeli
jl
tseen regtsvergadering, in wclke beteekenis het m iddeleeuwsche
ditwoord eellen zgt?a.
i.faagtl., v.,m eerv-m aagden. O ver hctalge- malltls en mallum dikwerfvoorl
tomen. Bi
jRAB.
In Aiztua is mahaleen geregtshof. .
sl(ïal,of maalmeen, ieder jong ongehtlwd vrouBrspcrs
oo
n.
gebezigd ; tsc/?t
d/? was oul-,in de V ellzwe,dcplaats,waargedezen zin wordt het tllans nietm eer
J
.* nlel*Ye
*, het verkleinsr.
doch daarvoor zeggen w j
van ???c?W,dat ecne verkorting,ofverbastering van
maagd, ntct
c#.,is. In eene bcpaaldere bctcekenis,
*y
een vrouwspersoon, dat nog geene vlcescheli
jkc
verkeering met eenen m an gehad heeft- Fig.:

regt gehouden werd,en iemand,dic eenen eigendom ,en regtop etzn der veltlwsche bosschen hadr

noemde men nlaalman l
vc/t/:isbi
jECCARDpublt'
cus conventus,Jt tclum clvtle,placlttm,f03um cJ?
zsarum; en hi
j leidt llet af van ntaalb oul. een
ten; zi
jnde maalstad zoo veela1s locus,J'
/
zfscîi,
zi
ln (
legen is nOg maagd, is nog nietgebraikt. teel
Van iets maagd, onbeschadigd, wel) afkom en. dewi
jl desti
jt
ls, bi
j de geregtsp.laatsen,eenzeker
Van hiermaagdeli
jk,maagdom.Zamenstell.:moe- teeken, een boom,cen steen,of honten kruis gedermaagd, voar de m ocder van Jlzrs, in de steld werd; van welk maal(ma1)l)dcHoogduitgodgeleerdlleid:maagdeblocm ,maagdeblos,m aag- schershun Denklnahl,Czrcômcsô cnz.,voorgedcnkdehart, maagdehonig, m aagdem elkz zeker wa- teeken,grafnaald,graftombe,enz.hebben.Anderea
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brengen het tot maal,.gcdfpàccl omdatde oude stell-:maant
lag,maanjaar,maanoog,zieltteaande
Germ anen gewoon waren,hunne plegtige vergade- oogen der paarden;maanstonden,maansvcrduiste-

ringen met eenen maalti
jd te hesluiten; hetwclk ring, maanvlekl
ten,maanziek, maanziekte, manenog veelalin gebruik is. Ds ltl
xosn vindtdeszelfs schi
jn,enz. Bovenmaansch enz,
oorsprong in malen,lat.molere,a1s waremaalstad, 31
'ccp,hoogd.Afond,bi
j Usl>Hltk.manabTslp.en
ntaalstede, eene plaats, waar men ntaalt,bi
j KTL. OTERID.mano,eng.moon,zweed.mane, gr. !
?,
j&N,

banmolen,mola publica kbfrtzterminosp'p,/r?-,
s#g'cfkbzlpy; en naar den tlorischen tongval p-qvx. H et lat.

omdat ell
t dorp, of ell
te streek, zi
jnen eigenen mensis en menstruus behooren insgeli
jks hiertoe.
mt
llen. zi
jne vaste maalplaats hatl:waarom men >VACHTER. en anderen brengen het tot manen
hetkerspelzelf,en naderhand het geregt, in dit (herinnercn),waarvan vermanen,oftot hethebr.
oord gelouden,nlaalstede noemde.
manalt,tellen,dewi
jlde afwisselende gedaante der
l
O aa'
l, insgeli
jks een verouderd zel
fst.n.,in maan,van de oudste ti
jden af,ter verdeeling van
de beteekenisvan den ti
jtl,hoedikwerfeenezaak ti
jd en bezigheid gebruil
ttwerd.
geschîedt;wordcnde alleen nog in somm igcspreek- Pfaantl., v., meerv. maanden. Van nlaan.
wi
jzcn, en wcl onz. en vrouwel.tevens gebezigt
l: De ti
jd, waarin de maan harcn loop volbrengt.
ditmaal,de eersteulaal,honderd maal;bli
jvende Detwaalfmaanden van hetjaar. Den zeventienmaalbi
jbepaalde telwoorden,even alspond,last, den dezer (voor den zeventienden dag dazer
enz.onveranderd;derhalvezesmaal,ennietmalen. maand). llool
a'
r. Van hier maandeli
jl
ts, bi
J
'w.,
Bi
J onbepaalde telwoorden wordtmaalverbogen, maandeli
jl
tsch, bi
jv.n. Zamenstell.:maandbrief,
a1s vevscheidene malen enz. Als bi
jwoorden:een- maandceel, maandduiven, maandgeld, maandstaat,
maal, andermaalj dik-m aals, m eerm aals, namaals, maandwil-zer,enz.
nogmaals, toenm aals, veelmaals,voormaals;toen- ('Aaan kor. zie mankop.

mali
g,voormalig,enz,als bi
jv.
l
v aa:
e, bi
jî
v. en voegw. Bi
J-w-, alleenli
jk,
(
O aal., o.,meerv.malen. A'
Iaalti
jd,de hallde- slechts:laat hem l
naar komen. lk zalhem maar
ling van te eten: een maalgeven. Zamenstell.: sehri
jven. Voegwoord, in verscheidene beteekemaalti
jd, afscheidsmaal,enz.
nissen voorkomende:hi
l-konde gezond zi
jn,maar
Van malen, lat.nlolere,klcil,fljn maken;van rigt zi
jn leven daarnaar nietin. Tk wachtteop
hiermetdetanden fl
jn maken,eten;waarvannog hem ;maarhi
jkwam niet. Ach!wanneerikhaar
sporen voorhanden zi
jn. Bi
j de Laplanders is vond!maarik droom. lfaarwordtook als een
males iedere soortvan spi
js.
zelfst.naamw.gebruikt:die zaak heeft een maar,
N aai,-toul.malejv.,meerv.malen. KoFerzal
t: heefthare bedenkeli
jkheid,isalleen onder zekcre
en draeght geenen bui
jdel noch male. Bzasl
zr
uv. voorwaarde waar. Er is niets zoo schoon, of er
Afaal,hoogd.slahl. Bi
j OTFRID.ismal,tnalaha, is een maar bi
l
-.
een reiszak,lnantelzak,fr.znalle,gr.I
zc
w
zllkog.
(
M aar, (mare) v., meerv.maren. Een zeer
Plaal.
slroo'
m . m., meerv. maalstroomen. ol
zd woord,beteekenende gerucht,ti
jding: op die
Draaikolk ; bi
jzonder de groote tlraaikolk op maare. Hoo>aT. Zamenstell.: bli
jmaar, nieuwdenoorweegschekusten. Van tlalen,ronddraai
jen. maarbi
jHoor'
r,straatmaaracnz.
Fig.,verwarring:in eenen m aalstroom van denk- ADSL. is van oordeel, datditwoord eene nabeelden enz.
bootsing van het geruisch is, hetwelk door den
(M aalltl.jd.m.
,meerv.maalti
jtlen. Den maal- verhalenden mond van eenen,ofmeerderen,ver-

ti
jdt,dien hi
j gaf enz. Roro. Zamcnst.:liefdc- oorzaaktwork
lt, hetwelk eigenli
jk hetgeruchtuitmaalti
jd. Jvacne
rsa.leidtmaaltb'
d niet van maal maakt. lveljan i
s bi
j UceHlru. verkondigen, en
en tbd,fcznp?z:,maarvan ntaal,en hetverouderde pk&r#,in heti
J'sl-,een loflied.
zweedscheen i
jslandsche teite,d.i.vreugd,vroli
jk- M aarsellaIk. m., meerv. maarschalken.
heid,af.
Een zeer oud woord,hetwelk in de salische wetO aan, v., meerv. m anen. De lange haren, ten het ecrstvoorkomt,waar het eenen geringen
E
welke eenige dieren, inzonderheid paarden en stalknecht beteek-ent, die het opzigt over twaalf

leeuwen, van het bovenste gedeelte van den hals paarden had. llaar de hof- en kri
jgsstaat der
hebben afhangen. Het meerv.manenismeestin toenmalige ti
jden grootendeelsin paardenbestond,
gebruik:de leeuw schudt zi
jne manen.
zoo werd ditwoord langzamerlland in ondel'
selleiCwsAuBox. en Juxlus leiden het van het gr. dene zinnen gebezigd, en beteekende naderhand

pqvNr
ag,p-r
zvng,af,hetwelk bi
j Potzt-cx een halssie- eenen stalmeester, eenen opzigter over de stallen,
raad beteekent. Misschien zi
jn beide uit eene ge- paarden en de geheele ruiteri
j. In het gemeen,
meenschappeli
jl
te oudere brollvoortgekomen. TEN bcteekent het bi
j ons eenen Opperveldheer,ook
lfaTs brengt het tot ol
ls manen, aanmanen, Iat. grootstalnleester. Maarsclzalk van Frankrt
jk. Van
citare,admonere,dcî
vi
jlhethem waarschi
jnli
jk voor- hier maarschalkin,bi
j Hoor'
r. Zamenstell.;Veldkomt, dat de Ouden,zonder toom ri
jdende, (
le maarschall
t. Het lvoortl is van het oude mar,
paarden aan de manen bestuurd, en hen daarbi
j ntaar,maere,een paard, waarvan nog ons ?zl6rrk,
aangemaand hebben,welken weg zi
j hadden in te eng.n/are,en hetoude schalk, een knccht. Hct
slaan.
is derhalve zoo veel a1spaardenknecht,in (1e sa(M aan . v., m eerv. manen. lèlat hem ellicht, lische wetten marescalcus,fr.nlarekltal.
hetwelltdes nachts,schoon dau m eer,dan mindcr, (M aaets m . Uit het lat.x%artius. l)e derde

licht,en onstoeschi
jnt,naastde zon,hetgrootste maand van hetjaar,lentemaanc
l: den derden (op
te wezen. De maan schi
jnt. ln de gemeene den derden dag) van Maart. Bi
j deRomeinen,
straattaal zegt men: hi
j is naardemaan,hi
jis ten ti
jdevan'
RoMusus,werdAfaartvoordeeerste,
weg. 'tIs alles naar de maan- A.HARTS. Fi
g, en Febrlzari
j, nog later, voor de laatste maand
de halvemaan, hetturkscheri
jk,de Turken: de des jaars gehouden. Eerst in den jare l563,
halvemaene in haren schilt varen. Voxp. '
Wi
J- heeftkoning II.
&REt,oE AcllTs'
l'
sin Frankri
jk ge-'
dersdraagt,in den vestingbouw, eene soort van last,in alle geselriften,den eersten Januari
j als

buitenwerken den naam van ltalvemaan. Zamen-jden eersten dag desjaarsaan te merken. En se-
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dertdenjare l576, isdemaand Januari
jook bi
l
' wormpje: lang van de maai deurgeten. J.Dz
ons voor de eerste maand des jaars gehouden. Dscx. Van hier madig, maaijig, vol maden:
Bi
j de Angelsaksen werd de maand Maartvhed- maai
jige kaas. Zamenstcll.:houtmade, spekmade,
zzloncfl genaamd, naar hunne Godin RHEDA ; en vleeschmade,enz.
KAILEL os Grtoo'
rs bestem pelde deze xnaand met N atl.
el.
:el; v., meerv. madelieven. Zekere
den naa'
m van lenzèhmanoth. Van hier maartsch, bloem. ltlL.heeftook mangdelif ofmaegdelt
kve,
bi
jv.naamw.
schoon madelié waarschi
jnllk de echte spelling
M aa s. v.,meerv.mazen, Steek van een net: is, als van het oude made, neders. möde, d. i.
otlde netten,quade rnazen. Ds BRUXE. V an llier vlak land,afkomstig. M adell'
6 is derhalveeigenhet onz werkw.mazen, m aasde,gemaasd,m azen li
jk eene veldbloem, die in de vlakke velden
groeit.
brk-en,mazen maken.
H oogd.Alasche,eng.meshtontzM j fr.mâche. In
(
N a:
l; bi
jv.n.enbi
jw.,maflkr,mafst.Laf,mad,
het angels.is ?ncz een net.
vadzig: de warmte maakt mi
j zeer maf. Ook
M aas,(l
at.lfosa,fr.A'feuse) v. 1)cril
eierde wordthetzelfst.gebezigd,in hetverl
tleinw.mafje,
M aas: de stroomgodt van de maeze. Voxo. metdespreekwi
jzen:voorhetmafje loopen,eel)
Zam enstell.: maasland, maaslandsluis, maasschip- spot van anderen zi
jn - iemand voorhetmafje
per,maasstad, maasstroom, m aaswaal,maaswater, houden,metiemand den spotdri
jven. Zi
j is een
m aaszand,enz. - Van hier ook het zelfst. over- regtmafje,eenelaFe,vadzige beuzelaarster.
m aas, het land, dat over de M aasligt;waarvan
N agaz:aen. o.)meerv.magazi
jnen. Eene bellet bi
jv.n.overmaasch: het overmaassche land. waarplaats, hetzi
j slechts eene kamer,ofeenge(M aa:? v., m eerv. maten. Van meten. D e heel gebouw,waarin zekere dingen in m enigte ten
ligchamelilke grootte van iets: de m aat van iets aanstaanden gebruike weggelegd en bewaard wor-

jn, llooimagazi
jn, genemen. Hi
j is onderde maat,kan demaatniet den. Zamenst.: houtmagazi
halen, is te klein, D e,naar de natuur der zaak weermagazi
jn,anders tui
ghut
'
s)koornmagazi
jn. Een
bepaalde, grootte: naar de maat mi
jner krachten. magazi
jn aanleggen.Fig.,vooreenemenigte,eenen

- heb daarvan een geheel malets,waaarmedc men uitmeet: eene maat erwten. grooten voorraad:ik
Van hier overdragt.: iemand de m aatvol doen, gaziJ-n@
**l,hoogd.Afagazth,fr.magasin,ital.mavol meten,in alles zi
jn genoegen geven. Za- gjj'(lg(lZ01
menstell.: hoerenmaat,bedriegeli
jke maat; koorn- #c.
C/C@22O, SP., m et het arabische lidwoord,almazen.
maat,enz.;maatjespeer,bergamotpecr,enz. Voor- Ilet is een oostersch woord,hetwelk vermoedeli
jk,
beeld,bestek,evenredigheid: op zi
jnc maatma- door de kruistogtela en den koophandel in dem idken.
Datgeen, waarm ede m en iets afmeet,of deleeuwen,naar Europa gekomen is. In hetperz.
de maat van iets neetnt: eene papieren m aat.
s hetmagzen,hebr.1XDY,machzen;a
lleinde
Zamenstell.: kleermakersmaat, schoenmakersmaat, i
beteeltenis van eene 'vool-raadsplaats. I'
Iet stamvoetmaat, m aatstok,enz. Zangmaat:de maat
-.x
slaan; oof flg,, het voornaam ste bestuur in iets woord is ISD,zieschat.

hebben de maat houden. Zamenstell.: dicht- M ager. bi
jv. n. en bi
jw.
,magerder,magcrst.
maat, -- maatgezang, maatltlank-. Van maatis Eigenlkk.datweinig vleesch lleeft,in tegenstelli
ng
ook maatregel, rqgel
m aat,lnateli
jk, voor matig- van vleezig, li
jvig,zoowel van menschen alsvan
li
jk, mateloosheid,vooruitspatting,bi
jl'
loor'
.
r; beesten:eenlangenmagerman.M agervee.W i
J
-m atig,enz.gevorm d. Van hier uitermatez onge- ders,hettegengestelde van vet,datweillig of geen
meen,reeds bi
j M.ST.uteî'mate.
vgt heeft; mager vleesch. Fig.,schraal: mager
Ditoude woortlheet, in alde genoem de betee- land. M ager,ondiep water,scheepsw. Een mager
I
telissen,bi
j TslD.mezssa, eng. nleasure, lat. melt- gedicht, gezegde, enz.,dat weinig geestof kraeht

st/rc. A ndere talen verwisselen de s,ofe,voor t, lleeft. Van hier magerheid, magerteg magertl-es.
a1s ons maat, lleders.ntat,angels.maete,waarm ede Ook mageren,hctonz.w.,voormagerworden,reeds
v

wt
jhetlat.modt
hs,gr.j
atllog,en hebr.3D knn- bi
J NOTK. s'Oorkomende, waar
opr wi
j doorgaans
.v
nen ve).
gejjken.

vermageren bezi
gen : ende mkn vleesch is gema-

EM aal, m.,m eerv.maats. M edgeze), m akker; gert,sOo datter geen vet aen en is. BlaBsrav.

werkgast,werl
tgezel. Hetbootsvolk,(lemaatsop lfager,hoogd.mager,deen.en zweed.insgeli
jks
de scàepen. M et ienland maats, of'goed vriend, nlayer, eng. meager, fr. mat
'
gre, ital. magro, lat.
zi
jrl;in degemeenzame verkeering; ook maal
ies. macer. Het schi
jnt met het gr.p-t
zgr
;ç toteene
zi
jwaren regt maatjes met el
kander. Zamenst.: gemeenschappeli
jke oudere bron te behooren,en
bootsmansmaat,ltoksmaat,enz.
aanvankeli
jk klein,dun,rank,beteekendtehebben.
Het behoort tot ons îttet, 046/1 , waaritl llet

Plaggel.en. o. w.,ik maggelde,14eb gemag-

denkbeeld van vereeniging opgeslotenligt. A.AIvL. geld. ln Groningen gebrui
keli
jk,waar het beteezegt,dat men voctstappen van dit woord vindt in kent: niets beduidende haken en oogen m et de
bergomates,bi
jPrlx.voorkomende.
pen op hetpapierhalen.
(
V aaésellapl
l>#
ae, v., meerv.maatschappi
jen. Rlagl.
séraaé, 1
>., meerv. magistraten. Een
Genoootschap, gezelschappeli
jke vereeniging, ter uit het lat. ntagisiratus ontleeld woord,beteekebereiking van een en hetzelfde einde:de M aat- nende den stadsraad, de raadsvergadering eener

schappi
j totNutvan hetAlgemeen. 1)emensche- stedeli
jke regering: tot den magistraat kiezen.
li
jke maatschappi
j! de zamenleving. Van hier Hoor
T. Zamenst.: magistraatschap, bi
j HoorT
.
maatschappen Lsoctare)hi
j A.v.T).Gozs; maat- malestraatschap;magistraatspersoon.
schappeli
jk.
R.
Eagnee*,m.,meerv.magneten. Zel
terei
jzer(
M aauw en. (miaauwen) o.w.
,ik maauwde, steen, welke het i
jzer aantrekt, en zich, onder
heb gemaauwd. Geluid makel), als (le katten ; daartoe behoorende omstandigheden,bestendig naar
l
klanknabootsend woord. Van hier maauwing; hetnoorden draait;bi
j onsook zeilsteetgenoemd,
maauw,miaat
lw :de katschreeuwtmiaauw.
dewi
jl men zich daarvan bi
jzonder in descheep-

Y atl.
es(maai
)v.:meerv.maden. Zekerklein vaart hedient. Fig., voor alles wat aantrtk-
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keli
jk 1s, vooral in de taalder liefde: ik word Majestelt,metden klemtoon op de laatste let(lageli
jks door uwe beltoorli
jkheid als doorecnen letgreep,hoogd.Ila
jestat. Hetlat.majestas,geli
jk
m agneet aangetroklten. Van hier m agnetisch, ook magnus,heeftovereenkomst metons magt en
m et de aantrekltende kracht dcs m agneets voor- mogen.
zien, Zamenst.: m agneetnaald, m agneetsteen. M ae
.
1eer,m,,meerv.mag
'oors,majoren. Van
D e benaming nlagneetis uit Iaetlat.ntagnetes,ge- hctmiddeleeuwschelat.major; zckere kri
jgsbevel-

li
jk tleze uit hetgr.I
u
zql
/&ng,welkedezesteen,of hebber. Ou1.bezigde men ook nleb'
er,indebeteenaar het landscllap M agnesia in Tuydië, of wel kenisvan bewindhebber,schout. Vanhiermajori
j,
naar zekeren herder m etname M AGXSF,voert,die metjeri
j:de mal
-ori
j van 'sHertogenbosch. Zamendeszelf:saantrek-kende kracht heteerst zou ontdekt stell.: generaal-majoor, plaatsmajoorztamboerma-

hebben.

enz.

Rxagé, v,meerv.pagten. Zoo welhetverbi
jv.n.en bi
jw.,makker,makst- Tam,
mogen om iets tot dadeli
jl
theid te brellgen,a1s niet :een mak paard. Iemand mal
t maken,
ook een metdit vermogen begaafd wezen.
beteugelen,weerhouden. Er gaan vele make scha1
-)e natuurli
jkc kracht ofsterkte van iets: God pen in cen hok,bczadigde menschen schikken zich
beziteene oneindige magt. Uitalzi
jne magtloo- wel.
pen enz. Eene groote magt (een groot kri
jgs- N akeiaar,m.,meerv.makelaars,makelaren.
heer)op debeen hebben. l'i
g,uiterli
jk aanzien: Middelaarin koopmanschap, een beLedigdpereen m an van m agt en gezag. M enigte,veelheid: soon,die de ltoopen sluit,in tegenoverstelling van
eene magt van volk,van geld,enz- Maghtvan beunltaas. De vrouweli
jkp naam ismakelares,??
7cop geleide granen. Voxo. Inzonderheid, het ze- kelaarster; ntakelster,bj HoorT. Van hier makedeli
.ikvermogenoln ietste doen oftelaten:magt lari
j,andersgewoonijk makelaardo
')voorhetambt
over leven en dood hebben. Verî-olgens, een van eenen makelaar.
metbi
jzonderemagtbegaafd wezen:helschemag- Sommigen hebben maakklaar geschreven, a1s
ten. Ende den machten in den hemel. BIJBELV. zi
jnde iemand, die de koopen klaavmaakt;doch
ln deze beteekenis wordthet meestgebl'uikt van dit is m eer aardig, dan gegrond. M akelaar is
magtige staten, hetzi
j ltoningri
jken, of gemeene- niet anders dan een van het werkm makelen gebesten: de rnagten van Europa, dc magten der vormd zelfstandig naam woord.
aarde. Van hier m agteloos, magtelogsheid. Za- M akeien. b.w.,ik makelde,heb gem akeld.

menstell.: magtbrief, volmagt; magtgever,die de Voortd.w.vau maken. Eigenldk derhalve, dikvolmagtverleent,bi
j Iloor'
l'. M agtspreuk,magt- wi
jlsofherhaald maken. '
Brantgeli
jk nlaken ook
woord,-- volmagt.

beteeltent eene zaak beschikkan, bezorgen, zoo

M agt,hoogd.Jfacht,voor sterkte bi
j Isloon. geeftntakelen te kennen een aanhoudendbezorgen,
reeds magtq eng.might. Hetstamtvan mogen af; eelloveren weerbeschikken,overen weergaan;
en deszelfs ouderdom bli
jktuithetlat.majestas, verder,bi
j elkandcr brengen, vereenigen: datik
magister, plcpg/rcft/q
s'
,en ool
t uit het gr.Izsylg. schi
jne gemakelt te hebben. HooT
b
n'
l'
. Die zaak
Zie magtig,mogen.
zalwelgemalteld worden. V an hierm akeler,maJlagklg. bi
jv.n.en bi
jw.,magtiger,magtigst. kelaar.
V an magt. Natuurli
jke kracht,vermogen hebben- N aken, b.w,,ik maakte,heb gemaakt. Dit
de:deleeuw iseen magtig dier. Dat vele mid- woord scli
jntoorspronkeli
jk bewegenbeteeltend te
delen heeft, om zi
jn oogmerk te bereiken: een hebben. Van deze grootendeels verouclerde beteemagtige vi
jand een magtig ri
jk.Fig,,eenmag- kenis zi
jn nog eenige weinige overbli
jfselsin de
tig lluis,een groot, ruil
n huis, welke beteekenis volgO t
lespreel
twi
jzen,waarmaken alseenwederk.
m ethet gr. p.cycg overeenkomt. Zoo ook eene werkw. voorkomt, en van plaats veranderen,

magtige,groote, menigte volks. Magtï
g zi
jn,in zich elders heen begeven,aanduidt:maal
t u van
staat zi
jn: hi
jisnog magtig om tebetalen. Een hier. Zich weg maken.
land magtig worien,in zi
jne magtkri
jgen. Hi
jis In eenenlcergewone beteeltenis,handelen,werzi
jnc zinnen,ook mett
len tweeden naamval, ztjns ken:hi
j heefthet slecht gemaakt. Hi
j za1 het
verstands,nog magtig. Vele talen magtig zi
jn, nïet lang meer makcn, za1 ophouden te leven.
vele talen l
tennen. lfagtt
g wordtook van spi
'
j- Aan iets bestaan geven:die den hemel ende de
zen gezegd,die sterk gekruid en gesausd zi
ln. Van aerde gemaecktheeft. BIJBELV. Boter,kaasmahier zegt men schertsende:datis mi
j te magti
g, kcn. Iemand plaats maken) hcm ruimte geven.

wanncel'hette lloog in pri
jsis. 001
: wordt het, Op ietsrekening maken,fig.
,op ietsstaatmaken.
bi
jandel'
e bi
jvoeg.naamwoordengevoegd,om eene Geweld maken. Veelophefvanietsmaken. llene
soortvan overtreflbnden trap te vormen,voor zeer: wetm aken. Zich een denkbeeld van ietsm aken,-magtig ri
jk. Van hier hetbedr.werkw.magti
gen, schulden maken,enz. Iemand voogd,erfgenaam
magtig maken,magtgeven.
maken,ook totvoogd,enz. Zi
jngoedaaniemant
l
(
M aa-eséelé? (ond. w.,van het-lat.ntajestas), maken,bi
juiterstenwildaarover ten voordeele van

1,., m eerv. m alesteiten. D e hoogste, in het ge- iem and besehikken. Vrede makeu.. Zich eeneu
m eene leven'
,aan niem and onderworpene magt en naam maken. Een begin m et iets maken. Ken-

waardigheid. Eigenli
jl
t: de majesteit beleedigen, nis metiemand maken. Een einde aan de zaak
Rwetsen, zich tegen die hoogste magt verzetten; maken. Zi
jn water maken, lozen. Iemand aan
waarvan demisdaadvangekwetstemajesteit. Gods het lagchcl), aan het sehrei
jen maken. Iemant
l
majesteit. Fig-, de dadeli
jke erkentenisvan deze arm,ri
jk,gelukkig,gezond,levend, bastaard mam agten verhevenheid;eenebeteekenis,welke alleen ken, de werkende oorzaakdaarvanzi
jn. Met'
Itind
indeOverzetting van den Btjbelvoorkomt:uwe, o maken, bevruchten: want zellen wi
j die waarheid
Heere:isde groothei
jtendedemajesteit. Fig.:de zegghen,so en draeghtsi
jvan ghenen man, dan
zon glng op,in volle mal.esteit. Eenm etdehoog- van den Ellgel, dieze m etkyndeheeftghemaeckt.
ste magt bekleede pcrsoon: Zi
jne Iteizerli
jke,of Llv.J.C. Maak,dathi
j kome,veroorzaak het.
Koninkli
jkeMap
-esteit. Z>meust,:majestcitschennis. Opregtberouw maaktalleswedergoed. Httbed

M AKKELIJK- MAM .

maken,worgt maken. V an hier hetverled.deelw.
gentaakt,datnietalleen voltooid, maar ook gedwongen,geveinsd beteekent. Zie hetzelve. M aker,iemand dieietsm aakt. Zam enst.: blokm aker,
glazenmaker,hoedenmaker, enz. Verder m aking,
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maken:koorn malen,mosterd malen,koffl
jmalen.
Twee vrouwen sullen te samen malen. BIJBSLV.
Die eerst kom t,die eerst maalt,wordt het eerste
geholpen,spreekw. Dit woord malen wordti11 de

Blasxsv.ook voorbi
jslapen,vleescheli
jk te doen
in de regtsgeleerdheid gebruikeli
jk: making van, hebben,gebezigd:soo moetmi
jne hui
jsvrouwemet
ofbi
juitersten wil,ook er
fmaki
ng. Andersaltoos eenen anderen m alen. V an hier m aler, m aalster,
inzamenstelling:bekendmaking,geli
jkmaking,enz. ook voor de tanden :wanneer de m aalsters zullen
Wi
jders,makeri
j,alleen in zamenstellinggebruike- stil staan. BIJBEIZV. Zie gemaal.
li
lk: azi
jnmakeri
j, kettermakeri
j, enz. Eindeli
jk
maaksel,gewrocht: het maaksel zi
jnervingeren. -ulklctv, fr. moudre. Keeds in het hebr. is
BzaBErwv. Ook voorhouding,fatsoen:luiden van in stukken wri
jven. Onsnteel,Z/?OJZZI,mublat.molm aaksel. H oorl,. Zam enst.:maakloon, m aaksel- !?'
a e1ldemolirizi
jn daarmedeverwantschap.
loosLinformis)bi
jVoxo.en HoorT.
N aIen. o.w.,ik maalde,heb gemaald. Zich
M akkeillk, bi
jv.n.en bi
jm,makkeli
jker, heen en weer bewegen:hoe staatgi
jzoo temamakkeli
jkst, il1 de dageli
jksche taal gebruikeli
jk. len? Van hierook gemaal,voorgeduri
gebeweHetzelfdealsgemakkelqk. Zic ditwoord.
gillg. Bi
j overdragt,mi
jmeren:zi
jbegillttema(
M akker! m., meerv. makkers. M edgezel, len. Hoe lang heeft zi
jreedsgemaald?nietgemaat. Van hzermakkeri
j)bi
jIloor'
r,in den zin malen. Van hier ook maleri
j,mali
ng:gi
jzktin

pBi
jULloHzc.malan,eng.toz?k
W,lat.molere,6g
0r.

van collegium,conventus, m altkerschap:m akkerschappen ingaen. OcD. Zamenst.:schoolmakker,
speelmakker,enz.
M ak ree', m ., meerv, makreelen. Zekere

de maling,in t1e war. In de maling komen,door
het gemeene volk, op de straat, omsingeld, en
van den eenen naar dcn anderen kant, getrokken, gestooten worden. Ook zegt men:er maalt

zeevisch. Fr,maquereau,eng.mackarel,
mi
j iets door het hoofd;eigenli
jk:erwordtiets.
'.
Eal
ly o., meerv. mallen. Bi
j de huis- en in mi
jn hoofd om en om gedraaid,datkomtmi
j
scheepstlmmerlieden, ook bi
j de smeden,molen- gedtlrig in degedachten,en ik peinsdaarover,bi
j
makers en andere handwerkslieden gebruikeli
jk, herhaling.
voor een voorbeeld in het klein,waarnaarmen Y aIen. (mellcn) oud werltw-,(bi
jKIL.
)beiets in hetgrootmaal
tt;overeenkomende met het teekenende vereenigen, huweli
jken, waarvan ook

oude maal een beeld,een teeken:een hotlten,een maaldag, voor trouwdtlg, in gebruik geweestis.

i
jzeren mal. De spanteu of het model,waarnaar Ziegemaal.
een schip gemaaktwordt: hetma1van een linie- M aile. v.
ymeerv.maliên. Een ring van i
jzer
schip. Het hout, dat de timm erlieden gebruiken, of koperdraad: een wapenrolt m etstalen maliën.
om eenen winkelhaak, die verschoven isj weder HooGvrz. Ook eene i
jzcren ofkoperen pen aan
winkelregtte zetten,wordt ook malgenoemd.

een snoer, anders nestel. Zam enst.:maliehemd,of

M a'.bi
jv.n.enbi
jw-,maller,malst. Nietwi
js, maliEnkolder, kolder mct maliënbezet,een soort
gek. Tusschen malen vroed zi
jn,halfdwaaszi
jn. van l
tri
jgsmansharnas.
A1tetoegevend,altc inschikkeli
jk:zi
jne moeder In hetfr.nlaille, ital.maglth, sp. mala,eng.
iszeer ma1 met hem. Ook als zelfst. het plc) mail,middeleetzw.ntall
'
a.
voorzotheid,l
tinderaehtigheid,ookteeldrift,in de (
M al.
:e, (fr. maè
h lat. malleus &q
qtl
rk,
sl v.
,
dagel
i
jksche taal: het mal is bi
j hem alover. meerv. maliën. Eene kolf; waarmedemen in de
Hoorr. heeftmenschennlal. Van hier malheid, maliebaan speelt,andersmalieko%
, Zamenst.:maook maligheid. W i
jders,hetollz.werkw. ntallen, liebaan,nlaliehuis, malieklik- Van hier ook het
zich gekkeli
jk aanstellen.
bedr. werkw. malièh, irl de rnaliebaan spelen:
M aider, o., m eerv. malders. M udde, eene ik maliede,heb gemalied.
soort van koornmaat; een malder tarw, haver, Y a:kan der,voornaam w.,onverbuigbaar,beenz.
halve in den tweeden naamval,malltanders. HetM aAen. b.!v.,ik m aalde,heb gemaald. V an zelfde a1s elkatlder.

hetoude maal,een beeld,een teeken. ln het a1-

Hetis zanlengesteld uitmalk,d.i.elk,bi
j Klr
u.

gemeen, afbcelden, teekenen,enz. In eene be- qul-sqtte, en ander. Oul. bezigde men malk,buipaaldere en m eer gewone beteek-enis is ntalen m et ten zamenstelling: mallie kent hem selvellwale.
verwen afbeelden,schilderen,inzonderheitlm et in- M EIZ.ST.

aehtneming van lichten schadt
lw, in onderschei-

ding van teekenen enz. Een beeld,.een landschap,
cen bloemstuk m alen. Schildel'en is meest in ge-

e allen,ziemal,bi
T
jv.n.

X aAReeé, v.,m eerv.m alloten. Zie loot.
M aAio*e, waarvan hetm eerv.buiten gebruik

bruik. Zie a/nalen. Van hier maler, schilder; is. Zekere soortvan steenklaver. Hetisverbasmaleri
j tbi
j KIL.
),schilderi
j. In zoover tot het terd van mililote, in lletlat.melilotus,fr.mdilot,
teekenen en schilderen hetheen en weer bewegen ital.meliloto. Zamenst.:m allotezalf.
van de teekenpen en hetpellseelbehoort,schi
jnt M alsei:, bi
jv.n.en bjw-,malscher,malscht,
hetmethetvolgende malen verwantte zi
jn.
zeermalsch. Zacll
t,week:malsch vleescl). Fig-:
Plalen,b.w.
,ik maalde(oul.moel) heb ge- een malseh,zachtvloei
jend,vers. Malsche kusjes.
malen. Eigenli
jk,zich heen en weerbewegen,bi
j- Van hiermalschheid,malscheli
jk,malschjes. Het
zollderli
jk zich in eenen kring bewegen,ronddraai- staat, ten aanzien van zi
jnen oorsprong,methet
jen; eene bi
j ons bi
jna verouderde beteekenis, lat.mollt
à, gr. r
zlkog,ons molm,z/lolye?zl,mulen
welke echter nog in eenige spreekwi
jzen overge- malen,in verband.
bleven is,zoo alsnaderbi
jhetonz.werkw.malen '
N aluw e.malwe,v. Zekerltruid.
za1bli
jken. Zientaalstroom. In eenen bepaalde- r
'Fal.
vezee
..m. Een goudgele,balsemachtige,
ren zin,doorheen en weer bewegen verbri
jzelen, zoete wi
jn,wel
keom destad Napolidimalvasia
vergruizen; eigenljkst en gewoonli
jkst, tusschen in llorea wast)en van daarzi
jnen naam heeft.
twee steenen verbrjzelen, ;jn maken, tot meel 'Aa'
m s v.
, meerv.mammen. De borsteener
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vrouw,ln de gemeenzame verkeering, Ook wordt sta u
ik za1 u afwachten. KARELS naazaat
het van diercn gebruikt. V an hier het,in den was er de m an niet toe, was er niet geschikt

gemeenen epreektrant, gebruil
teli
jke onz. werkw. toe. H'
oorT. W eleer was-ntanook zoo veela1s
mammen, voor zuigen: de jonge wil mammen, eerli
jk man; van waar nog de spreel
twi
js: een
geefhem je volsteuyer. J.Vos. ltlL.heefthet man een man,eenwoord een woord,datis:cen
in den zin van zogen. Afam,znczàzpe,wordtook cerli
jk man houdt zi
jn woord. W anneerereen
overdr.gebezigd:houdellde Antwerpen voorde telwoord voorgaat, bli
jft het meestal onveranmildste mamme, die 'toorlogh zoogt. Hoor'
r. derd, even als bi
j maten en gesvigten: een 1eVan hetlat.mamma,fr.mamelle.
ger van twintig duizend man; bi
j Ilool?'
.
r ook
N ao - e:u k , m ., m eerv. M ammelukken. m annen.
Een arabisch woord,dat eigenli
jk eenen slaafbe- M eer bepaald beteekent het woord man eenen
teekent, en waarmede men, in Egypte,diegenen eehtgenoot,in tegenoverstelling van vrouw,of'
wq)
'.f
'.
pleegt aan tc duiden, welke van christenouders Bi
j OTFRID. reeds man, zweed. man,in middelgeboren,doch in hunne jeugd gevangen, el
1 in eeuw. lat. homo. Eenen man ncmen, krlgen.
de mahomedaansche godsdienstopgevoed zi
jn
Hetvrouwel.woord is ntannkn,in den bi
jbelsti
jl:
worden. In eene ruim ere beteekenis wordt
woord nttzmnleluk genomen voor iëm and, dic

men salse m anninne heten. Van hier manachtigy

manheid,bi
j Hool?:
r; manneli
jk, totden lnanen
het manneli
jk geslacht belloorende; dapper,deftig, onverschrok
-ken; manneli
jkheid,ook voor het
manneli
jk schaamdeel; mannen, eenen man 1ernen;ool
t voor bemannen, bi
j HoorT. Zamenst.:
akkerman,bootsman,enz. Manlieden,(manluiden,
manlui)manmensch,mallmoedig,manmoedi
gheid
en ltondt Gotle niet dienen, ende den m am- manmoedigli
jk, mannenhuis, mannenmoed, manm on. Het is van hetgr.p-atp-octv,gretig verlan- nelastand, m ansbeeld, mansbloed,m ansdom ,en
gen,afkom stig.
mannendom, bi
j VoxD., manshand, manshemd,
X an , m ., m cerv. mans, mallnen. Een der manshoed,mansjas,maushoofd,ook voorman,
chri
steli
jke godsdienstverlaatc11denturltschenomhelst.
M a- m on?m. Ti
jdeli
jk vermogen,ineenen
verachteli
jken zln, en in zoo ver rnen daaraan
zi
ln hart hangt. Een grieksch woord, door de
Overzetting van den Bi
jbeltotonsgekomen:Gi
j

oudste woorden niet alleen in onze,maar ook in mauskleed, m anskleeding, mannenklooster, mansalle europesche talen. H et beteekent 1. een slag, m ansleen, manslengte, de lengte van eenen
mensch, zonder onderscheid van geslacht;in wel- gewonen man,
m ansmannen, leenmannen,die
ke beteekenis het,vall den ti
jd van ltEno af, achterleenen bezitten, m ansmoeder,in den lavoorkoult. Thaz utzort th'istm an uuorten,heet gen spreektrant mansmoer, mansmutsj mans-

het bi
j O'
.
r.
FaID., voor:hetwoordismensch ge- naam,mansoor, manneli
jlte naltomeling,ook zeworden. Parn plcpno zi
jn bi
j KltRo menschen- ker kruid; manspersoon, mansrok, m anszuster,
kinderen. Een man heetin hetangels-wael'man, manvolk, manwi
jf'
,man en vrouw te geltjl
t,
eene juFer maedenlan, eene vrouw wfo
?/czl,eng. manziek,m anziekte, enz.

woman. M onl-lor,1I-1u1c en aladeren hebben in het Het meervoud van som mlge, metman zamenbreede getoond, datde tweede lettergreep in het gestelde,woorden heeftlieden,ît/z
't#n,en nietoncalat.homo,(bi
j deoudeIzati
jnen hezuon,ât?/
ntlp,h'
u- nen,b.v. am bachtsman, am bachtslieden, zie cpzznopo in humattus;n:k??oen imntaltis,ollmenscheli
jk, bacht enz.
niets anders dan ons man is. In deze beteeltenis Ot
zlings werd dit man veelal in plaats van er

is hetbi
jonsverouderd,sederthetdaarvan afge- gebezigd,zi
jnde de manneli
jke uitgang der van
leide mensch m eer in gebruik gekom en is. lntus- werkwoorden gevornlde zelfstandige naal
nwoorden.
schen zi
jn ons onbepaalde voornaamwoord men, Zoo is betomaît,bi
j 0T1>M10.aanbidder. En nog

en het zam engestelde iemand,ng'6??lczdd nog over- tegenwoordig zegt m en: koopman en kooper,

bli
jfsels daarvan. Ook zi
jn er llog verscheidene haudwerksman en handwerker,enz.
gevallen2 waarin het woord p?cn personen van
Dewi
jlin de meestebeteekenissen van ditoude
beiderlel geslacht aandtlidt, b. v-: de gem eene
m an, voor gem eene lieden, mannen en vrouwen.
H et schip is metm an en muis,met nlenschen en
vee,vergaan. Eenen persoon,i,1eenige spreek-

woord hetflenkbeeld van m oed en sterkte duide-

li
jk doorstraalt,zoo hebben de meeste Taalkundiafkeleid. Het wend. ntotsch beteekent magt, en

gen het van het oude werkw.mogen,zweed.nta,

wi
jzen des gemeenen levens gebruikeli
jk. Ztine 1ttt?11t)/k eenen m an; welk laatste methetlat.mas

waren aan den m an helpen. Als de nood aan overeenltomt. Ook beteek
-eut hethebr.geber, dat

den man komt. Gtjztzltmi
jman en paard noe- van 3Z1,sterk,a'
fkomstig is,eeneflman.
men, den regten persoon,en hem juistuitduiden. (
faxl.
.
e
baar, bi
jv. n. en bi
jw-, nlaanbaart
ler,
Iemand voor den m an houden, voor dengenell, maN
nbaarst. Bekwaaln om iu het ht
zB'
cli
jk te
die ietsgedaan ofgezegd zotzhebben.
treden,van eene vrotlw gesproken, huwbaar, van
9. Iemand van hetmanneli
jke geslacht,zonder het oude mannen,d.i. eenen m an nem en. àlanonderscheid van jaren. Ick heb eenen man van baar worden. V an hier m anbaarheid.
den H eere verkregen. Blaslcsv. Het verkleinw. (
M and,(mande; v.,meerv.manden. Een van
manneLie wordt ook van dieren gebezigd,in tegen- teenen gevlochten korf. Door de mande vallen,
s
pre
ekw.,tot bekentenis koluen, Zam enstell.:apoverstelling van het wqf
')'
e. ln hetdertigstejaar
is men een man, d. i. een volwassen m an. Een pell
lland,broodmand, euz. M andenmak-en, zelfst.
wi
js, ervaren, geleerd, geschikt man. Een man gebruikt: eenen jongcn op het nlandennlaken
van letteren- Een m ttn van ondervinding. Een doen - mandenmaker, mandenmakeri
j,mandenman van smaak. Man voorman. Ietsmannetje werlt,m andenwinltel.
H
e
t
hee
f
t
,
ove
r
he
t
gehee
l
j
de
bet
ee
kenisvan
voor mannetje namaken, d.i.juist, in alzi
jne
deelen. Hi
j is'mans genoeg;ook in het meerv.: diepte,en bchoorttot mond enz.
zi
J
-zi
jn mans genoeg. Ik ben uw man daarvoor, TN anens b. w., ik maande, heb gcmaand.
ik sta u daarvoor in. Ook :ik ben uw man,ik Waarvoor gemeenli
jk aanmanen, verzzlcnew gebe-
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zlgd wordt. Bi
l-zonderli
jk ter bctaling van eene meen gebruikt wordt; in hetfr.mant
f
'este. Een
scluld aansporen : hi
j laat zich dageli
jks manen. openbaar geschrift,waarin een V orst,of Staat,de
Van hier m aner,lnaning.
wereld van zi
lne handelingen onderrigt
Lat. monere, gr, p-Nczctv
p'
rjvato,dor.pu:t&utt), M ank? bi
jv..n. en bi
jw-, manker, mankst.
zndico. Hetsehi
jnt ook aandri
jven,leiden te be- Gebrekltelillt in den gang,van natuur,of biJ. toeteekenen,en m ct mennen in verband te staan. Zie val,verminkt aan de voeten: m ank gaan. Aan

*

lîlaqn.

hetzelfde euvelma
k gaan,hetzelfde zedeli
jk ge@.n
-

-

M a uge', o. 1.)e afwezendheid cener nuttige brek hebben. GiJ kunt voor miJ.niet lnank gaan?

en aangellalne zaak, gebrek. Bi
jmangelvan gi
jkuntuwen natuurli
jken gang, uwe geaardlleid
geld. Bi
j mangelvan vergelding. llooFT.
en waregedaante,voormi
j ni
et verbergen. Ook
Ital.manco, middcleetzw.lat.manca,fr.manqt
te. van zaken, waarin eene merkeli
jke gebrekkeli
jkHet stamwoord is ongetwi
jfeld ons ntank, lat. heidplaatsheeft:een mank bewi
js. Die geli
jke-

nlancus.
nis gaatm ank. Van hier mankheid. OtI1. beteeM auge', m.,m eerv.mangels. Een werktuig, .kende het verm inkt,in het algemeen.
waarmede m en gewasschen cn gedroogd linnen,en èN an kop, o., m cerv. manltoppen. Anders

ook andere wollen kleedingstukken, gl
at
l e1lzacht ook heub slaapbol,slaapkruid: mankop,datslaap

m aakt. D en m angeltrekken. Zarnenstell:draai- verwekt. V oxo. Zamenstella:m ankopstroop,manmangel,handmangel,trekmangel.
kopzaad.

Middel.Iat.mancula,waar manculari mangelen Bi
j OTFRID.is het manahattbit, inhethoogd.
is. W aarschi
jnli
jk ishetverwantmet onsverou- Afohnhaupt.
derde mange,hetwelk allerleiwerktuig, en vervol- N a nm oed#g, zie man.
gensallerleikri
jgstuig beteekende,bi
j KIL.insge- '
W auna,o. Hethemel
broot
lderH.Schrift:
Ii
jks macht
hae bellt
kae genus; in welken zin het uwe vaders hebben het manna gegeten in de
ook bi
j Hoox,'
r voorkomt.
.
woestyne. Blasscv. flet manna der Apothekeren
N a ngeieu, o.w., het m allgelde, heeft ge- is eene soortvan dauwydie in Kalabrie op zeltere

mangeld. Afwezend zi
jn van dingen:welkenood- ti
jden desjaars,op de bladen derboomcn gevonzakeli
jk ofwenscheli
jk zi
jn;alleen ln den derden den wordt; volgens anderen, de verharde zoete
persoon gebruikeli
jk: het geld mangelde. Het sap van zekeren boom ; in I
let lat.manna calamangelt heden overal aan geld. Ook fig.: het brina.
mangelt,hethapert,nietaan mi
j,dat enz. Het 'Fannegel.d, (mangelc
l) o.,meerv.mannemangelt mi
j aan ti
jd.
gelden. Van malt, in f1e algemeene beteekenis

'Fangel.exâ, b.w.,ik mangelde,heb gem angeld. D oor middelvan eenen mangellillnen glad
en zachtm aken. Zam enstell.: mangelltamer,mangelplank,m angelrol,mangelstok,enz.

van menseh, en geld. Otzl.is hetin gebrnik geweest, voor de waarde van een gedotltlm ensch,
welkedeNaastbestaanden vorderden,ofdegeltlboete
voor eenen beganen m oord; andçrs ook wergeld

Oul. beteekende mangelen heen en weerbewe- genaamd! van wer (man) en geld, in Vricsland
gen;van daar bi
jIflL.mutare,yicrl
n?ff/
arc,en bi
j mansgeldt
ng en maasboete, bi
j de vriesche boeren
ons nog voor ruilen,verwissolcn,in gebruik:eene haudlesen,d.i.huidlossl-ng.

goedemangeling (ruiling)doen. Van hier,mogeli
jk,de beteekenis van ons mangelentof,door het
heen en weder bewagen van zeker dolr zi
jqe

(
M aunel.
lx
jk,zieman.
N annen,zie î
nan.
è
N ansehap, v. Ei
genli
l
-k, de betrekking

zwaarte drukkend werktuig, glad lnaken. Zie tusschen den leenheer en de m annen van leen: of
mahqel.
leenmannen, en inzonderheid de verschuldlgde

(
M anhafl,bi
jv.n.en bi
l
'w-.,manhafter, man- trouw engehoorzaamheid van (
1e laatsten aanden
haftst. Van màn en haft,voorhqftiq
:
'
, van haven' eerste:hulde en manschap aan zi
jnen leenheer
.
'

haben, ltebben. D e manhafte btlrgerll. Ook man- bewil.zen. HALMA. Thans gebruiktmen hetmeest

hafti
g. Van hier manhafti
gheid, manl
laftigli
jk. voormannen,manspersoon:demanschap van het
Ziehaftl
q
%
ë'.
dorp bi
jeenroepen. Kri
jgsvolk, soldaten:zi
jnle(O anl.er, v., meerv. manieren. Een woord, ger bestaat uit kloeke manschap.
waarmecle zoowel (1e aard en wi
jsoverhetalge- M ansAag,m.,meerv.manslagcn. lloodslagy
meen, als ook in het bi
jzonder de aard en wi
js moord: eenen manslag begaan. IIOOFT bezigt
.

der gebaren, en deze gebaren zelve aangecluid manslaght.
wordcll. Iem and goede manieren leeren. Dat is (M anlell., m ., m eerv. mantels. Iets, Iletwelk
geene manier van doen. Gewoonte, gebrtlik: hct lets anders bedekt. Van hierwordteen walom
is ntzde manier,zoo geklced te gaan. D eCzàcn?kr ecne stad ntantelgenoemd;zoo ook het houten of

is bi
j den beeldenden kunstenaar de hem eigcne steenen bclegselom eenen schoorsteen, en zamenwi
js val) uitvinden en uitvoeren. Zi
j is in de gcsteld schoorsteennlantel. Verder, zekerwi
jd opltunsten datgeen,watin (le fraai
jewetenschappen perkleed, hetsvelk over de gcwonekleederengede sti
jl of schri
jfwi
js is: een sehilderstuk inde dragen wordt: eenen manteldragen, omhangen.
manier van Russsxs. Van hiermanierli
jk, ma- Schoon de mantels der kerk-leeraars meestaltot
n
ierli
jkheid, onmanicrli
jl
t; ook het bedr.werkw. eene kleine strook zwart laken,of zwarte zi
jde,
nlant-eren
,goede manieren leeren:in letmanieren, welke zi
j op den rt
lg dragen,ingekortzi
jn,behotw
regelen en zcdevormen der leergierige jongkhcit. den zi
j echter nog denzelfden naam :mantelen
Voxo. Van hiergemanierh ontlrtz/t
fd, bi
j KILwel befaandoen. Ook dragen sommige opperkleede-

genlanierd.

ren der vrouwen dezen naam. Van dit woord

Middeleeuw.lat.ntanerl
es,sp.manera,ital.nta- zi
jn eenige spreekwi
jzen ontleend, a1s:iets met
nlkra,fr.manière. TsN K ATS brengthet tot het den m antel der liefde bedekkcn. D en m antel
oude manen,mannen,aanmanen,aanvoeren.
naar den wind hangen,zich naarti
jdcn en omTo an:fesl, o., m eerv. manifesten. Een uit standigheden schikken. Den mantel op den tuin

hetlat.manf'edft/d ontleend woord,datreedsalge- hangen; ditzegt men van eenen geesteli
jke,die,
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zich op hetland bevindende,zich gaatverlustlgen, eenen goeden m arktdag hebben, vcel verkoopen.

op eenewi
jzewaarin zi
jn karakter hem hinderli
jk
ZOu wezen, en di
e daarom zj
inen mantelop den
tuin,d.i.op de heining ofhaag,hangt. En van
ditnederleggen van zi
jnk-arakter,heeftdezezelfde
spreekwi
js Peno andcre beteekenis bekom en,nai*n ambt neder te leggcn;in welk
l
zleli
jk van ZJ
gevalmen zegt:hi
jheeftden mantelop dcn tuin

Avi
jders, marktgang, het gaan naa'
r de markt.
Eindeli
jk eenige andere zamengestelde,a1s:marktem mer,m arktkraam r m arktltramer, m arktmeester,

marktplaats, marktpri
js, marktregt, marktreizer,

mark-tschip, m arktschipper, marktschuit; markt-.
schreeuwer,voorkwakzalver. V anhierhet onz.w.
markten,term arktgaan;en bcdr,,voor termarkt
gehangen. Zamenstell.: dekmantel, kril-gsm antel, brengen,verkoopen.
enz. M antelhuis,waar rouwmantels verhuurd wor- V olgens Aosra-, uit het middeleeuw.lat.merden;mantelkoord,m antelk-raag, m antcllis,mantel- ccf?
z?
p, merchetum,geli
jk dit van hetlat.mercaï-q
vcrhuurdcr,mantelzak. H et zamengestelde mantel- m ercatlls.
-'
P0P)e,voorhetlaatste pi
jpje.datmen in een ge- M arlen, b. w., ik marlde, heb gcmarld.

zelschap rookt,isnog ingebruik,enwaarschi
jnli
jk Schippersw-,beteekenende de zeilen mctdun touw,
daarvan ontlecnd,dat,onder hetrooken van deze hetwelk men kcttingswi
jze door elkander steel
tt,
jken vastnaai
jen. Van hier marling
pi
jp. de mantels bi
jeengebragt en omgehangen aan dc li
werden, en m en zich intusschen gereed m aakte, (
meerling),dun,sterk touw, waarmede men de
om hetgezelschap te verlaten. V an ditmantelis zeilen marlt;in hetfr.merlin,onsmarlq'
h. Het
het bedr.werkw.mantelen gevorm d,nog overgg in is een voortd. werkw. vau marren, binden, voor
marrelen. Zam enstell.:m arlpriem ,m arlreep,marlons bemantelen. Zie ditwoord.
touw,waarm edem en de zeilen opbindt.
M anleipup.
je.o.
,ziemantel.
W ave, maar, V.y m ee1*v. maren. 0t11. ge- Y arm el,m .,m eerv.m arm els. Eenknikker,

jvan marmergebruikeli
jk, voor water, zie moeras: inder mare waarmedekinderen spelen,hetzi
verdronken. M .ST. ZekerwaterteLeiden draagt
nog den naam van deJfcr:. H etmaarisin Groningen eene breede sloot,of wetering,waarin watermolens zich ontlasten. Zie meer.
(O arg. zie merg.

(
V ark. v.,meerv.marken. Eigenli
jk een teeken; doch daarvoor bezigen wi
j nterk. Zie dit
woord. W i
jders, eene mct marl
ten,ofgrcnsteekenen,aangeduide en daarin bepaalde vlakte,een
afgeteekende omtrek. H et wordt van geheele

landen gebruikt, a1s: Denemark (Dcnemarken)

kleurd. V an hier hetonz.w.marmelentm etzulke
knikkers spelen.
M arm elade,O11d.W.,V.)m oerv.marm oladen.

Ingesuikerde boomvrucht, in het bi
jzonder kwevleesch, doorsuikerde kweperen. Uit het ital.
marmellada, dat uit het lat. melimelq ??,
:J?
%1:!?f???,
melintela sehi
jntverbasterdte zi
jn.
N arm e#d:er,o.,m eerv.m arm eldieren. Een
bel
tenddiertje,methetwelk de Savooi
jersen Tyrolers omreizen, anders marmot
je genaamd, fr.
marmotte.

Einmark, enz. Ook van eene lalldstreek, ver- M arm elen. zie marmelen marmer.
scheidene plaatsen in zich bevattende,en binnen X arm er. m. en O., m eerV.marmers. Een
hare grenspalcn besloten : de mark Brandenbul'g ijne kal
ksteen,dieingeheelebeddingen,waaruit
enz. V an hier dezam cngestelde:markboek,m ark- hi
j gehouwen wordt,te vindtn is- De stofis van
het
onz
,
de steen uit die stofgevorm d van het
araaf; markgraafsehnp, markgravin, m arkpaal,
mannel. geslacht. H et m eerv. marmers is voor
m arkregter,m ark-steen.

Middeleeuw.lat.marcha,eng.mark,bi
jUspnls. l
tnikl
ters (zie marmel)gebruikeli
jk. Voorts,geli
jk
de Iati
jnsche Dichters hun marmor, waaruit ons
'

VRTCO,d00D.XzJo*ijZW00d.K?Jrke,fr.marche. Het
lat.onc/rpo,ecn rand, ltomt hier mede in aanlzlerklng.
PEark , o.,meerv.marken. Zeker gewigt:bi
j

woord gcvormd is, voor de oppervlakte der zee,
voor de zee zelve gebruilten,zoo doen onze Dichtcrs ook m et dit woord. Zoo zegtV oxo.ergens:
baren tuim elca om ln 'tm armer. En Poo,r:
degoud-en zilversmedcn gebruikcli
jk,waarschi
jn- dc
li
jk wegens het daarop geslagcn teekcn, ofden langs 'tmarmer in het meer. Zamenstell.:m arstempel,dus genoemd, en derhalve tothet vorige merbeeld, lnarmermi
jn,marmersteen,marmersteenmarlc'behoorcnde: een m ark zilver, een m ark m ortel, m armerzager. V an hier het onverbuigb.
goud. Fig.,is marlc,in vele Landen, eenc groo- bi
jv.naamw.marmerenqdat val
)marmergemaakt
tendeels ingebeelde munt, bi
j welke men reltent, is:eene m armeren zuilenz.
j IflL. ecne pop, welkc
vermoedeli
jk, dewi
ll men weleerhetgeld plagt te M arol, (marotte, bi
m en geklten geeftj om mede tespel
3Veg0n.
en) v.
,nog
M aeketeuéer, m ., meerv. marketenters.' ovcrig in de spreekwi
js:elke zot heeftzi
jn marot,
Een zoetelaar. Ongetwi
s
p
e
e
e
l
po
p.
Ve
r
ke
e
r
d
e
l
j
i
k
heeft
ifeld van hetital.merca- d.i.elltheeftzi
jne
+F
tante, oudfr. mercadant. In het ital. is zoowel men dikwerf gemcend,dat i
n dezc spreekwi
js.op
meréare,a1s mercantare cn mercatantare, handelen. den bekenden hofnar, CLEMENT M AROT, gczinM arkl, v., m eerv. markten. l)e openbare speeld werd.

talri
jke zamenkomst van koopers en verltoopcrs: '.
fareen. (maren) merren), b. en o.w.,ilc

ter marktgaan. De plaats,waar gekocht enver- marde, heb gemard. Bedr-, binden:gemartaan
kocht wordt: bi
j de marktwonen. 1)e pri
js,of eenepaale. BKG. ln (1e scheepvaartis ditwoord
de loop dcr koopwaren :watis de m arktvan de vooral gebruikeli
jk: toen de manschap de vloot
boter? Onder de m arkt,boven dem arltt. Spreek- aan den oever m aerde, V oxo. Onz.,methebben;
wi
jzen:zi
jne huid zelf ter markt brengen,zichj sammclen,talm eh :waermartGodts wraak?Poo'r.
in eigen persoon, verdedigen. lli
j deAngels. is meran, verhinderen, beletten.
j is van alle Bi
m arktcn weder gekomen; hi
jn, dun totlwr waarmede men
j ls een loos en be- Zamenstell.: marli
drevenmensch;zinspelendcwaarschi
jnli
jkopiemand, mart,dat ism arlt. Zie nlarlen.
die alle m arkten bezoekt, en daardoor in den Pfars,m. Denaam van den Kri
jgsgod,in de
handcl doorslepen wordt. Zamcnstell.: kalver- fabelleer dcr oudromeinsclle dicllters. V oorts,
markt,ossenm arkt,enz. Zoo ook marktdag) flg-, draagt eene der dwaalsterren,in onszonnestelsel,

385

MARS- MAT.

dezen naam, geldk scheikundigen denzelven aan gezigt. Glimp, schi
jn: onder het masker van
vriendschap.L.Tltle. Hetm asker afdoen, openhet i
jzer geven.
Te ars. v.,m eerv.m arsen. Eene ronde houten li
lk voor den dag komen. Van llier hetbedr.
zoldering, om den mastval)groote schepen:het werkw.maskeren,een masker voordoen, fig.
, m et
topzeilwordtop de m arsneergevelt. H oor'
r. De eenen gli
m p bedekken :hun bedri
jf te maskeren.
mars zingt liefeli
lke deunen. PooT. Ook wordt I'Ioos''r.
het genomen voor het kooptuig eens kram ers, M asker, z
nttd/cc, middelceuw. nlascha, plcdcqrc.
che,
hetwelk dezelve op den rug,ofvoorhetl
i
jlldraagt. M isschien uiteene bron methetverouderdemasZam enstqll.: fokkemars. - Marsklimmer, m ars- mascheb datbi
jIfIL.voorkomt,en eene vlek belantaarn, marsmast, marssteng, m arsvellen, m ars- teel
tent; omdatde oudste wt
js, om zich onkennee
zeil. M arsdrager,m arsk-ram er,marsman;marste m aken,daarin bestond,dat men hetgezigt

voerder,een schip,dat een marsvoert,bi
jHoov'
r.
N arseh ,m .,meerv. marschen. Een woord, Rfasl. m., meerv. m asterl. Een seheepsmast.
uit het fr. marche ontleend, en ondt,r kri
jgsvolk Hiervan zi
jïleenige spreekwoorden ontleend,b.v.:
gebruikeli
jk,zoowelvau voetvolk als ruiteri
j ver- varetl, waar de groote m ast vaart, d. i.overal
staan wordende. Optogt der kri
jgsbenden: op varell, waar het gevalt. Er kunnen geene twee
marsch zi
jn. M arschJ een bevelwoord, om de groote masten op een schip zi
jn,maar een kan de
soldaten te doen voortgaan. Een muzi
jkstuk, dat voornaamstezi
jn,en hetopperstegezagbekleeden.
op de trom geslagen,of gespeeld wordt, ten tee- Hi
j moet voor den mï
lst:ditzegtmen van eenen
ken, dat de marscll beginnen m oet:de holland- matroos,diemeerspjsneemt,danhi
jopetenkan;
sche marsch.
voorwellte gulzigheid m en weleens aan den mast
Plarsepeln. m.,m eerv.marsepeinen. Zeker gebondenen gestraftwerd. Hi
jzaldeu mastwel
suikergebak van zoete en bittere am andelen, sui- wel opkri
jgen, hi
J zal zieh wel helpen, redden.
ker,enz.: die geen bancketvan marsepeinelasehaft. Ook worden lange palen,schoon mel
l hen nietop
V oxo. Ilit het ital. mavzapane, omdat ATARZA, schepen gebruikt,masten genaamd:lnasten in den

een Italiaan,daarvan de uitvinderzougeweestzi
jn. grond hei
jen. Zamenstell.: mast
bloem, damastMEuRs.heeft(glossar-j:l!dlaàqzf
aclTTag,bàsytûp.
evog bloem ; mastboom) mastboscla,masteloos,mastenBlplac&ç. Sp. macapana, fr..mas.se
pain. In het m aker, m asthout, m astklimm er, mastkoker,m astmiddeleeuw.paitt-smartius,marctpanîs. Zam enstell.: ligter,een ligtermet eenen mast;mastspoor,mastm arsepeinbakker.
koker;mastvisch,cachelot. Driemasthoeker, drieT
e arles,Lmevte,merteken,martth,bi
j KIL.
) v., mastschip.
@*
meerv. m arten. D it woord verklaart KlL. door

it, eene houtmi
Het schi
j1t met eene ml
jt,deneenen aap. Bi
J DE BRuxlqvindtmen marteko. zelfden OOrSPrOng te hebben; van hetoude mab
W aeteiaar, (marteler) m., meerv. marte- hoog,sterk.
laars,martelaren. Een bloedgetuige, iemand, die, A aslel.
uln,(mastelein) o.,meerv.masteluiom debeli
jdenisvan dechristeltjke godsdienst,a1- nen. Gemalen koorn van halftarw en half rog ;
lerleili
jden uitstaat:hetbloed der martelarenwas ook een brood, daarvan gebakken. GOEREE behetzaad derKerk. Jvi
jdersiemand.dierom eene zigt het flguurl., zeggende: dat de rjnsbtlrgsche
waarheid of zaak, die goed is,ofwelke hi
j voor Broedersvoor masteluin,datis half arminiaansch,
goed houdt,ongelukltig li
jdt:hk is een martelaar llalfdoopsgezind,de monstering konnen passeren.
voor zi
jn gevoelen geworden. Fig.: hi
j is een KIL. heeft mischteluyn, van het oude misschen,
martelaarin zi
jn werk. Van hier martelari
j,het misscbelen, mengen; zoo dat hetwoord ei
genli
jk

martelaarschap,het marteldom . H et vroawel. is gemengd koorn,en een gem engd gebak beteekent,
martelares. Zamenstel.:martelaarsboek,martelaars- en ollsmasteluth,waarschi
jnli
jk,eene verbastering
li
jst,marteldood,martel
kroon,voormartelaarsdood; va11ntischteluin is.
martelaarskroon, de eer van het martelaarschap. X agllk, m. De welriekende hars van den
Poo'r heeft martelsnaar, getokkeld ter eer van mastikboom. Uithet gr.rzcgty'
j.
eenen martelaar. Uit het lat.martyr,datvan het (
N al. o.
, meerv. matten. Eigenli
jk grasland,

gr.p.lgTuF afkomt,welk woord eenen getuige, en datgemaaid kan worden;van maden,zz
lccùkn,lat.
in engeren zin, eenenbloedgetuigebeteekellt. V an metere. V allhier is het eene zekere hoegrootheid
v
an
l
at
l
d
Zamens
t
.
:
de
i
mat
voo
r
da
gma
t,zooveel
hier hetbedr.werkw.martelen,pt
jnigen,den dood
aandoen;waarvan martelgereedsehap,
als,door eenen m an,in eenen dag kan gemaaid
M arler, m .,m eerv. m arters. Een sabeldicr, worden.
(
welks bont in waarde is. Op de Y eluwe noemt M al. v.,meerv. m atten. Een spaansch geldmen eene soort van wezeltje mater. Uithetfr. stllk, dat vierkantig is: spaansche m at. Indien
martre, of marte.
deze zilveren munt,om hare vierkantige gcdaante,
TN as. v., m ecrv. massen. Eene menigte, een dezen naam draagt,zoo konde men hiermede verhoop;van hetlat.massa:in een tnass'ongeschikt geli
jken het middeleel
zw. matto en mattonus,ital.
alover hoope liep. ZACHAR. Hsvxs. D e verza- ntattone,een.tigchelsteen.
meling van Joden en Heidenen toteenekerk wordt (
M al,(matte) v. Een woord,datreedsAreroudoor VONDEL ook m et dezen naam bestempeltl: derd is, beteck-enende geronnene melk. Ilet zadie m as uit veele troepen van allerhande bloet. m engest.kaasm at is nog in gebruik, voor kaasVoor eenel)ongevormden klomp: V IJLXAEN, die vorm. Het behoorttot het geslachtder woorden
disselsmeede van fjn goutrde speel
t van zil- AN,Js,lat.ntassa pltzferdk,lat.matert-a.
vre m assen. Voxo. L,M SYER telthet onder de 'O al, v.,mcerv.m atten. Eene stoelm at; ook
bastaardwoorden.
voetm at,en deltmat:gedektmeteenemat. V oxp.
T
e ask,(maske) v.,meerv.masken. lletzelfde H angmat:in eene mat slapen. Zam enstell.: baa1s masker. Oneig.: onder m aslte van looze kermat. Eene kooi,waarin hanen vechten:waarnaamen. HoorT. Fr.masque.
van despreekwi
jzen:in dematzi
jn,zich in vervoor ielnand in de mat
M asker,o.
,meerv.maskers. Gri
jns,momaan- legenheid bûvinden
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epringen,deszelfs zaak verdedigen. Zamenst.:m atu H et is uit hetital.materazzo,matarazza,midtebies,mattenkramer,m attenmaker,m attcnlisch,ze- deleeuw.mataratlhm,matracthm.
ker watergewas. V an hierhetbedr.werkw,matten, Plaéees, v.,m eerv.m atressen. Eene m eestestoelen matten.
res. Ook eene minnares. In de dagcli
jksche taal
Eene biezenmat is in het hoogd. Afatle, lat. alleen wordthetgebruikt. V an het fr.maztvesse.
éreos, m., m eerv.m atrozen. Een bootsntatta. AI
ARTIN,vergeli
jkthier het hebr. rQ.Y . gePla
zel,clie op een oorlogsschip vaart.
N al.o.,gebruikeli
jk in de spreekwi
js:op het De oorsprong is onzeker. Aoàl-cxg denktom

mat komen, waarschi
jnli
jk, zoo veel als,op den het lat. metellus, iemand, die bi
j het leger om
lnaalti
jd komen,konlell terwi
jlmen eten,ofzal loon tliende;een verkleinw.van mettts,hetwelkhj
btzginnen te eten; van het ontle znc/,goth.mats, m et ntaat, een maklter,een handlanger,toteene
spi
js,maalti
jd. Van hierishetovergegaan totde bron brengt.
beteeltenis van bi
j verrassing komen:het vosken (M alseh u ddin g. v. Gruis en vuiligheidvan
op 'tmatkom ende, V'oxo.
l
toorn, ri
jst, enz. Ook uitschot van iets. Van
jw-, matter, matst. Een mat en scàndding.
M al, bi
jv. n. en bi
zeer 011(1 wt'ord, dat eerti
jtls de beteel
tenis van M alsen , b.w,,ik matstc,hebgematst.D ood-

doodgehad hceft,envolkomcnmethethebr.DlM
w

slaan :die op 't kasteel vloodren daar door de

A
Yan llier
overeenkomt Die oude beteekenis bli
jktnog uit macedonieren gematst wierd. BOGAERT.
het oude vlaamsche maten, slagten, dooden,dat matshamer, stri
jdhamer. Het woord is uit eene
bi
j KIL.bewaard is. Hiermede heeftveelovttr- bron m et hetvlaamsche maten, dooden. Zie mat.
eenkomsthetlat.ntactare,slagten,hetmiddeleeuw. Y aésvol, m.,me'erv.m atsvotten. Eenscheldmalare, dooden) sp.matar, en het oudfr.mathe, naam,welken men iem and toevoegt,dienietdurft,
het graf. V oorts, heeft hetnog ecne andere be- en daarbi
j dom en onnoozelis. ln Groningen

teekenis, zi
jnde zooveel a1s overwonnel),in zulke gebruikt men het van het vrouweli
jke geslacht:
engte gebragt, dat men zich niet meer hveet te eene m atvotsche. D e eerste helft des woords
redtlen. D us komt llet nog in het schaakspel stamtvan mataf,dat voorheen de beteekenisook
voorz den koning schaak en matzetten. Fr.mat. van bloode had. ln hetital.ismattoteen nar,eng.

perz.mat. Thans beteekenthetbj ons vermoeid, mad, onzinni
g. In het neders.is matzfotz,een
in eenen hoogen trap van krachten beroofd: het verwi
jfd mensch. Zie over de andere hel
ft, op
ho
nds
vo
t
.
matteli
jf.M.L.TIJDw.Matvan kommer.Poo'
r.
@
Z1
e
Uitgeclroogd, uitgeput, verdord:in een lant,dor (
O atkex:, matteren, mat,v.en bi
jg.n

en mat. BIJBELV. D of, weinig glans hebbende: N azeRen , v.; het enkelv.is niet in gebruik.
mat geslepen glas. V an hierm atheid,m attigheid. Eene ziekte, waardoor de opperlluid met kleine
Ook hetbedr.werkw.matten,matmaken; anders roode vlekken uitslaat. Van hierhetonz.w.mazenhnatten, waarvoor ook matteren door Voxo.en len,de mazelen hebben.
lloor'
r gebezigd wordt.
Afazel,geli
jk once
scàc,maschelbi
j Klrz,isin het
N aladeer, m.,meerv.matadoors. Een ond. algemeen eene vlek. Zie maslcer.
woord, dat,in hetgemeene leven slechtsgebruikt (
M ede, (meê)v. Een drank,diedoor gesting
Wordt YOOr eenen man Van grootVermogen,aan- uit honig en water,of andere vloeistohkn, toebezien en magt. Tn het lomber:pel worden de reid wordt: met de zoete meede. 11OO17T. Yan
hoogste, en op elkander volgende troeven mata- hier m edig:m edig bier.
doors genoemd. Hetis een spaansehwoord,betec- M iddeleeuw.nledo,zzlcffc,medus. H etstamwoord
l
tenende ei
genli
jk eenen moordenaar,van hetsp. is het slavon. med, honig, in he$rus.med,pool.
meod,litth.meddus.
mator,dooden.

M alelflk, voormatl
glbk. Zientatk
g.

M ede,(nleê)een bi
jw,van verzameling,inde

N alerle, v. Van het lat, matevia. On(1. beteekenis van oolct men had vernomen,dathi
j
de ccn van die bendewas. Tn dienzingebruikt
woord,vooronderwerp. Ziesto
f. Ook vooretter, mme
en het in Zeeland veel. M eu gebruiltthet ook.
in het dagel.leven.
M ath oen. o.,meerv.m athoenders,m athoen- in de beteekenis van met; alsdaarm ede,waarmcde,
enz. A1s voegwoord,metals:wi
jn,alsmede lrood.
deren. Tureluur,een zekere vogel.
M allg,bi
jv.n.enbi
jw-,matiger,matigst. Zoo V oorts dienthetvoorwerkwoorden:m edebrengen,
a1s het met de gesteldheid,de m aat van andere m ededeelen,mededrinken,medegaan,medegetuigen,
zlingen, overeenkom t; doch in eenen fg.zin,in m edeklinken, waarvan m edeklinlter; medekom en,
welke beteekenis het in zamenstell. alleen voor- m edeloopen,medenemep,m edeslepen,m edesprelten,
komt:pligtmatig,regtmatig,regelmatig,wetm atig, m edestemmen, m edetorschen m edevoeren, medecnz. l3at metlnaat en regeloverecnkom t:matiglz, werken, m edewillen, enz. V oor zelfst. naamw.:
reclltveerdig, ltuysch. B IJBSLV. Dat de gewone m edearbeidcr,m edeborg,mcdebroeder.m edeburger,
maat niet te boven gaat:een m atig vermogen. m edechristen, mededienstknecllt, mededinger,m eM atig weer,niette heet,niette koud. Van hier dedoogen, medeërfgenaam , medeganger, medegematigheid,matigli
jk; waarvoor ook matelt
jk, bi
j noot,m edegetuige,medegetnigenis, m edegevangen,
m edegewisse,m edegezel,medehandelaar,m edehelHooFr
r.
(M aélgeu. b. w., ik matigde,heb gem atigd. per,pedehulp,m eddngezetene,medek-ennis,mede-

jgsman,
M atig maken,intoomen,bedwingen:zi
jnen toorn kiezer, medeklank, mcdeknecht, medeltxi
matigen. M eest a1s een yvederk. werkw.: Iich medeleeraar, medeleerlil
ag, medeli
jden,medemaat.
medemakke
r,
med
emens
ch,
m
e
de
l
ni
nna
ar,
medemaf?g
'en,aan zi
l
-ne neigingen eenelllaatvoorschri
jven. V an hier matiging.
schepsel
, medestander,medestri
jder,medeverwant.
M alras, v.,m eerv.m atrassen.Een onderbecl, mec
levoogd,medevri
jer,medeweten,medezuigeling,
dat met haar ofandere stoflkn opgevulflen door- enz. Voor bi
jv.naanaw.:medeëeuwig,medegaande
naaiflis:de vorstspringtvan de matras.HooGvtz. (meêgaande)deelnemend;medeht
tlpig,medepl
igtig,
Ook geeftm en diennaam aan eenwaterglas,pisglas. medescbul
dig? medewarig (meêwarig); van mede
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en waren, d.i. gaan, derhalve medegaande,ge- dcrs meekrap. V an hierhetbedr.werkw.meeden

meenzaam,beleefd,bi
jHoor'
r.
(Azl66ék)m etm eekrap verwen. Zam enst.: meema'
pFell.etxeeiex:. b. w., ik deeldc m ede,heb ler,m eestamper,m eestoof,meevat,meeverw.
medegedeeld. letsvan zi
jnen eigendom aanande- W ee', o. Hetvoedzam e deelvan granen en
ren overdragen.
Zeggen, verhalen : ik zal u eenigePetllvruchtenjwallneerhetfjngemalen,en
wat nieuws m ededeelen. A'
lede deelen, afgeschei- door bui
l of zeef gezuiverd is. Somti
jds wordt
den,is een onz.werkw.:ik deelmede in datver- het ook van andere dingen gebruikt. Zoo heet
lies, datzelve treft lni
jook. Van hiermededeel- m en zaagsel, ergens zagemeel. Van meel is het
baar,m ededeeler,lnededeelgenoot,m ededeelhebbel-, onveranderlt
jkebi
jv.naamw.melen:melen koeken.
mededeeling, m ededeelzaam, medsdeelzaamheid, Van hier m eelachtig, m elig: eene melige peer.
Zamenst.: bloemm eel, boonenmeel, enz. M eelenz.
M ededeogen.o.;medelcllwnken,enz.,zientede. bloeln, bloem van m eelen een heestergewas;meelqe edlaa u, een woord,dat uit het lat. medi- boom, meelbuil, meelkalk, meelkist, m eelltooper,
anus ontleend, en in zamenst.alleen gebruikeli
jk lneelkuip,meelli
jm,m eelmees, pimpelmeesi'meelis,alstmediaauader,in de ontleedkunde,de ader, pap,m eelllot,m eelsuiker,m eeltob,m eelton,meeldie tusschen de hoofdader en leverader ligt. Ale- trogrmeelzak,meelzeef,enz.
diaanpapier, m iddelsoort, in grootte tusschen het Afeel,hoogd.Afehl,lat.mola,gr.pqkego. Zongem eene en groote papiergerek-end wordende. Za- der twtlfel is hetuiteenebron metmul,mol,0?
loJzzl,
m enst.:grootm ediaan,ltleinm ediaan,enz.
en stamt van malen af,i
jsl 3nela,verbri
jzelen,in
X edlel
a-n.v.,meerv.medici
jnen. Ond,woord, stukken stooten.
geneesmiddel:uitde volle m edeci-jn. Voxo. In N eenen , b. en o. w., ik m eende,heb g0dien zien gebruikt men het gewoonli
jk in het meend. Onz-, met hebben; vermeenen,denken:ik
m eerv.: de medici
l-nen helpen niet. Het meerv. m eende dat die zaak beslist was. Voorllem en
beteek-ent ook de wetensehap van geneesmiddelen: hebben. Hi
J meende de reize te aanveirden.
hoogleeraarin de medici
jnen. sledico
'b,manneli
jk Hoorrr. Bedr.,bedoelen, het op iets gem unthebgebruik-t, beteekent eenen geneesheer; in wellten ben:zoo die den staat m eenden. Hoor'
r. W el
zin hetthans verouderd is:TAIaI'HYBICSheeftdoor willen,genegen zi
jn:datghi
j mi
j meenten mint.
den leger dezen medeci-jn gezocht. K. sr. AlAxo. K AMI>H. Vau hier m eening.

jfeluiteene bron met het
Van hiermedici
jnsch. Zameltstell
.:medici
jndrank, Hetkomt zonder twi
medici
jnmeester. Uit hetlat.medicina.
oude min,gemoed,eng.mind,zw.mon,i
jsl. mune,
M eê,zie mede.

lat. mens, gr. p.eNng. M isschien is munten.eenen

X eed, (meede,meet) V., sqeeden,(meetcn). toeleg op iets hebben,van denzelfden oorsprong.
Een woord,datin eenigegevallenslechtsgebruikt (
M eerseh, bi
jv. naamw. Zwak, ziekcli
jk.
wordt. Hetbeteekenteene gaaf,een geschenk,en Zeerdenkel
i
jk ishetmethetwoord maf verwant,
lpcnn3z?.g, (an- datvan iemand gezegd wordt,dieydoorongesteldis nog overig in OnS meede of ltteeç
ders ntiede, p?d
c#/l
c3?nfnçl eene gi
ft, welke men heid,loom en zwaar in de leden is. Van hier
-zich verhuurd llcb- m eepschheid.
geeftaan dienstboden,nadatzi-)
ben. Het is het hoogd.lliellle, eng. nteed,bi
j M eer.(oul.meir)o.,meerv.meren. Een groot
OT>>XID.miata,N oTx.z?lk-efc,zw.muta. H et mid- binnenlandseh water: het haarlemrner m eer. ln
deleeuw. meta, metium, is eene bruidsgaaf, a1y dedageli
lkschetaalwordthetool
tvrouweli
jl
t geiemand zich aan eene maagd verlooft. Ilie scher- bruikt: de haarlemmerm eer. Zamenst.: m eeraal,
pere uitspraalc meethoort men nog in de geschen- meerbaars,meerkat,meerkoet,meerkol(
meerkolf,
ken,ofmeeten,wellte c1e schippersaan deopzieners meer
kolt),zel
terevogel;meerkrab,meermin,(meder tollen,voor derzelver klaal'nlaking en spoedige remin) bi
j de Dichters somwi
jlen vivt
kmneermin,
uitvoering, geven. lfeed is ook erltentenis,htzur doch verkeerdeli
jk;meerradi
js,meerspin,mecrvisch,
ofbetaling voor hetgenot vanzekereregten.Zoo meerwaterjmeerwortel,meerzwi
jn.
komt het voorin hetzam.keurmeede,dateigcnli
lk Deze benaming vinden wi
j reeds in morimavusa,
aanduidt een uitgeltozen stuk uitden boedel van geli
jk de Sci
jthen de Doode Zee noemden.
eenen leenman,aan zi
jnen leenhcer versclluldigd. (
M eer,bi
jv.n.en bi
jw,datdgeuli
jk de verGeli
jk dan ook nog de keurmeede, in den magt- geli
jkende trap van het verot
lderdemee,veel,groot
briefvangraafGEnknov&xGELRS,bi
j ScHnAsssl
tr is,hebbende den overtl'eFenden trap meest. M en
Ceurmoda genaam d en bepaald wordt unuîkl tlz?fs- bedient zich van hetzelve als bi
jwoord: dat is
ntnm qut'd de possessione, dat, na afstervillg van meer dan ik eischte. W at wilt gi
j meer? Dat
hofhoorige personen,vreemden en bastaarden be- kostmi
jeenendaaldermeer.Hctzalnietlangmeer

duren. In den zin van grootere waarde: den
naesten liefte hebben is meer dan alle de brandoFeren. BIJBELV. Datis meer gelnk dan wi
jslleid. Hierheen kan men de volgende uitdrukkinnleeden,(bi
j KIL.ook n'
teden,pàd
'
6A?
?,mzkten)huren, gcn brengen:meer en meer. Tem eer. Hoelanen het veroud. meedeling, huurling. Het zam en- ger hoe meer. D es te m eer. Dies te meer.
gest.vermeeden wordtnog in Twentegebruikt:zi
j V eelm eer. H oe veelte meer. Zooveel te meer.
heeft zich weder vermeed,d i.verhuurd:er1eenen M eerofinin. Alsbi
jv.naamwoord,dat tweezins
godspenning aangenomen. Van meet is ln gebruik gebruiktwordt. Vooreerst,a1seen onveranderli
jk
geweest nteeten. ?zlkkf6n) geschculten aan vrouwen naam woord:ik heb nooit m eer sltlarten ondervonde
n
Ook
ee
ne
n
t
we
ede
n
naamval
:
mee
r
wa
t
e
r
s.
en maagden, bi
j plegtige gelegenheden, zenden.
D e onderscheidene uitspraak- meeden en meden Ten tweede,a1seen veranderli
jk naamwoord,waar
yvindt men reeds in de aanverwante talen, hoogd. men meevder gebruiltt; het m eerdere deel. BI.
miethen,angels.maede; doch ook med, zzletdc, saks. Bsxvv. Die zaak vereischtmeerdereaandaeht.V an
meden.
hiermeerderheid. Zamenst.: meerderjarig,meertaald wordt, deels voor het gebruik van hoven
door de eersten, deels voor de inwoning in den
lande door de laatsten.
Voorts, komt van meed, meede, het bedr. w.

M eede. (mee)v. Eene bekende plant, an- derjarigheid, meerendeels, meermaal, meermaals,
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meermalen,meervoud,meervoudig,meervoudigli
jk, hoort:meester ln de vri
je kunsten. Afeester is
enz. DeovertreFende trap meest,a1seen bi
jv. n. ook een eernaam der regtsgeleerden. W ijders, is
en bi
j-.gebruikt: de meeste menschen zeggen. het een leeraar, in tegenstelling van den leerling.

D e m eeste eer. Dit meeste werd oulings ook M et dien naam wordt, in de Overz.van hetN .
gebezigd voor oudste. A1s een zelfst. naamw.: T .
,de groote Leeraar dcs m enschdoms,CurtxsTcs,

demeesten dcllken anders. Alseen bi
jw.: hi
j is dikwi
jlsgenoemd;gi
j heetmi
jMeesterendeHeere.
meest bemind. Hi
j sprak meest van die zaak. In de dageli
jkschetaalis ditdenaam eensschoolZamenst.:m eerendeels. V an nteerder is het bedr. meesters; ook eens wondheelers. Zamenstell.:
en onz.werkw.nteerderen, voor vermeerderen en meestergeld, m eesterloon. Een handwerker, die

meerderworden,bi
j HOOFT 0Ok ntelren.
zi
jn handwerk behoorli
jk geleerd heeft,en knechts
Het is van den verouderden stellenden trap mee houdt,heet: meester timmerman, meester knoope
nmake
r
,
enz.
Van
hi
cr eene oorzaak, een beof me, dat groot of veel beduidde. Hetschi
jnt
jnen meester.
deworteltezi
jn van hetlat.ntagis,magnus,wlcpbr, werkervaniets:hetkwaad loont zi
maximus. H etbegin van het gr.peylg,onsmagt, Het vrouweli
jke is meesteres. Van hier meesterzz
/t
z:f,schi
jnen hierheen tebehooren. Bi
Jde He- achtig,meesterli
jk,meesterschap,en dezamengest.
breeuwen heetmeah honderd.
bouwmeesterschap, burgem eesterschap, enz. Zam enstell.: m eesterknecht, meesterloos,m eesterrib,
M eerderen, meeren.zie meer.bi
jv.n.

Y eeren, b. w., ik meerde, heb gemeertl.
Scheepsîv., vastbinden: een schip m eeren. V ttn
hier m eerpaal, m eertollw. Zie marren.
M eerie. (maarle,merle) v., meerv.meerlen.
Een zekere zangvogel, geheel zwart, m aar m et
eenen gelen bek : daer zalde wilde meerle nestelen. BIJBSLV. Fr.merle,lat.merula.

middelrib, de grootste rib in het ruim van een
schip;m eesterstuk,hoofdwerky kunststuk;meesterwortel,zekere wortel.

Hoogd. Afet
ster, middeleeuw. meè
stvall
h fr.

ntaztre, ital. maestro, sp. maestro. Om den

hoogen ouderdom deswoords,sehi
jnt hetniet zoo

zeer van hetlat.magt-ster af te stafnmen, aIs wel,

N eers Lmeerse,bi
jKIs.,bi
janderen meersch) van hetoude mee, of deszelfs overtrefrenden trap

5:., meers'. meerson. KOOPWAaI*: lO(1Pt met UW
meersche, loopt. V oNo. H et is verbasterd uit
het lat. merœ. Van hier het zamengest.meersman, iem and die allerlei Garen te koop heeft:
om ridder of m eersman te spelen. D s Bltuxs,
Oolt wordthetgenomen voor het kooptuig eens
kramers,anders mars.

nteest'even als magister van magz-s.
To eeslereu. b.en o-w.,ik meesterde,heb
gemeesterd, Bedr-, genezen, heqlen : paarden

meesteren. W i
j hebben Babel gemeesterts maar
ei
jen isnietgencsen. BIJBELV. Naar zi
jnenwil

buigen:den raad met de stem meesteren. Voxo.

Overlneesteren, bedwingen: om zi
jn gemoedt te

Pleerseh (maarsch,mersch)v.,meerv.meer- meesteren. lloolT. Onz.,methebbent quetsuren,
schen. Een oud woord,dateenewaterri
jkeplaats, waaraan hj binnen Hoorn langh lagh te meesteeen m oerassig oord beteekent:totin de meersch ren. V'
sra.CllR.v.H . D en meester spelen: de
vervolgen. Ds BRuxs. Van hier merschdiep,of knechten m eesteren,en trotsellhunnen heer. Ds

marschdieq,eene wi
jde waterplas tusschen rexel Dscx. Van hiermeesteri
j,hetbedri
jfeensmeesen H uisdulnen. Het stamt af van meer, en be- ters. ln hetbi
jzoncler,heell
tunst,genezing. Ook
hoort,m etmoeras,toteenen oorsprong.
M ees. v.# m eerv. meezen. Een kleine zangvogel. Hoogd. 3feiset middeleeuw. meisa. Zam enstell-: brandmees, koolmees, lokmees, meelmees,pim pelmees.
Y ees- uiien: o. w., ik m eesmuiltle, heb
gemeesmuild. Den muil, dat is,den mond naar
hetlagchen trekken, grimlagchen. Ook lnet geslotcne lippen etcn. Yan hier m eesmuiler, m eesm uilster. V oorheen zeide men ook miezemezent
dan miesem ees ik bangh. Slx.v. Cxlzkxo.
(M eesl. zie meer.
N eepker. m ., nleerv. m eesters. Een oud
woord,datin het algemeen iemand beteekent, die
eenige waarde,rang,m agten opzigt over perso-

de middelen,die tot genezing worden aangewend:

hi
jwistdaervan (van l
truid,boom, wortel,enz.
)
te maken meesteri
jtegen veelverschei
jden zaken.
v. M AXDER.
Y eesterk naar. m .,meerv.meesterknapen.

Regter,in hetstuk vau houtvesteri
j,die,op klagt

des houtvesters,ofdeszelfs gem agtigden,regt doet
en vonnis spreekt. Zie knaap.
W eets zie meed.
M eel, v., meerv. meten. KIL.verklaarthet
door kerf, en Tsx KATE leidt het af van llet
moesogot. nkalten,sni
jden,insni
jden. W i
l'gebruiken nog meet, voor hetgeteekende begin van een
e
speelperk:aan meet staan. V an hier d, spreek-

wi
js:van meet aan beginnen, van voren aan benen of zaken heeft. W i
j hebben eene menigte ginnen. H etlat.meta beteekentden eindpaalvan
van zamengestelde naamwoorden, bi
j welke het eene renbaan. M eet Mras voorts eene soort Yan
dien zin heeft,als:grootmeester, hofmeester, be- weegbladeren bi
jde Ouden,zegtTsN1tATE,waarstelmeester, veldtuigmeester, burgemeester, bouw- mede zi
j het ligchaam plagten te besmeren,en
Itleester, m untnaeester, enz. Tn engeren Zl
*l1 5'er- de kerven,oflidteekens,in te wri
jven.
staan wi
j:door ditwoord, iemand, die de v.oor- W eeébaar enz.,zie ondermeten.
naamste In m agt en sterkte is:iemand voorzilnen
W eeuw , v., meerv. meeuwen. Zekere zeem eester erkennen. Zich van iets meester m aken. vogel:en 't eenmaalzaligst land een aaklig nest
M eester van iets Z1
JD,iets inzi
jntmagthebben. za1zi
jn van zwaluwen en meeuwen. Bzr
uosao.

Ik kon mi
jne driften geen meester bli
jven. Hi
j is De vogelschi
jnt van zi
jn geluit
ldusgenaal
nd
zi
jn eigen meester,hi
j staatontlerniemand,Hoov'
r te zi
j
n.
bezigt nteester zfltlz'd6/l, met eenen tweeden naam - Y eeu w ens zie maauwen.
val:op kloeke hoop van der stad Pari
js meester T
e eêw arlg. zie nlede.
teworden. Den meesterspelen, zi
jne magt
Y ei, (oul. may? m. De vi
jfde maand van
gelden. HooET zegt ook den meester maken. hetjaar,die een en dertig dagen heeft:in 't
Iem and, die boven anderen in kennis uitmunt: quickste van den mei
j.Voxo. Dichtersspreken
die schil
r is een groot meester. Hierheen be- van diemaand,bi
vde
jpersoonsverbeelding:deblonde
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FLORA hult de vlegten van den mei. RoTGAxs. ouderde met
'n beteekende bevlekt, bemorst, dat
Zeerfraaiwordtdez?:?
'
,doorVoxo.,dejeugdvan eenig mangelheeft,iguurl.valsch,ontrouw,boos,
'tjaar genoemd. Fig.,drukt het woord eenen lasterziek, angels. man,maene. M en ziet hieruit,
gewenschten staat uit:dees appelrektden mei
j dathetm etmank,kreupel, gebrekkig,eenen ()order jonkheit.Voxp. Bloei:zoo een buide boo- sprong heeft. Het lat.mendum,aendca',mendicus

men treFe in hunnen mei
j.Voxo. Zamenstell.: zi
jn waarschi
jnli
jkhiermedeverwant.
m eibloem,meiboter,meidoorn,lneidrank,meihout, X e:nen, zie nteenen.
meikersen,.
kmeikever,meimaand,meiti
jd,meivisch, W e:sle,ziemeid.
Tneivogel,die m et denATeikomt;ook een ulensch, Y elueee.v.
,meerv.mejuFers. Ditwoord,
die in den M eigeboren is, enz.
van eene ongetrouwde,geli
jkmffvrouw van eene
ge
t
r
ouwde
of
oo
k
ongetrouwde gebruiktwordende,
slel'
,hoogd.Jlai,latntajus.Menleidthetwoord
gemeenli
jk van hetlat.af:doch,daardezenlaand, isuitmq'
nejc#kr,l'
fvrouw,d.i.jongevrouw,door
reeds in de salische wetten,meo heet,schi
jntde schiel
ijk
-heid van ultspraak,ontstaan. llitmevoor
naam eerder,metden lati
jnschen,eenenoorsprong mb'
n wordtnietmeergebruiktdan in dezezamente hebben.
stellingen, geli
jk ook in M evrouw. I'
looFT heeft
W e:,m.,meerv.mei
jen. Bloembondel,blader- ook MLionker; en zelfs aan hethoofd van een'
ri
jke tak:bronnen met den meibesteken.Voxo. brief:14e Neeve.
Mei
jen van dichte boomen.BllssLv. Zamenstell-: Y eiaalseh. bi
j. n. en bi
jw-,melaatscher,
meiboom, een bladerrtjke tak boven op de vorst meest, zeer melaatsch. Lazarus. Oneig-,zeer elvan het huis gezet,a1s hetgebiud ltlaar is; ook lendig. Van hier melaatschheid. Zamenstell-:m eeen berkenboom, waarmede men oudti
jds huizen laatschhuis. KIL., die malaadsch spelt,vergeli
jkt
en kerken,in den M ei versierde. M eitak,mei- hetbi
jhetfr.nlalade.
vuur, een vuur,dat ofvallmeitakken bestaat,
Y eAde. v.Eene plant,een kruid. M en zoude,
uit vreugde, in het begin der m eimaand,wordt wegens de weekheid en zachtheid dezer plant, om
aangestoken. Hetwoord schi
jntvan mez
jkn,datis het stam woord mild kunnen denken. M en heet
haar daarom ook milde.
maai
jen,af te stammen.
M e:d, v., meerv.nleiden. D ienstmeid. Afeid M el.den! b.w.,ik m eldde,heb gemeld. H et

jk zich laten hooren,dooreenfg
zegt men ook, in den vertrouweli
jken sti
jl,voor woord heetelgenl
eene dochter: brave m eid! Het verkleinw. is geraas te kennen geven!dat men er tegenwoordig
mel
sje,voormeidje,datin Noordholland noggebe- is. ln het bijzonder,lemands aankomst bekend
zigd wordt;zamenst.:breimeisje)naaimeisje,enz. maken. M en gebruik-t dan veelalhetzam.aan-

Zam enstell.: dienstm eitl, keukenmeid, kindermeid, melden. V erbergt de verdrevene ende en meldet

enz.lhid van hetoude meged,mageh numaagh de omzwevenden niet. BIJBELV. Narigt medeangels.maid,maidden.
deelen, hetzi
j mondeling, hetzi
j schrifteli
jk: de
(
M eller. m.
, meerv.mei
jers. Een zeeroud nieuwspapieren lelden daarvan niet. Openbarell,
woord, beteekenende,in hetalgemeen,iemand,die bekendmaken, noemen:lli
j meldde hetstuk aan
m eer dan anderen is,die over andere personen of de overheid. Roemen, pri
jzen, verkondigen: o
zaken gesteld wordt, schout,bewindhebber. D e aarde, o hemel, meldt den 1ofmi
jnsBruigoms!
r. Het zam. vermelden is meest in gebrdk.
ntajor domus,of Comes palatû derfrankische ko- Poo'
ningen, de overste paltsgraaf,komtin de m iddel- V an hier m elder, melding. Zamenstell.:meldenseeuwen dikwi
jls voor onderden naam van meb'
er, waardig.
huisnt
eq'
er. Naderhand werden hofmeestersmez
l'
ers Het is een voortdur.werkw.van hetoudemalen,

genaam d. D it WOOr(j meger
** veranderde mens'in z
aeîez,,molen,geluidygnaken,inengerenzin,spredie eeuwen in hetbastaardlat.14.
,
1a
-jor. Hethoofd ken,zw.ala,hebr.TT3. Den esel molet sine
des magistraats van verscheidene steden,in Enge- stimm e,zegt een zwabische dichter. ln hetgr.is
land en hetvoormalige Frankri
jk,werd metdien tzulàcw met den mond iets aanduiden. Het oudnaam benoem d, fk. maire, eng.ntayor. llie het lat. mulgare, waarvan prontulgare, beboort hierOPPertoezi
gtover een landschap had,heettemebkr. heen.
Van hiermei
jeri
j:demei
jeri
jvan '
sHertogenbosch. M e:lg, zie nteel.
Ziemajoor. Mei
jeri
jheetook gebiedvansommige W ellsse. m elis, v. Eene welriekende plant.
steden.Voortsywa
î
j'
er een opzigterovereene Zam enstell.:m elissenblad,melissenk-ruid. Lat.me@sme
hoef. V an hier IS dit woord overgegaan tot de /@
w.
çc; denkel
jk van mel, honig, om den aangebeteekenis Van Cenen pachter,bruik-er,bouwmltn. nam en retlk, waarom men haar ook citroenkruid
zoo komt het m enigmaal voor ill het Ommel. noem t.
./
lczltf?'e,gl. Eindeli
jk gebruiktmen het,in Gelderl-, (
M el.
l.
zeen. (mellizoen) o. Een oud woord,
niet alleen voor eenen bruiker ofpachter eener beteekenende bloedgang,roode loop: rood menihoef,m aar ook voor iemand,dieeen stukzaailand soen,rood bujcltevel.Kls.Zamenstell.:melizoenvoor pachthuurt cn bezaait.
kruid. llet woord is denkeli
jk uit llet oudfr.
M en leidt hetwoord welafvan het lat.ntalor; m ent-son, (want voor ment
zoen heeftmen,welluidan, heti
sh'eclwaarschi
jnli
jker,datmcn het lat. dentlh-eidshalve,mehkoen gebruikt) van hetfrmlhe,
mknkk???, menie, zekere roode verw.
j'
erzeergeli
jk is,in demiddel/4f7J0r,dataan met
eeuw. op dat woord toegepast, en hetzelve afte M elk , v. H etwitte,zoeteen voedzam evocht
leiden hebbe van hetveroud.mee. Zie meer.
de borsten dervrouwcn en ui
jersderzogende

M e:.'
jerll.v.,zie meqïer.

dieren, dat tot voedsel van kindcren enjongen

N e:need. m., m eerv.m eineeden. Een val- dient. Spi
js, die vau melk gemaaktwordt:melk
sche eed, welken m en metopzetgezworen heeft. eten. Oneig,,wordthet dikke, melkachtige sap in
Dikwi
jls beteekent het ook eene moedwillige sommige planten melk genaam d. Van hier melkschending van eene bezworene zaak. Yan hier achtig, m elkig. 7amenst.: melkader, melkbaard,
meineedig,m eineedigheid.
een vlasbaard; melkboer, melkboerin, melkbui
k,
Het is uitmein en 6ed zamengesteld. Dit ver- die eQn liefhebber van melkspi
jsis;mtlkemmer,
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melketer,melkqesch, melkfontein,vaneenekoe, van een onbepaald persoonli
jk voornaamwoordbebi
j R. Vlsszn, melkgeld, mell
thaar,de witte kleedt,en nietgebruiktwordt,dan in hetgemeen
haartjes aan de kin der jongelingen;melkhuis, van personen, van welke,zonderhen tenoemen,
melkjt
zk, melkkan, melkltelder, melkl
tern, melk- gesproken wordt. Men plaatst het derhalve bi
j
koe, m elkkom, m elkkost, melltkruid, melkkruik, den derden persoon van het enkelvoudige getal
m elklam, m elkm aat, melkmarkt)melkm eid,m elk- der werkwoorden: hier leert m en wonderen ver-

meisje, melkmouw, melkmuil, lafbek, kaalkin; staen. D.
E Dscx. Men wil,datenz. Voormen
melknap,melkkooi,melkplaats!melkpot,melkrnn- gebruikte men oudti
jdsook man:man zegt. Hiersel,melkschuit, mell
tspi
js, melkspinde? melkhuis; uit bli
jkt het,datditwoord hetzelfde a1smanis,
melktanden, eerste tanden, welke Inen wisselt;
melkvat, m ellkvee, m elkvaalt, eene plaats in de
weitle,waar men melkt;melkvrouw,melkweg,een
melkpad, waar langs m en gaat, om te melken;
ook eene breede m elkwitte streep aan den hemel,
die uit eene ontelbare menigte van sterrestelsels
bestaat. Grieksche en lat.Dichters versieren,dat

in eene algcmeene beteekenis voor mensch;en wel
een verouderd m eerv., zoo a1snog het eng. men
en het angels.men, dat is menschen. M en verhaalt is dan menschen verhalen,waarom hetoudt.
oolt door een w erkw.in het m eerv. gevolgdwerd:
had ik maerwatvan datgoed daerm en de handen m eê salven. BREDEU.

dezelve ontstaan zoude zi
jn,toen HxRcrla
Es,die Y enge:,(mingel)o.
,meerv.mengelen.Eene
den m ond te vol gezogen had, de melk uit- maat van natte waren, inhoudende voorheen de
spoog,langs den hemel. - Melkwei, melkwi
jf, helft van eene stoop,op eenige,en dehelftvan

m elkwit, m elkzak, een, die graag m elk eet,
eene kan,op andere plaatsen. Alisschien vanmenmoederm elk,enz.
gen.
'
Afelk sch'l
jntvoor melek,nt
eleg,znelê
.
g,en dit uit re engel.en, b.w.
,ik mengelde,heb gemen-

ntel, znf/,en den uitgang ?
# ontstaan tewezen. geld. Voortd.werkw.van mennen,doorelkander
Dit mel, :/1#, behoort misschien tothet geslacht weYken: gi
j hebt,die kleuren schoon gemengeld.
der woorden milde, lat. nlollis, ons smelten, het W o1mengelen. Van hier mengeleri
j, mengeling,
lat. mul
geîne. A. MYIz
. vermoedt, dat ons melk, mengelings, bi
lw. Zamenst.: mengeldichten,menhoogd. A
'Iilch, lat.lac, cn hebr. chalab denzel
f- geldrom, bi
j HoorT,voor een hoop van menJen oorsprong hebben. V an hierhetbedr.werkw . schen; mengelklomp, mengelm oes, mengelstemmig.
ntelken, de melk uit deui
jersdrukken. Oneig.: Poov. MengelstoFen,mengelwerl
ten.
iemand m e.lken, hem uitzuigen;m elker,een,die

Y engen, b. w., ik m engde, heb gemengd.

het veemelkt:ook een mannet
jesvisch. Mel- Twee ofmeerdingenonderelkanderdoen. Gerst
keri
j, melking. lfelken, werltm, neders. mell
cen, onder de rogge mengen. Meelmetwatermenhoogd.melken,eng.toznk
7/c,lat.mul
gere,gr.cp.sX- gen. MTi
jn nletwatermengen. Totanderezaken

ycw.
overgebragt, beteekent het vereenigen, paren :
(M elloen, m .,m eerv.m eloenen. Eene beken- m eugende de barmhartigheit xnet de regtvaardigde,langwerpig ronde, zoete, eetbarevruchtvan heit. lloorl'. ZichCn:nagtln,eigenl.:eenighe(Franeene plant, d1e tot het geslachtder komkom mers soizen m enghden zich onder de Predikanten.

behoort. Zamenst.: meloenbak, meloenbed, me- Hoor'
r. Fig.:hi
j mengtziclzin eensandersza-

loenltern,meloenltloltlten.,m eloenscllil,m eloenveld, lten, m etbet denkbeeld van onbevoegdheid. Van
enz. D e naam is uit hetital.mellone,en datuit hier men.qenis,bi
jHoor'
rrmenger,in zamenstell-:

het lat.melopepo. Om de zoetlleid der vrucht, veni
jrlmengerenz.;menging,mengsel.

konde men denlten aan hetlat.mel,honig.
Jlengen,hoogd,mengen, zw.mönga,eng.to ztàskN eiébak s m .jmeerv.meltbakk-en. M outbaky gl4 gr.ptyNuutN.

waarin men het graan,in de melteri
jen,weekt.

N en:es v. Eene zekere roodeverwstof':aan-

M e:éer, m ., m eerv. melters. M outm aker. gestrelten m etm enie. BIJBSLV. Van hetlat.nte-

Van hier melteri
j, eene plaats, waarmen mout llium.
maakt.
M en:g. bi
jv.naamw-jbi
jzelfst.naamwoorden
M eiuw , zie memelig.
(M e'm , zie mant. lfc?zl is, iu Grollingel'land,
Vriesland en elders, onder hetgem eene volk,ook
eene benoem ing van m oeder:men neemthet ook
voor eene min,eene zoogvrouw.

geplaatst, om een onbepaald getaluit te drukken.
M enig m ensch, voor vele menschen. OvertreF.
trap ntenigste: de hoem enigste. Als zelfst.:m enigj ook menigeen is er. V an hierm enigte,een
groot aantal. Zamenst.: menigerhande,m eniger-

M e- eAfg, bi
jv.n.en bi
jw.,memeliger,me- lei,menigmaal,menigvoud,(zelfst.genomen ishet
meligst. Memelige ltaas,welkerl
torstvan buiten de derde maag eener 1
<oe) menigvuldig, meniglnet eene soort van mi
jt bedekt is. Het dier- wexf,enz.
tje heet in het hoogd.Afemeb anderslfehl
mitbe. Jlenlp
zoen.zienteh'
zoen.
Dit milbe is ons verouderde mtbve, z/e&?f7,eene N enkp zie mink.
mot waarvan het verouderde meluwen, door de N en neus b.w.,ik mende,heb gemend.Bemot verteerd worden. H etzam .vermeluwen heeft sturen, door middel van eenen toom : paarden

Voxo. nog. Alles stttmtafvan makn;verbri
jze- mennen. Apota
t,o mentden zonnewagen. POOT.
len tot stof.

Ook zeggen V OND.en Poo'.
r den toom oz?enne/?,dat

'
e e'
m or:e. v., meerv. memoriLn. Een ond. met reden door HUYDEC.afgekeurd wordt,dewi
jl
woord, dat in de dageli
jksche taalgeduld wordt, menvten eene voortgaande beweging in zicll bebeduidende heugenis, geheugen ;van hetlat.me- sluit, die in den toom nietkan begrepen worden,

moria. Gedachtenis,aandenken:ten ti
jdevanden als zi
jnde slechts het werktuig, waarmede men
vorst hooglo:i
jker memorie. Geschrift,om zaken tment. Hoor'
.
r zegt verder, doch mede kwali
jk:
in hetgeheugen tehouden oftebrengen:ik heb '
tliefste vaderlandy waarvan zi
j het bestiermet
er eene memorievan overgegeven. Zamenstell.: ri
jpe reden mennen, W el en sierli
jk wordthet
memorieboekje,nlemoriestof,memoriewerk.
door denzelfden Dichter op eene andere plaats
Y enseen verzamelend voorzetsel,dat deplaats gebtzigd: dank heb 't vernuft, uitvinder van de
'

MENSCH- MES.

keelen des orgels, dat de zielen weette streelen.
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Hct ontstaat m isschien uiteene bron m et ons

En mentze met geneugte tot pui
jk haers heyls. woord murw.
Aardig bezigt HooF'
r de uitdrukking b4'hetoor T
.
o ergel., m. Zekere soort van vette aarde,
mennen: Gi
j had met deunen slechts mi
jnjaght waarmededelanden gemest worden. ln het lat.
bi
j 'toorte mennen. Voxo.noemtook,bi
jover- marga. Van liiermergelachtig.Zamenstell.:merdragt,het besturen van hetheelaldcor de godde- gelkuil.
li
jke magt,mennentde vader,die derdingen beur- q
e ergelen, zie uitmergelen.
ten stadigh m ent- M'>DSTERB.zegteen leven 0463?- M er#dlaa n. m., m eerv. meridiancn. Ond.
nen, voor leiden. Fig.: om de gemoederen der woord, van het lat. meridianus, middagli
jn, eene
meenigte te mennen. HoorT. Van hiermenner. denkbeeldige ltjn, om de graden der lengte te
Fr. mener, ital.menareîm iddeleeuw.mannire,znc- vinden.
nire, waarvan ons ond.w oord manier. Omdat de M erk . o., m eerv. m erken. Een kenteek-en,

hand het voornaamste werktuig in hetbesttlren hetwelk men op ofbi
jeene zaak maakt,schri
jft:
is,gistMwnrlxzus,dathetvan hetlat.ntanus,af- sni
jdt,enz.,om dezelve daaraan te'kennen:een
stamt. Huvosc.zegt:mennen is hetzelfde a1s het roede,onderscheiden met eenige m erken. H ooy'rr.
lat.nklnare, datzoo veelisalslels
den. Hetstaat, Brieven van merke,(lettlesdemarque)bi
j HooE'
l'
.
waarschi
jnli
jk, met onsmanen,leiden,in verband. geteek
-ende magtbrieven van schâverhaal op den
Ziemanen.
vi
jand. Fig-,een duideli
jk bewi
js:datz'al, wat
(M enseh .m .en o.,meerv.menschen. Iemand d'aard bewoont,het merk eens Scheppers toont.

uit het menscheli
jke geslacht, dat i
s een dierl
i
jk PSALMB. Zamenst.:merki
jzer,merkpaal, merkreschepsel, met eene verstandige ziel begaafd. In gel, m erksteen, merkstok, m erkteeken,merkwaarhet algemeen en in de uitgebreidste beteekenis: dig. Brandmcrk,oogmerk,scheidmerk,enz. Zie
de aarde is de woonplaats der m enschen. M et mark.

hetbepalendelidwoord debeteekenthetzoowelde Te eg
rkeAflk. bi
jv.naamw. en bi
jw.
, merkemenschen in het algemeen,a1s eenen mensch in li
jlter,merkeldkst. letsywelksaanwezen men uit
hetbi
jzonder) tot welke verhevene einden is niet zekere meritteek
-encn besluiten kan;kenneli
jk,kendemensch (datisdemenschen in hetalgemeen) baar. Fig.,groot,voornaam :eenmerkeli
jkondergeschapen. Een mensch in het bi
jzonder:ende scheid. Ik heb daarbj merkeli
jk verloren
PlrawTus zcyde tot haer: siet de mensche. BIa- Y erken , b. en o. w.,ik merkte, heb geBErzv.
merkt' Bedr., m et een m erk teekenen: het vee
Tsx KATZ en andere zoeken en vinden den merken. Fig.,in eeneù bedr.en onz.zin,gewaar-

grond van het dubbele geslachtin den bi
jvoege- worden:een bedrog merken ;hi
j merkt het niet.
li
jken vorm, welken dit woord oorspronk-eli
jk Oordeelen, erkennen:laat er niets van merken.
zoude hebben. Van hiermenschheid,menschdom, Achtgeven:merl
top mi
jnewoorden. Het deelmenscheli
jk-, menscheli
jkheid. Zamenstell.: men- woord nemerkt wordt a1s een redengevend voegschenbehager,menschenbloed,menschenc
lief,men- woord gebruil
tt:gemerktzi
jn'majesteiten zi
jalle
schenëter,menschenhater,menschlievend,menschenliefde,m enschenmin,m enschenm oordel-ymenschkunde,
m enschktlndig, menschenschuw, m enschschuwend,
m enschwording, enz. M anm enschy vrouwm ensch,
enz.

reede hadden. H ooFT. Van hierm erkerjiemand,
die een merk zet;ook ecne strook llouts, onder
luiken gelegd,om lncht te scheppen; marker anders geheetcn. M erking,doch m eest in bemerking, twzncr/ckbp. Zamenstell.: hct bedr. werkw.

Hetiszamengesteld uit man (dat eerti
jds ook brandmerken,een schandteelten inbranden enz.
eenen mensch beduidde,geli
jk nog het eng. man, Plerren.zientarren.
en bi
jlsloon.nlanno) en den uitgang L'
sch,sch, P.
fek:
rl.
e, v., meerv. merriLn, lnerries. Het
mannisch, mennisch, p7ezlïq
çcl, mensch. Deze is de wi
jf
je van een paard,hcttegcndeel van hengst:
gewoonli
jksteaqeiding;zoodat hetwoord eigenli
jk van merri
jen geteeld. BJJBEr
aV. 1Js1.maer, eng.
een bi
jwoord zoude wezen. Dic gedachte wordt mare. In hethoogd.noemtmen een paard van
versterk-t, doordien UlzrulyaAs mannî'ska en Ksno etlelras xvd/àre, Voor merrlk is oolt nteer, mere

manask.bi
jvoegeli
jk nemen. Ondertusschen,omdat in gebruik gewcest:diedemeeren bespringenzal.
de overgang van zulke bi
jvoegel.woordeninzelfst. VOND.
naam woorden zeldzaam is, denkt ArnlzucxG om
hetoude angels.aesc,oudzw.ask,een man,m ensch,

M erse't. zie meersch.
aves, o.,meerv.m essen. In den ruimsten zin,

datveelligtookjin verdere beteel
qenis,een ding, eeu werktuig om tesni
jden,steken,houwen,stooeen schepselkan beteekend hebben; dat met het ten, enz.:nog overig in somm ige zam enst.:haag-

hebr.*
1 .y # een man, zeer veel overecnkomst mes,l
aakmes,hoefmes,kapmes, schaafmes, snoeiheeft. a'Van,ask, zzl6n-gcâ,mensch zoude dan een mes,enz. In den Zwabenspiegelisstechmessereen

menscheli
jl
tschepselwilen te kennel geven.

(M exvseh h e:d ,v.,zie mensclt.
TM ep. m ., meerv. m eppen. Een slag,welken
m en iemand onverwacht toebrengt. V an hier het
bedr.werltw.meppen,eenen m ep geven.

lange degen, in hetzw.stekamets een dolk. Een

degen heetin hetboh.mec,wend.mecz,waarmede
hetangels.mece,w:ctz, zw. möker, lat.machoera,
gr.pqy.qtgq,alle in debeteekenis van eenendegen,
overeenkom en. ln engeren zin,een werktuig, om

M ere', zie meerle.
te sni
jden: een mes sli
jpen. Van hier eenige
N exg, o. De zachte en vettc zel
fstandigheid, spreeltwi
jzen :iemand hetmes aan de keelzetten,

binnen in de beenderen van mensch en dier: het hem in den grootsten nood brengen. lemand het
merg uiteen been zuigen. H et beste,het edelste m es in den buik laten,hem in de uiterste verle-

vaniets:om zich methetmerg der gemeente te genheid laten. Zi
jn mes sni
jdt aan tweezi
jden,
mesten. Hoovl'. Hetmerg uitecn boek halen. hi
j wint aan beide kanten. Een werktuig om te
Van hier mergachtig. Zamenstell.: mergbeen, scheren :ondcr hctm es zitten,geschoren worden.

mergpi
jp,enz. Voormergvindtmen,bi
jdeOuden, Zamenstell.: messenkoker, messenkraam, messenook murg gebezigd. Vanhiermergen,zieuitmergen. maker, messenmakeri
j, messensli
jper, messenwin-
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kel. Broodmes,kaasm es,pennem es,snoeimes,enz. spaansche moLa is een meisje,hetopperd.met
ze,
Het viudt zi
jnen oorsprong in mebkn maaq
jkn eene teef.
M elaa'. o., m eerv. m etalen. Eene vaste,
lat.metere,snjden,in hetoudhoogd.mez
szen.
N ess:x:g,v. Geelkoper,gek@lami
jndkoper: zware en harde zel
fstandigheid, ondoorschjnend,

alwatvani
jzeren van messing wordt gewrdcht. smeltbaar door vuur, en koudzi
jndewederstolVoxo. M essing isookeentimmermans-ofschri
jn- lende tot een vastligchaam,geli
jk hctte voren
werkerswoord, zi
jnde een dunne kant van eenc was, kunnende door ham erslagen gevorm d worplank,om in de groefvan eene andere plank te den. Demetalenzi
jnvan zesderleisoorten:goud,
passen. Eindeli
jk wasmessing,tzz
li.
s.
sg
k.
gloul.mest: zilver, ltoper, tin, ijzer en loo'd. In hetgemeen,
een zeuge denckt,dathaer ml-ssingh dons is. Ds elke harde bergstof, van haren erts afgescheiden,
die zich in hetvuur smelten laat,en den hamer
BRUNE.

N esl,(mist)m. Ditwoord,datin hetalye- lijden kan: zwaerder dan hetwichtigste metael.
gen aanduidt,gebruiktmen,in hetbi
jzonder, van der onedelesoorten,koper,Sn,lood,t
l'
zcr: schael
den natuurli
jken afgang van dieren: paardenmest, noch schotel dan van 't edelste m etael. PooT.
koemest,duivenmest, sehapenmest, enz. W i
jders, Het dopderende metaal, het prV- geschut, bi
j
de drek van dieren, die nlet stroo,bladeren en YOLLSNH. Half-metaal, dat slechts eenige eigendergeli
jke deelen,tot onderlinge rotting,vermeng
.d schappen van metaal heeft, als kwikzilrer, spl'etsis,zoover ditalles dient,om landen te bem esten, pîcd, enz. In het bi
jzonder noemen wi
j ntetaal
m een eene vermenging van de verachteli
jkste dln- Voxo. Edele mçtalen,goud,zïlrer,integenstelling

draagtdenzelfden naam . Zam enstell.: m estgafel, eene vermengde metaalsoort uit koper, tin en
m esthoop, m estkar, mestkot, m estpoel, mestput, nlessthgtgietuitmetaelhaer beelt. M oox. V an
m estschot,m eststal,m estvaalt,m estwagen,enz.
hierhetonverbuigb.bjv.n.metalen,vanmetaal.On-

Hierheen behooren waarschi
jnli
jk hetIat.nlucus eigellli
jk, beduidthetbi
j de Dichters sterk: met
haar metalen vuist. Hoogvra. Zamenstell.:metaalen mucor;gr.puy . Z1e ml
àt.
Y eslen, (misten) b.en o.w.,ik mestte,heb gieter,metaalscheider, enz. Het stamt af,geli
jk
gemest. Bedr.,den mestuitden stalenz.wegne- hetlat.metallum,vanuhetgr.peTakko:;allesmismen: varkens mesten (mistell). Dezen mestop schien van hethebr.T'DY, hetwelk Scuuf
uTExs
het land brengen, om hetvruchtbaar te maken:
den akker mesten. Onz-, m et hebben, drek van
zich geven. V an hier m esting.
'W eslen. b.w.,ik m estte, heb gemest. Vet
m aken: ganzen
kapoenen mesten. W ederk.:
zich ntesten,zich door rust en overvloedig voedsel
dik en vet maken. Van hier mester,m esting
zwaar van mestingh. HoorT. Zamenstell.: mestbeer, lnestbeest, m estbrok, nlestdier, mesthoen,
mestkalf, mestkooi, m estvarken, een varken,dat
gemest wordt,
een vraat, die den buik dient;
mestvoeder, mestvogel,enz.
Het komtaf van een oud woord ntest, dat eer-

door uitgeslagen I
*@Ze1* vertaaalt, Van het arab.
J

6Y:,onderdenhameruitkloppen.Fr.me-tal,

ital.metallo,sp.metal,eng.metal.
Y eten, b,w.,ik mat,heb gemeten. D e*maat
van iets nemen. Fig.: haer raetslot. van geen
aardsch vernuftte meeten. A .M ooxsx. Iemand
den rug m eten,hem afkloppen. Van hier meter,

meetster, in zamenst. gebruikeli
jk: landmeter

enz. m eting. Voorts meetbaar,en de zamengestelde m eetkunde,m eetkundig, rneetkunst,meetkunstenaar,m eetkunstig,m eetli
n,meetlood, meet-j
roede,meetstok,enz.

Aleten,' ldloon.. mezssen, hoogd. messen, neders.
Mast. In het gr.isp-qcf
lstv,vreten.
meten,moesog.mktan,angels.metan,eng. to r18/%
M et, een voorzetselybeteekenende,in het a1- l
at.mett
rq sp.medt
h gr.pETFEt
M,hebr.732.
gemeen,eene verbinding en gemeenschap:ik kan Y eler. %r.,meerv.meters. Eene doopmoeder,
niet langer met u leven. MetGods hulp. M et eene peet, eene vrouw, die een kind ten doop
elpenbeen ingelegd. M et iemand sprelten. Hier- heft. V an het lat.mater,moeder.
heen behooren de volgende spreekwi
jzen, waar Y elseAen. zie metsen.
persoon ofzaak het voorwerp is:hetis metuwen Te elsex:, b.w.,ik metste,heb gem etst Een
vriend gedaan. H et zieterslecllt metu uit. Hoe oud woord, dat eerti
jds sni
jden,houwen,slagten

ti
jdsspi
js,voeder,inhetalgemeen,beduidde,hoogd.

het met de zaak ? Datkomtmetderti
jd. beduidde;uiteene llron metme(
'
/z?,maa(
)*
en, matMetdejaren wordtmen wi
js. Zam enstell.:temet, ,:6/7, mat. Thans is het, in ouze taal, nog over
temets,somti
jds;altemet.
VOOr het behouwen van gebakl
tene steenen, en
staat

D itoude voorzetse
lluidt,in de salische wetten,
*
Ksno mlt, gr. p-scq, in hetlat.,waar
het achter eenige voornaam woorden staat, met:
egomet, nosmet, ftf/ezllef, tuomet, k'p-:emef. M ART.

voorts voor het leggen van steenen in l
talk ofce-

ment;stichten,m etselen: die beelden in eene kapelle te metsen. Hoo>qT. Van hier hetvoortd.
metselen,datm eestin gebruik is. Oneig-,vastleg-

leidthetafvan ketchald.s:5, komen- bqeen- gen,gronden,bevestigen:in den verhevenen stijl:

in wier bloed de grondslag der Bataafsche vri
jM et,o. Gehaktvleesch,in hetbi
jzondervar- heid gcm etseld is. L.TRIP. Y an hier metselaar,
kensvleesch:met hakken. Zamenstell.: m etworst. metselari
j. Zamenstell.: metselhamer, metselkalk,
Hetiseen oud woord,dat eerti
jdsvleesch betee- metselsteen,m etselwerk,enz.
kende. Het behoort tot hetoude mat,ntes,zne.
sf, Te ellen, v.,het enkelv. is weinig in gebruik.
oudvrieschmete,spi
js.waarvan mesten,door voed- D e morgenzangen in de kloosters, de vroegdienst
sel vet m aken. L. TIN KATS leidt hetafvan in de room sche kerk: de metten zingen. T er
metten lui
jen. Ook:de metten lui
jen: tot dat
mebkn#mocsog.maitan,sni
jden.
T
e el.(mette)v.,meerv.metten. HOOGSTRATEN m' er metten van U. E. bruiloftmeê teluijen
verklaarthetdoorgeit. Bi
jlflL.is metteb ccprc, hebbe. Hooy''r. Iemand de m ettenlezen,ofvoorcapella. .A.fuJ?'er ignava. ln hetital.ismozza,cc- lezen, hem berispen. Zamenst.: mettenti
jd. Fr.
komen.

ntozza, eene geit. In het hoogd. is M etze,eene matines, oudfr. van de achtste eeuw metdina,
hoer,bi
j ons mot,motte,eenezeug en hoer,het zweedsch mötte, uit het lat. matutthus, vroeg,

MEUBEL

van MATUTA, de Godin des m orgenstonds.
N eu bei, o.,m eerv.meubelen?m eybels. Ond.
woord,van hetfr.nteuble,lat.mobtlis,datbewogen
kan worden. Het m eerv.is m eest in gebruik, in
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dat in hetm idden is. Zoo gebruikten hetnog de
O uden: ende heeft in 'tmiddel eenen schoonen
throon. S.FaAxclsc. Fig., iets, dat eene werkende oorzaak, en methet einde van iets verbon-

de dageli
jksche taal,en beteekentroerende,tilbare den is:door allemoogheli
jl
te middelcn rektehi
J

goederen, huisraad. Zam enstell.: m eubclkamer, den wederstandt. lloop'
r. Geneesmiddel: middel
een vertrek in den Haag,waar m en de veroverde tegen de koorts. Huismiddel, enz. Vermogen,

vaandels enz.
, eenen ti
jd lang, bewaafde, totdat ri
jkdom : een man van middelen. Men vindtdit
men dezelve in de graote zaalophing ; meubel- woord, bk Schri
jvers van gezag,ook mannel.g'
epapîer,enz.
bruikt. Van hier middelbaar, middelltjk, middelY eug. v., bi
J Klr,. moghe. Potentla. Appe- loosy middelloosli
jk, bi
j Hoorl', voor onmidfenfk'c,appetl'tus. H et is nog overig in ons: tegen dellqik.
heug en meug.
T
N ill.
delaar. (middeler) m., meerv.midde-

M eu k ,v. Ditwoord wordt,in hetgcldersche laars. Van middelen. Iemand. die zich tusschen
spreekwoord,gebruikt:het staatnogindemeuke, tweestri
jdendepersonen instelt,om hen totverdat elders heet çn de ?/78:/c. M en drukt er ook geli
jk tebrengen. In de Blgnslz
v.en degodgemede uit,dateenezaak naarri
jperberaad wacht. leerdheid heet Jszus CurtlsTus, bi
J uitstek, de
M iddelaar. Het vrouwel. is mtddelares. ZamenZie meuken.
'N eu k en . b. en o, w.9 ik mcukte,heb ge- stell-:middelaarambt,m iddelaarschap.
meul
tt. Bedr., week maken. schoon wi
j het dan M lddeRdeu r. v.;m iddelschot,o,enz. Zie
oneigenl.gebruiken,voor vermurwen : noch gebe- middel,bi
jv.n.
den,noch tranen konden hem meuken, BöGASRT. 'e fddeleeu w , v., meerv. mlddeleeuwcn.
D
oor
de
'ng'ddcl::kz?z76rlverstaatmen den tusschcnOnz,door zachte stoving m urîv worden:de stokvisch staat te meuken. D oor liggen murw wor- tjd,die,sedertdeverbanning van dewetenschapoellemende verbastering van hetchrisden: mispelen moeten meuken,eerzi
j goed zi
jn. pen,en de t
!
Oneig.: na 't melken van den moedt door tjdt tendom tot op de hervorming van hetzelve,veren ervaarenis. HoopT. Het woord komt m et loopen is. Van middelen eeuw. Van hier midhet eng. meek, week, zacht, ons mak tlit eene deleeuwseh.
A idll.el.ep,, b. w., ik middelde,heb gemidbron.
qe eu zellen, o.w.,îk.m euzelde, heb gernetz- deld. 17oor tusschenkomstbemiddelen,vereFenen,

zeld. Lekkerebeetjesproeven. Hetwoordbootst bijleggen: cen verschil middelen. Hoopl'. Van
na,of de beweging der lippen, ofhetbehoorttot hiermi
ddeler(middelaar),middcling.
hetoude mozen,waarvan ntoes,hoogd.mûsen.eten, M idl:eIl.
az:dse't.bi
jv.naamw. In hetmid1fSR. muasen. Van hier meuzelaar, meuzeler,bi
j den van een land gelegen, zoo a1s H oor'r het
KlL.eene lekkere bîersoort en eene kneu, een bezigt; doch het is gebrt
zikeli
jkst voor tusschen
zangvogel,naar de beweging van den bek.
twee of m cer landen gelegen. Een woord,dat
N euze'en, (mozcl%) o. w., ik mcuzelde, van dicn boczem der Atlantische Zee bijzonder
heb gemeuzeld. Van moze, bi
j Klrz.mose,sli
jk. gebruikt wordt, die tusschen E uropa, Azië en
Afrika ligt: de M iddellandsche Zee.
V uilm aken,morsen. Zam enst.:bem euzelen.
Y ldden . o. Dat deel ofpuntvan een lig'O eveouw .v.ym eerv.m evrotlwen.Titeleener
aanzienli
jke getronwdevrouw. Uitp/#k en vrouw. chaaln, dat van deszelfs einden even ver afis.

Verder,zonderopzigtop diewiskundigejuistheid,
ZieAlçjnfn
er.
'O la au 'w , zie maauwen.
c
latgerekend wordt hetmidden tezi
jn:hetmid(
'.
E:dt
l.
a g. m.
, meerv. middagcn. Eigenli
jk den van A ziL Iigt zeer lloog. M et opzigt tot
het midden van den dag. Fig., op den mitldag andere dingen:in 'tmidden mi
jnervreugt. Poo'
r.
deslevens. Zamenstell.:voormidtlag, nam iddag.
Ol) hetm idden van den dagh. HoobaT. Een geMiddageten,middagklaar,middagli
jl),middagmaal, zel
schap, een kring van menschen: hi
jging uit
middagmaalti
jd, mid.
'
lagslaapjej midt
lagzon. Van het m idden van hen weg. De hoogepriester in
het
mi
ddcn
o
ps
t
a
ende.
Bl
asl
q
sv.
In
'
tangstigh
hetot
zdebi
jv.naamw.mt
d, datin hetmiddenis,
en dag. Hierheen behooren andere zamengesteldc m idden der leeuwen. PooT. V oor dit midden
r ook mtd.
woorden,diemeestveroudcrdzi
ji
t,a1s:midlandsch, beziztHootp'
midlent,midmaand,midnacht,nlidytlnt,enz.
M ldden,eenbi
jw.van plaats,datveelaleen
A lddei,bi
jv.n.en bi
jw.
, middeler,nliddelst. voorzetsel aehter zich heeft: Hi
j zit midden op
D at in het nlidden is. De stellende trap wordt den stoel. Midden in de drukte. Hi
ji
s midden
in zamenstelling slechts gevonden,a1s:mitldeldeur, opgeborsten. BIJBELV. Ook te mt
'ddent te mid-

middcleet
lw, middclerwi
jl, middelkamer, middel- den zi
jnervreugd gestoord worden.
jv.n.
kennis,middellandscb, middelli
jf, lniddelli
jn, mid.
- M idderna elll. m.,zie middel,bi

delmaat,m iddelmatig,m iddelmnllr, middeloorzaak, r
'Flede? v., meer
v. mieden. Eeue gift, een
.
lniddelpad,middelpoort,middelpunt,m iddclrif,mid- geschenk, In het bi
lzonder bodeloon. Zie meed.
delschot,middelslag,m iddelsoort,m iddclstaat,mid- Van hier m iedepenning (mi
epenning).
delstand, middelwcg,middelzinnig,dabbelzinnl
g,bi
j M lede. v., meerv. m ieclen. Een woord, dat
Hoor'
r, enz- Voor mt-ddelnacllt bezigt m en, om reeds vcrouderd is, beteekenende ti
jding, boodde welltlidendheid,mt'
ddernacht. De overtreflknde schal),met de miede van de neêrlaagh der zi
jnen.
trap is nog in gebruik, doch slechts in eenen Hoov'
r. Zamenstcll.:miedebrenger(miebrenger).
stellenden zin,van iets, dat,tnsschen andere din- (
O l.ee, v.,m eerv.lniercn. Eel) bckend bloedegen,in het middcn staat: (1e middelste vinger loos dicrtje. Van hi
er mierachtig. Zamenstell.:
enz.
m iereneter,mierennest,enz.

N :dde',v.en o. Hetmiddelli
jf: zi
j slinge- JTd
'
:?
-, deen.mùre, dalm.mraw,waarmedehet
ren zich om hem en zi
jnc middel. Voxo.
gr.pukpoi, puFpmi overeenkomt. ln Gelderland
'O l.
ddel.
so., meerv.middelen. Eigenljk iets, heetzil emt,eng.emmet.
50
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A :eplg. bi
jv. naamw. Eene z4p
*
:rg#e koeisj Ecn onder de aarde gegraven kelder, om dien
door kruid ln de lucht te laten springen:eene
N :erlRlvorée'. (mierikswortel) m.
, mccrv. mil-la laten springen. V an hier het bedr. werltw.
mierikwortelen. Peperwortel.
m'hen eenemi
jn malten: waarvoor HoorT ook
N :J. de verbogcne naamvalin hetenkclv.ge- m4'
neren bezigt. Zamenst.:mi
jndelver,mi
jngraver,
ta1van het pers.voornaamw.ik.
mi
jnwerk,--gotldmi
jn,zilvermi
jn,enz.
Pf:xjdex:,b.w.,ik meed, heb gemeden. Ook Pflaene,v.
,meerv.mi
jnen. De hooge outlergeli
jkvl.:ik mi
jdde,hcb gemi
jd. Eigelli
jk, eenen dom van ditwoord bli
lkt uit de groote overcenin Gelderl.,eene koe,die bloed watert.

persoon of eene zaak uit den weg gaan, zieh komst
wachten,datm en m et dezelve niet op eene plaats

methethebr.y5Y,waarvanDZ*
13D,
1 een

zi
j: iemands gezelschap mi
jdcn. Oneigenl-, iets beeld afstamt. àvi
j gebruiken ditwoord, meestin
m et opzet nalaten. D e liefde wil geen bangcn eenen vertrouweli
jken sti
jl,in den zin van eene
afgrontmi
jden. 17OOT. Hetdeelw.my
--'
dend,waar- gemaakte houdillg,eenen schi
jn:devi
jandmaakte
van m?-l'dendheld, bi
j lloox''
r voorltomende. V an de mi
jne van te vertrekken. Van uiterli
jk voorhe
t
wel
l
q
m
e
n
hier lni
J
-deli
jk,
mi
l
-den kan;mi
jding. komen: zi
j heeft goede mi
jnen. Van willekeurige
Zamenstell.: vernni-jden.
gezigtstrek-ken,gebaren:allerleiwonderli
jke mi
jnel

H et lat.vl-tare is,door verwisseling van lip1et- m aken. In de zamenleving spreektmen hetdoorgJaIIS miene,O4?kZC/3llit.
Y llgen.o.w.,i1t meeg,heb gel
negen, Pis- In hetfr.ishetnll
ne, hoogd.Aliene. Bi
j 0Tsen. In het il-sl.is hetmyga,angels.migan, pczn27 rRID.ismezho een teeken.
gan, saks. mtgen, waarm ede het oudlat. migere T
N l.jnen,zie mbh,v.
ters,hetzelfde woord.

(waal-van Aetsupinum mictum,voor ntl'
gitum,nog

'
N llnexâ.b.w.,ik mi
jnde,heb gemi
jnd. In
zeer geli
jk is. De grondbeteekenis schi
lnt,naar denezaaky doorhetroepen van mq'
nnaasten: ik
L.TSN KATS, te zi
jn het overtollige vocht uit- heb diestoelen voortwaalfgulden gemi
jnd. OnWPI-PCD.
eig. zegt Hoorrr: a1s 't blos haar' wang weer
P.
EI.j;, v., m eerv.m i
l-len. Het woord stam t
mi
jnd'. Vanhiermi
jner!mi
jnster,mi
jning.
van het lat.mille?duizend,en beteekent,geli
jkhet N I
JI. v., meerv. ml
l
.ten. De allergeringste
lat.milh*
are, p?3
*
@J?
*
c?-?
@
?
'
z?z
l, eigenli
l*k etne wi
jdte van muntsoort, een penning: hun leven eener mi
jte
r. In het gemeene levenl
duizend sehreden. De romeilsclle wi
js, om naar niet waardig. Hoov'
mi
jlen te rekenen,is methet woord tot zecr vele drukthct de allerminste zaak uit:het scheeltmi
/
volkeren overgegaan, en zoo is dit woord oolt geenemi
jt,niets. In het middeleeuw. ntèta, p10tot ons gekomen. Eene mi
jl,die overalniet(
1e- nuta.
zelfde grootte heeft, is bi
j ons (in oude nederl. M :J1, V.,meerv. mi
jten. Kaasworm anders
maat) veertien honderd vi
jf en zeventig ri
jnland- meluw genaamd; men vindt llaar ook ln meel.
sche rocden, of (
sin uur gaans,doch (innieuwe Van hiermijterig:mi-jterig meel. Oneig.,in de
nederl.maat)honderclroeden,en makenvi
jfzulke dageli
jksche taal:hi
l- ziet er mi
jtcrig uit,ongemi
jlen ofvi
jfhonderd roeden J;nuurgaans. Dat zond,of arm oedig cn ellendig.
is eene mi
jl op zeven, zegtmen,voor datisde Iloogd.Afiethe,middeleeuw.ntita,fr. mî-te, cng.
laugste wcg,een om weg:niettegenstaande dat hct mî
te. Hetwoord sclli
jntvan eenen oorsprong met
demi
jlop zeven gegaan was. Hoor'
r. Zamen- madeen nlottc wezen.
stell.:mi
jlpaal,mi
jlschaal.
MI
JI, v,
, meerv.mi
jten. ln Gelderl.verstaat
Y ll- eren.o.w.,ik mi
l
-merde, heb gemi
j- men doordltwoord eenen hoop takkebossen, op
merd. Zwaarmoedig overeenezaak denk-en;suf- elkandergevli
jd,ofeenen hoop gehakt hout, op
fen, dutten. Over icts mi
jmeren. Van hitrmi
j- clkander gestapeld, eenigzins spits eindigcnde.
meraar,mk-merig,mi
jmeri
j,bi
J Poo'
r,mi
jmering: Men gebruiltthetook van hooi:hethooistaatin
eindelooze en ellcndige mi
jmeringen. HoovT. eene mi
jt. In het bi
jzondcrbeteek-entheteenen
AoEccxo brengt ergens cen olldnederduitsch hoop houts, waarop een gcstorvene, ofook een
woord mi
hner tc pas,hetwelk hi
jdoordonkerver- veroordeelde za1 verbrand worden: op strafvan
klaart;data1s de oorsprong mag gehouden wor- mi
jte en staak enz.A1.L.Tlaow. Van hier het
den. Zamenst.:mi
jmervlaag,bi
jItAMPXl
'
.
bedr.w.z
n?
l
/fcn,aan eenemi
jtzetten. In hetmidM IJn. mbhe,zn,
@
)W,bczitteli
jk voornaamw. vsn deleeuw. is nlola, oudfr.nlote, een heuvel. Zaden eersten persoon,den eigendom van alle drie menstell. :houttnjt.
geslachtcn aandtlidende. Mi
jn hoetl--tui
jne wo- (
M l.
jkel
r,m.,meerv.mi
jters. Een spitstoelooning
mi
jn leven, mi
jne vrienden, enz. Ilat pend sieraad, dienende toteen hoofdtleksel. W i
j
huisismi
jn,ook hetmi
jne. Zamenst,:mi
jnenwe- gebruiken letbi
jzondervan den hoed,welkeneen
ge rmi
jnentwege, van nli
jnen wegeg. Ali
lnenwil bisschop,toteen tecken zi
jner hooge waardigheid,
(mi
jnentwil). Mi
jnenhalve (mi
jnenthalve). In den draagt. Voor(
1ebisschoppeltjkewaardighcidzelve:
vertrouweli
lken sti
jl zegt men: tot mi
jnent,aan den mi
jter verwerpen. HoolT. Ilet gedrevene
mi
jn huis. Alserietsbi
j afslag,verkochtwordt, sieraad op een zilveren of gouden boekbcslag
ism/
j'
n hetteeken deraanvaarding van de uitge- draagt dienzelfden naam. Zamenst.: mi
jterberg
mi
jnde zaak; van waar miinen, door hetroepen bi
j deDichtersvoorden zangberg,omdathi
jtwee
van mk
jn naasten. A1s zelfst.naamw-:ik wiler kruinen hceft,even als een mi
jter twee punten,het mi
jne niet bi
jinschieten. x
'
Vl
j'
n,reedsin het mi
jterberggodinnen,zanggodinnen mi
jterdragend,
opperd.,van Ksax'sti
jden af,meî
h, hoogd.mein, mi
jterdrager,dichtkundig woord voorbisschop,bi
j
eng.my,znfneyfr.mien,lat.nleu',gr.el
t-oç,perzmen. Voxo.ook ntjterdrl
g. Van hier het bedr. w.
N#
Jn. v., meerv.mi
jnen;fr. mtne. Ecnge- n'
tq
ïteren,meteenen mi
jtersi
eren,welksdeelw.gegraven bo1onderde aarderom allerleiertsdaaruit mq
perd voornameli
jk in gebruik is: een gcmi
jterd
te halcn. Oneig.:dit boek is eene ri
jke mi
jn. hoofd. In 'tgemi
jtertUitrecht. Poo'
r. Hetkan
Uoewelgi
jdemi
ln derartseni
jdonrwroet. Poo'
r. of met het vorige woord mo-h eenen oorsprong
overig is) volmaakt overeenstemt,en hetgr.ôrzty.sto eene openbare verkooping,eene te koop aa'ngebo-

.
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hebben, of onmiddeli
lk van het lat. mî
tra, gr. lfilt noemt men ook hetmanneli
jk zaad,anders
p.!Tr
Ju t
lfstammen. Jz
fffrc was,bi
j de Ot
lden reeds, weekkut-t, van somm ige visschen; en zulk eenen

eenhoofdhulsel.SCALIGSRhoudthetvooreen syrisch visch milter, eng. ntilt,milter. Zam enstell.:miltwoord,in het hebr.3D5
Y. Aossuxo leidt het, darnpen,m iltkruid,steenvaren;miltziek,miltzucht,
metntuts,van het oude mutsen,angels.mithan,be- m iltzuchtig.
dekken af.
Om de weeke zelfstandigheid, van hetwoord
N ipk, v.ym eerv. mikkcn. Bloem van rogge- mild.
T
of tarwemeel. In Gelderland noemt men eene P.
Eiz:,bi
jv.n.en bi
jw.,minder,minst.W einiy:
miltzekerbrood uithetfjne van roggemeel ge- heb er m aar min van genomen. Doodziek,ln
maakt, anders rogge geheeten. M tka heet bi
J de som mige oortlen des vaderlands:de man ligtheel
Lat.een kruimelt
je,michewittebrood bi
jde Pran- m in. Gering: met minne m oeite.L.Tsx KATE.
Laag; doch in het zamengevoegde woord: minschen.
N ih, v.,meerv.,mikken. Een tak van eenen achting. De stellendetrap voorden vergeljkenden:
boom , a1s eene tweetandige vork, een paalmet m in te goede te houden dan.HoorT. Een gulden
tweestompjes:ltousen op eene mikdroogen.Een min drie stuivers. 001:met den tweeden naamval
schoor, een paalom te stutten. In het bi
jzonder achter zich: het stuk vond m in heuls te hove.
een paal,waaraan men misdadigers hangt, eene HoorT. M in of meer. Te min,voor te minder.
halve galg: ick sal hem doen hangen aan een' V eel min, voor veel minder. Voorts,gebruiken
mick. HrvGsxs. D e p??T van eene pomp,anders wi
j de twee andere trappen; en wel,in denzin
hstt alhetvolk &an den m insten
galg genaamd. Voxo.bezigthetvoor eenen her- van kleiner, klet
dersstaf: m et dees gehoornde m ik. lfik is ook tot den meesten, Bzaslzzv. J'
onger,jongst; l1i
J
eene soort van scheepslantaarn.
leide zi
jne hantop EIRAïM,hoewelhi
j de minste
N #k, m.en o.,meerv.mikken. De daad van was. BIJBILV. Geringer, geringst, zich lninder
miklten: de Eits daarop; hi
j lecmt zi
jn mik. achten. Van hier noemtmen defranciskanermon-

1100.
:>T. Het doelwit,wat men mikt:hei
jlwas 't nil
tcn minnerbroeders Lminrebroeders bi
jl'
loorT)
'st: m inder in
beoogde rnick. RoosxB. Het mannel. geslacht of minnebroeders. sveiniger,weinig
komt met den aard onzer taalhet meest overeen. pri
js. Ten minste, althans. Minst past zulks u.
A ls het woord onz. genom en wordt,ishet voor Van hicrm inderheid:metde m inderheid,m ethet
#eîltik. K1L.heeft mtkkc, p?p'ci! ghemlkk. Zamen- mi
nderegetalstemmen. Zamenstell.:minderjarig,
gest-: mikpaal, mikjzer, doeli
lzer aan den mond mindeljarigheid.
van den loop eens roers.
Afi'
n plfn&r,minst,bi
jIslpoR-,KER.enOTERID.
W,mint-r,minnista,hoogd. minder, pdk'n#c,
:/, waar
T.
e :k ken, b.en o.w.,ik mikte, heb gemilttz lnt

Het woord schi
jnt eigenlkk eene trillendebewe- de stellende trap verouderd is,fr.mot-ns,???oà-??#r:.
ging te kennen te geven, en kan m et hetlat.. k?7?
;- lat. minor: plà
kfzzlt/ga D e stellende trap is,in het
care, dat diezelfde eersté beteeltenis heefteellen wallach. mqn? gr.IAtNNog.

gemeenschappeli
jken oorsprong hebben. In het
(mlnne)v.,meerv.minnen; doch incen
bi
jzonder gebruiken wi
j het van eene beweging enltel geval slechts. Een woord,dat zooveelals
met de lippen: hi
j durft kil
tken noch mikken. liefde beteekent en,op meer dan eene wijs,daarWi
jders, van eene beweging van deoogen,het- van verstaanwordt. llierheen behooren dezamenst.
zi
j men iemand eenen wenk geeft,lletzi
j men op m enschenmin,zondaarsmin. V an de liefde tothet
j zoudedoch,om de minneGods,
iets, om zi
jn doel te treFen,staart,onder eene Opperwezen:hi
gedurige opening en sluiting der oogleden. Onz.: zi
jn besluit geschorst llouden. Hoor'
r. Van de
op iets mikken. Elk mikt raseh en scbarp. liefde tusschen twee gehuwden:nooitwi
jktonze
Poorr. Bcdr.:ietsnetm ikkcn. Van hierm ikking, min, mt
jn gaê! B. BoscH. Menigmaalverstaan
m ikpunt, doelpunt.
wi
jerzachte vriendsehap en bescheidenheid door:
jleggen. Een pand derminne.
X âAds bi
jv. naamw. en bi
lw., milder,mildst. iets in der minne bi
Hetwoord bcduidteigenl
i
jk week,zacht;ookhet Meest echterbedienen wi
jons van ditwoord,om
tegelldeelvan wrang. D och Jn deze beteelkenissen eene betreklting uit te drukken, die ontstaat uit
wordt het zelden meer gebruikt. Fig.,zachtA-an verlangen naar diereli
jk genot:eeneongeoorloofde
gemoed, en wel zulk eene gesteldheid,die zich min k-oesteren. M evrouwes glans?aldus,lnetminne
door mededeelzaamheid kenneli
jk maakt: zi
jne 'thartontsteckt.Hooy'T. Van hler,dathetwoord
milde hand opendoen. D e winnende hand ism ild. gebruikt wordt,om deheidensche Vsxus,en vooral
Vanhierovervloedigli
jk,grooteli
jks:miltgezegent. AMOR of Curloo,daardooor uit te drukken:in 't
M ooxsx. Zacht en overvloedig:milde regen. ln blaalten van wiens liefgelaatzi
jn'moederen de
l'. M en lette wel op,dathet
verdere :guur,, vruchtdragend: de schaêu des Alin hoveeren.Hoola'

jfty
milden wi
jnstoks.Poo'
r. Yan hier mildeli
jlt,mild- woord, in dien zin?letterkundig,vrouweljk bli
heid; ook tailderen, zacht m aken; doch buiten en vol
ge IloorT nlet na, a1s hi
j zegt: wic zal
gebruik. Zam enstell.: milddadig, m ilddadigheid, echter de schoone V lxus, m et den miune,enz-;
schoon men,om verstaan te worden,zeggen moet,
milddadigli
jk.
i
klildjhoogd.mt
lde,eng.enzw.mild,gr.t
zetltypg, m et PooT: dus doet de blinde lnin hem dolen,
russ.mèloi,pool.mily. H etis mctmalsch,hetlat. dien Hi
jmetzjneschichten raekt. ZieKLIJITop
mollis,zacht,week,verwaut.
llooGsT.?bl.323..Eindeli
jk beduidtminbzzlfnac,in
M flde, zie melde.
dedageltkschetaal,eene minnemoeder;waarhet

jk,minner
'f:l.
l.
foex:. (mili
oen) o., meerv. millioenen. meerv. te paskomt. Van hier minneli

Ond. woord. Tienmaal honderd duizend:wordet li
jkheid,minzaam. Zamenstell-:mingenot,mingod,
jver,mini
jverig,minnebrand,minneghi
j tot dui
jsenden milioenen.BlJnlzzv. Uithet mingodes,mini
brief:minnedicht,minnedichter,minnedrank,minnefr.ntilll-on,en dit van hetlat.ntt-lle,duizend.
/.::1.4, v., meerv.m ilten. Een zeker inwendig, gloed,minnehandel,minnekans,minnekind,minneweek ligchaam in m enschen en dieren?liggende klagt, minnekoorts? minnekozen, minnekozeri
j,
tusschen dtmaag enkorteribben,indelinkerzkde. minnekunst) minnelled,minnelist,minnelonk,min-
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nelonk-ey minneluim, minnelust, minnemallen, gemî
jrrheden wi
ln tedrinken. BlaBErv. Zam envlei
jend liefkozen, (door 't zoet van 't strelent stell.: m irreboom, m irresap. V an het gr.P'DFFJ,
minnemallen.P.ScHIM.)minnemoeder,minneni
jd, lrzupvl,en dituithethebr.n1
.5.
minneni
jdig, minnepi
jn, minnepligt, minnepraat, > :r1, m., m eerv. mirten. Een heestergewas,
minneschicht, millneschuw, minnesluikeri
j, bi
j de m et bladen van geenen onaangenaam bitteren
Dichters, voor overspel minnespel, minnestri
jd)
: mct vergulden mirt. Voxo. Dewi
jldeminnestuip,minnetogt,minnetonder,natuurli
jketrek zeheûsteralti
j
d
gr
o
e
n
b
l
i
j
f
t
,
z
o
o
p
l
a
n
t
t
e
me
n
hem,
totliefde; minnevuur, enz. De kracht van dit reeds van oude t
i
j
d
e
n
a
f
,
b
i
j
l
i
j
k
e
n
e
n
g
r
a
f
p
laatlaatste woord drukt Voxo.allersterkstuit:m inne- sen,waarom dezel
ve een zinnebeeld dertreuriyvier steektwater aan. M innevlaag,minnevlam,

heid en des doods gewordcn is. Zamenst.: mlrminnezang, minneziekte, m innezorg, minnezucht, teblad, mirteboom, mirtebosch, mirtekrans,mirtem invernlogen,minziek,enz.
tak,mirtetelg,mirtewi
jn.

llln,waarheen betfranschetroetel
woordjemig- Zlirtè lat. myrtus,gr.pugTnç. De naam is van
non medehehoort,schi
jutten naastebi
j,metmee- oosterschen oorsprong; de Perzen noem en hem
nen, zoover hetzelve gunstig zi
jn beduidt,eenen m urt.
oorsprong te hebben. M en viudt daarom minnen
X :s.(misse) v.,m eerv.missen. Een kerkeli
jk
en meenen welte zamen:een vrouw die mint en woord, beduidende eerti
jds datdeelvan de godsm eent.PooT.
dienst, dat,na de prediking van hetwoord,door
lE:x:ll.elren . b. en o. w., ik m inderde, heb de Geloovigen alleen bkgewoond werd. M en
en ben geminderd. Bedr., minder malken, zeil noemde hetzelve in de lati
jnsche kerk missa,omminderen. D oor 't minderen vallden last. Poo'
r. dat dedienaaraan de onderwi
jzclingen zeide:ite,
'zlk'
Zi
jnen staat minderel
). O11z.,minderworden:d' qs.stz est. Naardien dat deel van de godsdienst
uitdeeling aan de armenmoest merkeli
jk minderen bi
jzonder in hetj
'houden van hetnachtmaalbeHooy'l,. De koorts mindertreeds. Zoodra zi
jne stond, kreeg die plegtigheid zelve den naam van

mis, middeleeuw. ml'ssa; schoon TEx K ATX dit
woord uit het goth. utesa, een disch! eene tafel
aieidt. Thans isdi
twoord gebruikelkk voorhet
onbloedige oflkr,in de room schekerk:m is doen.
D e m is lezen. D e m is zingen. In de mis gaan.
T wee m issen voor een geld doenjtweemaal,ten
behoeve van anderen,eene en dezelfde zaak zeggen, of verrigten. Een feest; wauneer m en het
ztjn gemeenli
jck de mtesteminkdui
jmen,alshet woord in zam enst. gekruikt: kersm is, lichtmis.
zweel
-tom de vui
jst roept.DE Bnuxl. K llki
jzer: Eene openli
jke jaarmarkt: op de missen reizen.
s. llierheen behoorthetgroningerwoord
in de ondieptcn derstroome,deed hi
jminki
jzerg, Zie kel'mtw
vrees begon te minderen. Van hier mindering.
'e lnk , m ., m eerv. minken. Een woord, dat
van dellzelfdcn oorsprong is a1smank,mangel, en
dikmaals in oudvaderlantlsche wetten voorkomt,
in den zin van eene kwetsing,waardoor verlam m ing of verminking ontstaat. V an hier hetverouderde minken,voor verminken. Zamenst.:minltduim, iem and, wiens duim afgehouwen is: dan

oft houten vo1 spi
jkers,metde punten opwaarts, marrq'
mt
s'dat,ofuitmarktmis,ofliever,uiteene
.
/flr?l,
werpen. Hoox'r. Om de geli
jkheid heeft eene mis, ter eere van de m oedervan Jxzcs,A1

zekere waterplant, anders waternoot, denzelfden gehouden en gegeven,verbasterd is. Zam enstell.:
ziellnis misboek, nlisbrood)m isdienst,misofl-er,
naam .
w :n nen ,b,w.,ik m inde,heb gemind. Lief- m ispaap mispriesterzenz.
de toedragen:een vader mintzi
jn kroost. Poo'
r. qW :*? v.,meerv.missen. Misslag,dwaling:wie
Vri
jeny liefkozen; il1 eenen meer onedelen zin: zulkx lnbeeldt, helaes! valt in de grootste mis.
maer D AFNE was zoo bang voor 'tminnen niet. RODMNB. Gemis: door dc mis huns boops. R0PooT. Een kiud de borstgeven :ikheb hetkind, DENB.
bi
j eene zoogvrouw,laten minnen. Van hiermin- P':s. ee
njvooeugd.voorzetsel,datin zamenst.mct
bi
naamwoorden cn met werkw.
naar,minnares, minnari
j. Voor m'
innen, in den zelfst. en
eersten zin van liefde toedragen,isltet zamengest. gebruik-t wordt, ter aanduiding van eene missing,

beminnen gebruikeli
jker.
Y :u uu l, v., m eerv. minuten. Een ond.
woord,dat,in de dageli
jksche taalalleen,gebruil
tt
wordt,vooreen eerstopstel,oorspronkeli
jkschrift:
biJ
' Klra. minute, zzl/kvedèrkk-/.
' Van hetfr.nllnute,

dwaling, teleurstelling, afwi
jking van hetdoelwit
en de verordening van iets. Misaarden,(ontaarden)misachten,misbak,misbakken,misbaren,misbedri
jf, (wanbedri
jf) misbegri
p, misbeuren? misbruik, lnisbruiken, m isdeelen,misdienen,mlsdoen,
en dit van het lat.onk-ne
/zf?z.$,a,?/z4.
misdoopen, misdraai
jen, misdragen,misdri
jf,mis'N :nu u é, v.t meerv. minuten. Eigenl
l-ven, m isdruk, misdrukken, misduiden, misgeli
jk,een dri
klein deel van lets, hebbende, m et het vorige den, mîsgooi
jen, mishakken, mishanden, mishebwoord, eenen oorsprong. ln het bi
jzonder, het ben, mishooren, mishouwen, lzkiskomen, mislezen,
m
i
s
l
oopen,
m
ismeten, m ismikkcn, misoordeelenj
zestigste deelvan een geheel,hetzi
jvan e:n uur,
hetzk
j van eenen graad. OUDAAN noemtminuten mispraten,misprediken,mispriklken,misram en,misminderlt
hgen. Zamenst.:minuutli
jn zeerduntouw; rultken,misschatten,m isseheppen,misschieten,ntisminuutwi
jzer,enz.
sierell, missmi
jten, misspreken, misspringen,lnisY #nzaam , bi
jv. n.en bi
jw,,minzamerjmin- staan, m isstal, misstappen, m issteken, m isstellen,
zaamst. Vriendeli
jk,beleefd. Van hierminzaam- misstooten,misstri
jken, missturen, misstuwen,mistasten,mistellel:,mistoonen,mistrappen,mistreden,
heid,minzaamli
jk.
A :raRe'. o., m eerv. mirakelen, mirakels. lnisyallen, misvaren,misvatten,m isvatting,m isverOnd. woord, van hetlat.miî.aculum,een wollder- wen, m isvoeden, miswegen, miswenden, miswerwerk. Men hoort hetslechts in dedageli
jksche ken, miswerpen, miswinnen, miszeilen, miszien.
verkeering.
A1s ditvoorzetsel voor werkwoorden komt,is het
M :rre, 5/. D e naam van eene uitlandsche scheidbaar en onscheidbaarznaar mate de beteebittere hars:het oosten oflkrt bittre m irrh'. V oxo. kenissen der werkwoorden zulks m edebrengen.
Yan hierhetbi
jv.n.gemt
rred:endezkgavenheln Onscheidbaarz met den nadruk der uitspraak op
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het zakeli
jke deeldeswerkwoords:misleiden,ik
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onvoldraqene vrucht,ofook een mismaaktschep-

misleidde,heb misleid. Scheidbaar,metdenklem- sel. Onelg :afschuweli
jkemisgeboorten van eene
toon oy het voorzetsel: mistreden,ik trad mis, dweepzieke verbeelding.
heb mlsgetreden. Naar de verschillende beteeke- W isgew as. o., meerv. m isgewassen. De
nis, is het, bj hetzelfde werkwoord, somti
jds mislukte groei der veldvruchten: wi
j hebben dit
echeidbaar en onscheidbaar: misdoen, verkeerd,
een misgewas. Kzc. verklaarthetook door
kwali
jk doen,ik deed mis,heb misgedaan. Mis- eenen dwerg.
doen,eene m isdaad begaan,iemand beleedigen,ik W :sgfssen, b. w., ik giste mis,heb misgemisdeed, heb m isdaan. En zoo in verscheident gi
st. In het gissen kwali
jl
trooi
jen. Onscheidb-y

andere zamenstellingen.
wederk-, ik misgiste mtj, heb mi
j misgist. Zich
Hoogd. misz, deen-, eng., ital.mis,fr.mes en vergissen. Van hierm isgissing.
m% middeleeuw.mes,lat.dis.
W f*greer . v.,meerv.misgrepen. M istasting,
O isbaar. o. Een wocstgeschreeuw:m isbaar eigenl.en flg.:wiezi
'
jne misgreep ziet. Voxo.
m aken.
'
W isgr#lyex:. o.w.,ik greep mis,heb misM #sb aren. O. 5V., ik misbaarde, heb IHI
*S- gegrepen. Mistasten in hetgri
jpen. W ederk.,ik
baard. Y an het oude baren, schreeuwen. M is- mi
sgreep mi
j,heb mi
jmisgrepen. Peilen,dwalm),
baar maken:spelonclt en kuilenm isbaeren.Voxo. zondigen.
Kls. heeft ook misbaren, in den zin van eene W :sgu n nen. b. w .
,ik misgundc,heb mism iskraam hebben : van baren,dragen,voortbren- gund. H et tegentleelvan gunnen. V an hier Inisgen;waarvan ook ntisbaavte,abortus.
gunner,lnisgunning,misgunst,misgunstig.
qe :sb rul.k . o., m eerv.m isbruilten. Ingekort '
W :sh agex:, o. w., i1t m ishaagde, heb misuit misgebruik. H et beteekent gebruik van eene haagd. Niet we1 aanstaan, ongenoegen verwekzaak, dat aanloopt tegen hare ware verorderling: ken: uw doen mishaagt mi
j. Ook onpers.:mi
lmet hetmisbrui
jk van 't gerechte. Hooz
b
n'
r. Eene m ishaaght, dat enz. H oolT. M ishayen wordt

willeketlrige handelwi
js, of laakbare daad, die, ook zelfst. gebruikt. Van llier mishageli
jk,misdoorden ti
jd,in eenegewoonteveranderdis:mis- haging.

bruiken verbeteren,afscllalren,enz. Van hier het A :sh ax:dellen , b. w., ik mishandelde,heb
b w.g?l?'
s?)g-ttf/cen.
mishandeld. Door eene slechte haudelwjs iemand
'O fstl.aad. v., meerv.misdatlen. Eene daad, belecdigen: mishandelde gem eente. Poo'
r. V all
die tegen de wettenstri
jdt,zonde:welck hi
jof- hier mishandeling.
ferde voor des volks m isdaflen. Blasssv. Eene N lsh ap , m , meerv. mishappen. Een hap,
moedwillige verbrcking vau eene wet; en ditis die gemist heeft. Voor ramp,ongeluk,eng.0zl?'dde gewoonli
jke beteekenis: ik heb ontdekt de hap, is het verouderd. V an hier utishappen, in
misdaat, die de plaag op uwen hals verwekt. het happen missen. KIL. en M EYSR llebben ook
l'looGvl'p. M isdaden straFen. Van hier mi
sdade- mishappen,voor kwali
jk uitvallen,mislukken,
lQ
,
''
k, bi
j lloos'r,misdadigjmisdadiger,bi
j Hooy'.
r (N.
E:sh app en ,zie mishap.
ook misdadet'.
O ish u w ex:. o.w., ik mislluwde, ben mis'
To :sdeel.ex:, b. w., ik misdeelde, heb m is- huwd. Kwali
jk ht
lwen.
deeld. Niet wel bedeelen: men misdeelt hem. M :s.jaar. O.
& meerv. 1
11l
*SJ
*arell. Een jaar
PooT. Het deelw. ml'
sdeeld is meest in gebrtlik: waarin een m isgewas voorvalt. Een geldersch
misdeeltvan ri-jke ychatten. PooT.
woord.
M lstloen ,zie mis,voorz.
TN l.sk eek. m , m eerv. m iskeken, Een verP.E:sdeerx:, zie muè'
sdoorn.
keerd toezieny eelle dwaling des oordeels: door
M âsdraafaeen, o. w., ilt draaide m is,heb zoodanighe mi
skeeken,verbtistertd'eeuwigheVoormisgcdraaid. Verkeerd draai
jen. In den ge- zielligheit den l'aadt der geellen enz. Hoor'r.
meenzamen stk'
l zegt men.met het voorz. on- 'O l.sk ennen . b. w., ik miskende,heb misscheidb.:datisu misdraaid,gi
jkreegtnietsdaar- kend. Nieterkennen. Van hier miskenning.
Van.

'
N lskllken, o.w., iltkeek mis,heb lnisge-

Te lsdragé, v., m eerv. misdragten. M isge- keken. Niet wel toeki
jken. W ederk., ik misboorte; ook figuurl: gedroehteli
jke misdrachten keel
tmtj,heb mi
jmiskeken.
van m eelliogen. OIY AAN. Van hier misdragtig: (M l.sk raaxn., v., m eerv. miskramen. Kwade
eene m isdragtige koe, die te vroeg werpt,en die kraam :eene miskraam hebben.
onvrtlchtbaar is.
W :sR w aa- , o.,m eerv.miskwamen. OngeT'Ffstl.rlaeven , b.en o.w. Bedr.,ikmisdreef, luk,ramp,ziekte,ongeval:indien de Heeren verr.
hebmisdreven. Misdoen.Onzi
jd.,hetdreefmis,is m oghten hetm isquaam te keeren. llool'
misgcdreven. Voorbi
jdragen,zouderteraken:de TN :sl.el.dex:, b.w.?ik misleidde,heb misleitl.
schùitdreefm is.
V alscllelil'k leiden,bedrlegen:zoekt Fuplltuurt van
W fsdu nk eu ,onpers.w.)onregelm.;hetmis- i
jdelheên misleit, slechts aerdtsehen 1t
1st. 1oo'
r.
dacht, heeft misdacht. Vermocden, ergdenkend Van hier misleider, misleiding. Eng. to ond
-.glet'
/d,
zk'
n:diemisdoet,dien misdunltt. Hoor'
t'.
0llksleading.
M :ggaan , o. w., onregelm .; ik ging m is, N lsIuR. o.,meerv.misltzl
tken. Ongeluk. Van
ben m isgegaan. In hetgaan niet aantreflkn: ook hierlaetollz.w.nlislukken,hetm islukte,is m islukt,
niet raken: de kogel ging m is. M et het ()n- kwaltjk gelukken,en mislukking.
scheidb. voorz.:het misging,heeftmisgaan. T e- N lslu Rk en, zie mzsluk.
genloopen, tegenspoed hebben: want m en mis- maMak:
aken
ts. Le
eli
jk , b. w.
, ik nlislnaakte,heb misdeelt hem,dien 'tm isgaet. PooT. M isdoen:hebm aken, ontsieren: want sil-misbic hierin m isgaen. CoxsT. D. ATIN. W ederk-, maecken hare aengesiehten. BIJBELV. V au hier

zè
kh pkgpccn,zieh vergri
jpen:misga u niet,door mismaakt,(mismaektdoor druk.PooTl mismaaktdriftheid,mislnaaktelil-k,m ismaking.
M #sgebeekle,v,jmterv.misgeboorten.Eon: '
N ism eed:g, bi
jv.n.eu bi
jw.
,mismoedigery
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mismoedlgst. Neerslagtig, zwaarmoedig,mistroos- den zi
jn beloftenissen verder haar vervulling mistig. V an hierm ismoedigheid.
sen. J'.E.VosT. Van hier missing, voor verTe lsn eegen. o. w., ik misnoegde,heb mis- keerde uitkomst,bi
j Hoor'
r.
noegd. M ishagen: om hem niet te misnoegen Y :ssiaan, b. en o. w.y onregelm.;ik sloeg
Hoov'
l'. Het wordtook zelfst.gebruiltt:zi
jn mis- mis, heb misgeslagen. Bedn:niet raken:den bal
noegen over iets toonen. Y an hier misnoegd, misslaan;ook fk.,de zaak nlettreFen. Onz.
,met
hebben;eene dwaling begaan:hoe vaek en meent
misnoegdheid,misnoeging.
'A l.spaalp, m., m eerv. mispapen. Paap, of ghi
j,datde medeci
jnmeestersbeuzelen en misslaen?
Priester,die de m is doet.
Roosxs. D e vogelslaatm is.
Y :sp as, m., m eerv.mispassen. Een misstap, T
.e i.ssl.ag,m .,m eerv.m isslagen. Een slag,die
m ist. Fig., eene feil, dwaling:die den m isslagh
eene feil.
Y fsp el, m., m eerv. mispels, mispelen. D e niet doen zouden. HooFl'.
vrucht van den mispelboom. Zamenstell.:mispel- A lsslai, m., m eerv. m isstallen. Van mt'sen
bloesem ,mispelboom . Uit hetlat.mespilus,en het stal, van stellen, plaatsen; derhalve watkwali
jk
geplaatst is,wat er slecht uitziet. V an hier misgr.pacpt
krj I
.
zecp.
tknN.
Y :sprles4er, zie mt'
spaap.
stallig, en, van een verouderd woord, misstalte,
P.E:srri.jezen. b. w., ik mssprees, heb-mis- misstaltig. Het laatste is meest in gebruik.

Prezen. Laken: ja, elk misprees die kuuren. '
e fss*axtd.m. W anvoegeljkheid:datiseen
Poo'
r. Van hier mispri
jsseljk. Hoor'
l'
. Mis- groote misstand aan dat huis.
Pri
jzer,mispri
jzing. Fr.z
klc/
.rl
ser,oud-eng.to 0?
lk
'
d- T
e lsstar, m., meerv.misstappen. Eigenli
jk,
prise.
een verkeerde styp;fguurl.,eene kleine misdaad.
('.E:slradex:. b.en o.w.,ik riedm is,heb m is- P.E:sts m., meerv. misten. Nevel: met eenen
geraden. Niet raden. Bedr.:gi
J hebthet vraag- donkeren mist. Voxo. Fig.: met den mist der
opsprake. V oxo. Door den m istder qualen. DE
stuk nlisgeraden. Onz.:gi
j raadtmis.
M lsrek enen s o.w-,ik rekende mis,heblnîs- Dscx. Zoo groot, om op te hegen uitde aerdgerekend. Verlteerd uitrekenen. Avederk.,ik mis- schemisten. V>IRT.vAN Y ocxg. Inhetangels.heet

rekende mi
j,heb mi
j misrekend,zich in hctreke-

nen verzien. V an hier m isrekening.
Y lsseilap en, zie misscbeppen.
M issehepren, b.w.,ik misschiep,heb misschapen. Eene wangestalte geven, misvorm en:
Jcxo misschepthaerin eenboerinne. V oxo. Ontstellen: Sicilië m isschept de lucht. V oxo. V an
hier misschapcn, wanschapen; misschapenheitl,
misschepsel.
Te fsseh feden . o. w., het misschiedde, is

0???',

sf donkerheid. Hetschi
jnthetzelfde woordmet
mestte zi
jn. l
sfest en mist schri
jftde Hoogduitscher op dezelfde wi
jze,nameli
jk M ist. In onze

volkstaal m aakt m en tusschen de beide woorden
ook geen onderscheid. V an hiermistachtig,m istig.
N :ste:beo- ,m .,m eerv.mistelboomcn. Eene
plant, die in hethoogd-,deen.en noorw.M istel,

in het eng. nlistktee,nlisletoe,lat.viscum,gr.hioç
heet, bi
j L. MEVSR marentakkengenaamd,dewi
jl
men m et de plant, om hare taaiheid,nlarenjdat

mlsschied. Kwali
jk, ongelukkig uitvallen. Hoor'
r is binden, kan. Som rnigen, a1s Prulxlus, wlllen,
gebruikt hct deels voor beleedigd worden, leed dat duiven en li
jsters dezaadkorrels,metharen
geschieden: zoo zal aan niem and m issehietlen. drelt,op de boom en brengen, waaruit de mistelDeels voor kwali
jk gedaan worden : dat er niet plant zoude groei
jen. Dan zoude hetwoord van
m isschiedt was m et den Prins 'thenwaarts te roe- ntist on6'sf afstamm en. Hierop doelt het spreekpen. H et woord is reeds buiten gebruik.
woord bi
jPruAul'us:tuvdusfpd:sibimalum cccc/,
Y fssehlen, een bi
jwoord van twi
jfeling, be- de li
jsterkakthaer'eigen'dood;omdatmen,van
teekenende mogeli
jk: gi
j staet misschien te den- deplant,hetzoogenaamdevogellil'm m aakt.Hierom
ken. Poo'r. M en gebruikthetook a1s een zelfst. zegtVoxo.:geli
jk hetvogelli
jm,gebroeituitsnipn. van het onztjd. geslacht;wi
j hopen op 'tmis- pem est,in bosschen plag te groeien.

schien den storm niet aftewachten, Voxo. D e '
O fstex:. o.w.,hct mistte,heeftgemist. M et
c/kJ6z?;waar- stank llevelen: het mistte zoo sterk,dat ik den
Ouden schreven cerst ntacltschien,o?lcg.
.:
uitbli
jkt,datditwoord verkortisuithetmagge- vuurtoren nietontdekken konde.
red, m.,m eerv.m istreden. Een valsche
schtkdentdat wiInachschien nieten sterven. BzJ'- (''.i.sé.
BsI,, 1477.
tred,die door onvoorzigtigheid ontstaat; ook flg.,
lllsseh âkk ex:.b.w.,ik m isschikte,heb mis- eene zedeli
jke afwi
jking. Van hier h:t onz.w.
schikt. In wanorde brengen:m isschikken,al wat mistredezt,eigenl.en ;g.
'O lsk.
roost, m. Gebrek, m issing van troost.
Godtgeschikt heeft. V oxo.
M :sse:l
aek, bi
jv. n.en bi
jw.
,misseljkerjmis- Hetwordtniet veelmecr gebruikt. V an hierm is-

seli
jkst. Ongedaan, leeli
jl
t: eene misseli
jke ge- troosteli
jk,mi
stroostig,mistroostigheid.
daante. Gemeli
jlt: een znisseli
jk mensch. In ge- Y :sérouw en.b.w.,ik m istrouwde,heb fnismeli
jkheidgegrond:iemand misseli
jk bescleid ge- trouwd. W antrouwen :schoon 'tm enigh za1 misven. Vreemd, raar, wonderli
jk: deze twist, die trouwen. PooT. Deez'm istrouwencle de zwakheit
neghzoo missli
jk duurt. Poo'
r. Flaanw,kwali
jk, van debezetting.Hoo.
>nT. Bi
j OTFRID.mt
ssidruen,
onpasseli
jk-: misseli
jl
t worden. Van hier misse- bi
j de zwab. Dichters ntè
ssetrowen. Van hicrhet
onz.zelfst.n.mistrouwen,voorkwaad verm oeden,
li
jkheid.
M issen, b. en o. w., ik miste, heb gemist. mistrouwend,m istrouwigjm istrouwigheid.
Onz-,methebben;afwezig zi
jn. Iu dezen zin komt A lstrou w en , o. 55.., ilt mistrouwde, ben
hetnict meer eigenli
jk voor. ln dedageli
jkséhe mistrouwd. Van trouwent in hethuwelijk treden.
taal zegtm en nog:dat kan niet m issen, dat kan De volmaal
tt verled.ti
jd ls meest in gebruik:de
Tlietfeilen. Gissen doetmissen.Bedri
jv.t(1eafwe- vri
jsterismistrouTvd,heefteen slechthuweli
jkgezigheid van iets gewaarworden: de staat begon daan.
hem eerstna deszelfs dood te missen. Ontberen: Te :sva', m .en o.,m eerv.m isvallen. M annel.
een boomj die tak en wortelmist. Pool'. Zou- beteekenthet eene tevroege bevalling, eene mis-
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kraam ;zi
J hadt eenen misval. A.KLCIT. Onz.,

W :tsgaderg, zie mlts.
Y odde. v., m eerv. modden. Een smerig
vrouwmensch,een m orsebel. Zie modder.

Deels eene onbetameli
jke daad,eenige zonde:

Y odden, (bi
j Kls. ook moddelen) b.w.
,ik
moddcde, heb gemod. Eigenli
jk, den modder
omwroeten, bi
jzonder met oogmerk om iets te

is het deels eene ramp, een ongeluk:
waerom bîstu beroertin dit misval? vatx

ziel

dit misval van oukuysheytghekom en. 0.Gouo.
K Roxvxzt. H etwoord isuitntè-sgevalzam engetrokken. V an hier misvallig.
(M lsva'll.en, o.w.,ik viel mis,ben misgeval-

zoeken. In Gelderl. zegt men :aardappels modden,namodden,dat is,naar de aardappels wroelen. Eigenli
jk,in hetvallen missen. Fig-,het 1ot tcnd zoeken, nadat de eigenaar dezelve reeds

trooi
jen:eene nalezing doen.
niettre/en :wi
j hebben geloot,en ik ben misge- heeftlatellui
vallen. Ook niet weluitvallen,kwali
jk gelul
tken. M odder, m . M et water vermengde aarde,
Onscheidb,,ik m isviel,ben m isvallen. N iet beha- baggerjgrondsli
jk:modder lzit eene sloot halen.
gen, kwali
jk gevallen: wat in 't aenschi
jn van Om den modder te plavei
jen. M . L. Tzaow.

17IANE haer misvalt. Voxo. V an hier het onz. Om door den modder te raaken. HoovT. Van
zelfst.n.mksvallen,gebrek vanbehagen. Te vroeg hier m odderachtig, m odderig. Zamenst.: m olderbevalleu,eenemiskraam hebben:geli
jck een vrouwe goot,m odderkuil,modderman,moddermolen,m oddie barende docr Juxo zeer groote pi
jne moet dernet, m otlderpoel, modderpraam , modderschuit,
li
jden,Ja sterven ofmisvallen tezomti
jden. VAN modderslootjenz.
M AXDIIR,
M odder, hoogd.M oder, eng. mud? ital. mota.
M lsverlla nd,o.,meerv.m isverstanden. E en Het behoort tot die woorden, waarin hetdenkverkeerd begrip; zonder meerv.: O misverstant, beeld van vochtigheid en weekheid het m eeste
dat ons de zinncn boeit! PooT. Kwali
jk ver- heerscht. Hierheen behooren ons modde, het Iat.

zulato. Reeds bi
J
staan : het was door misverstand,dat hi
j binnen mador,madidus,madeo, hetgr.r
kwam . Eene kleine oneenigheid tusschcn vrienden deoudcEgyptenaarswas mot, ntout,sljkr vochen bekenden;meteen meerv.:Totm iddelaar der
misverstandenin 'tstuk van den Godsdienst.HoorT.
V oorts, in het algemeen, twist, tweespalt: ten
einde 'sPrinsen persoon gem agtightwierde,om de
misverstanden needer te leggen. HooFT.
N fgvoegen, o. w., het misvoegdc, heeft

tigheid.
('.fodde:
een, b.w.,ik m odderde,heb gemod-

derd. Modder uithalen,uittrekken. Bi
joverdragt
zegtHooy.'
r:om stoftot strafheit uit den grondt
te modderen, In de dageli
jksche taalzegtmen:
eene zaalqm odderen,door alte groote toegevend-

misvoegd. M isstaan,kwali
jkbetamen:geli
jk mi
j heid en gematigdheid, tot stand brcngen;anders
loon m isvoeght,misvoeghtu ongenaê. HoorT. knoeqïen: zi
Jzullen datwelweer modderen. MisM :svor'
m eu. b.w.,ik misvormde, heb misvormd. M ismaken: hierop moet noit druk noch
ouderdom uw prilgelaetmisvormen. PooT. V an
hier m isvorm ig,misvorm igheid,misvorming.
M lsw as, o., m eerv.miswassen. Van mis cn
F77J&, VOOr gewqk
g. Een niet wel uitgevallen geWaS,1).v.van grancntvruchten,enz. Ook eene misvorming, ofwanstaltlgheid aan boom, m ensch

schien is diteeneverbastering van hetlat.modevarl.
Y ede. v., meerv. m oden. Een onduitsch

woord, dat,in de dageli
jksehe'taal, reedsalgemeen qebezlgd wordt. Het beteekent eigenli
jk
eene wds; uit het fr. mode, en dit van hetlat.
modus, ontleend. M en verstaat er door de ingevoerde levenswi
js in het gezellige leven,denit.
wendige zeden, gewoonten; in het bi
jzonderde
jke manier van klceding, die zich naar
dier. In dczen laatsten zi
n ishet onzi
jd. werkw. veranderli
m î-sw assen, m et het onscheidb. voorz. mîL
%in ge- het voordoen van anderen voegt. De mode volbruik, en bi
jzonder deszelfs volmaaktverledene gen. Erisweereenenieuwe modeuit Frankri
jk
gekomen. Zam enstell.l modegek, m odewinkel,
ti
jd:die boom isgeheelmiswassen.
M fslvassen . zie mîàwas.

modezot, ellz.

Y lsw llzen, o. w.
,ik weesmis,hcb misge- (M ode',ond-w.,o.,m eerv-,m odellen.Een voorwezen. Itwali
jl
c wi
jzen: op die hoogtewi
jsthet beeld in het klein,om ietsnaar te maken,- een
kompasdricstreken mis. Van hicrmiswi
jzing. m al.ontwcrp.
M lszak en, b.w.,ik miszaakte,hebm iszaakt. (
(
' oê,zie moede.
>
Ontkennen: ende aI
s zi
j 't alle missackten. BIJ- (M oed. m . 1)e ziel des mensehen,ten aanBnlav. Gevangen..... miszaakte zi
j alles. 11.DE zien van hare begeertcn en neigingen; eene reeds
Ga. Van hierm iszaker,m iszalting.
Te :szegen en, b. w., ik m iszegende, heb
miszegend. 'Schraalbedeelen, onthouden: miszegent van vcrstant. VoND.
Y lszeg gen . o.w.,ik miszeide,heb lniszcgd.

verouderde beteekenis, waarvoor men thans ge-

moed gebruikt. In dien zin schi
jnt hetnog,bi
j
I'loopT,voor te ltom cn:in voege, niemandt verneem e, dat u de .toegedreeven'ongeli
jken in den
m oed.steeken. Het gemoed,ten aanzien van desjkegesteldheid. In dien zin komt
Zich kwali
jk uitdrukken) zi
j miszeide daaraan zelfsveranderli
niet. Geen goed zeggeny lasteren: gevaarli
jk is hetin de zameng.woorden voor: demoed, hoogden grooten te m lszeggen. I'loorrr. V an hier moed. W i
jders, voor de innerli
jke gesteldheden
des gemoeds,in het algemeen. Hierheen behoom iszegging. RooExn.
T'flgzlllen , o.w.,ik zat mis,heb misgezeten. ren devolgende speeekwi
jzen: kwali
jk - we1te
N iet wel zitten, zich verkcerfl nederzctten. On- moede,bli
jd te moede zi
jn. Denkt,hoe ik was te

scheidb., ik m iszat, heb m iszeten. Nietwelvoe- moede. Poo'
r. Goeden moed hebben. Goeds
r. Tegen,kwali
jk zitten:a1s ofdees rock den Kersten- m oeds. Tn arren moede, in toorn. H oop'
godtmiszit. V oxo.
mand in koelen moede vermoorden. W i
jders:
* :11, voegwoord. Tk beloofhet u, mitsgi
J m oed op iets dragen. D e moedt, gedraaghen op
z
oo
vr
oom
e
vas
s
aa
l
e
n
e
nz.
Hoop'
r.
I
n
t
e
ge
nstelmi
j den knecht zendt, Als zelfst.naamwoord;
mecstal vrouweli
jk: onder die mits,dat enz. M. ling van moedelocsheid en versaagdheid:volmoed
L. Tllow. Zamenst.: m itsdien,overzulks: rnits- zi
jn. Moedhebben. Houd moed!M oedgevenm oed inboezemen. Den m oed laten zakken gaders,nevens,met.
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l-nen moed dermaagd, moedermelk, moedermoord, moederzinken. D e moed ontzinkt hem. Zi

aan iemand koelen, zi
jnewraak oefenen,waarvan m oorder, m oedermoordster, moedernaakt, zoo
moedkoeh'
ny,voorwraakneming, bi
j Hoov'
r. Van naakt als m en ter wereld kwam ; moederslag,
hier mocdig, moedigheid, moedigli
jk. Ook het m oedermoord;moederspraak,m oedertaal,m oederoude werkw.moeden, waarvoor wt
l thans moedl
'
gen ziek,m oederzog,m oederzorg,moederzot, zeer op
gebrniken; en hetwelk nog overig is in het deelw. de moeder gesteld,enz. D it woord wordt, in de
welgemoed, en in vermoeden. Zamenstell.:moede- dageli
jksche taal, dikwerf in moer verkort, dat,
loos,moedeloosheid Bi
j HoovT vindt men nog uit kleinachting, verachting, of toorn, geschiedt.
mOed.
Wf/11;,
#
-ir
-''
ir#.
Zamenstell.: moerkoni
jn, het wi
jf
je van een konaamm en bi
J<.,meermoede, niJ--n, enz.
M eede.
bi
j
v
.
sfoeder,bi
j W ILL>;R.en OTFRID.muater,angels.
m eest. Zeer m oede. D oor arbeiden, waken en
a.'
jc'jp, lat.
slooven,van de noodige kraehten beroofd:ik ben meder,eng.nlother,hoogd.Afutter,gr. l

moede van het gaan. Ditzi
J welte onderschei- mater,ital.madre,sp.madre,fr.ntère,bij de oude

lus,
den van:ik ben hetgaan moede; waarvan aan- Egyptenaars, naar het zeggen van PsuTAaclstonds nader. Iemand om eene zaak moede m a- muth. Afoeder is misschien zooveel a1s voedster,
ken,hem daarom kwellen. Oneig., door herhaald vau hetangels.maet,spi
js,voedsel.
genotgeeneneiging totietshebbcnde:l
)i
Jiszi
jne Y eeder. v. Bezink-sel, droesem, anders
buitenplaats reeds moede. Ick ben desberouwens moer:costeli
jcke wi
jnen,dieop haere moederuitm oede geworden. Bfassrzv. Verdrietig: iemand gesuivertsi
jn. ZEItERS vylRTAru.vAx oSN BIJBSL.
het leven moede maken. Door herhaalde hande- Zi
jn wi
jnen met de moer. 1)11 Dscx. Oneig.:
ling traag zi
jnde: ik ben het gaan moede. Van dat het m et hem op een' verradersse m oeder
zingen noch van gpelen m oê. Voxo. Van hier laage. Hoov'r. Nog zegtmen:datligt op eene
moedheih vermoeidheid, bi
J KIL. Hetstamt of kwade moer,daarvan zalnietveelgoedskomenvan moeite af, of het heeft m et mateenen oor- dat voorspeltnietveelgoeds. Ditmoeder verkort
totmoer,kom tmetmodder uit eene bron.
SI)1et)r1jI.
M oeder, V.y m eerv.moeders. llet woord M oed:g, zie moed.
M eedfgen, b.w.,ik m oedigde, heb gemocbehelst,in het algemecn, hetdenkbeeld van eene
holleruimtein zi
ch,bi
jzonderom iets te omvat- digd. M oed inboezelljen, aanmoedigen: c1e leetz
ten,datdaarin behoort. In het hoogd.wordt het gemoedigtdoor zi
lne krachten. Voxo.
op meer dingen toegepast: bi
j ons verstaan wi
j, M oedw :l. m. Een deroudstezamengestelde
woor
den,
i
n
onze
en aanverwante talen. Eerti
daardoor,die ingeelotene plaats in den bnik van
jds
menschen en dieren. waarin de levende vrucht, beduitlde het niet meer dan den enkelen wil,in
van de onlvanging aftot de geboorte toe,gevoed, welken zîn het bi
J OTERID. diltwerfvoorkomt, bi
l
ontwikkeld en gevormd wordt;anders baarmoeder. voorb.: de wind blaast, thara k
'z/lo istzacftzïrpfflo,
lùfmoeder. Zamenstell.:moederkoek,moederkruid, waarheen hethem poedwillig is,datis,waarheen
moedervlies. Dit zelfde woord, doeh in moer in- hi
j wil. sYanneer de Schri
jver van den wildes
fdedenk- Heeren Jszus spreekt, welken (lezelve zi
getrokkcn,m eerv.moeren,hebbendedatzel
jnen leerbeeld van eene ruim te, waarin iets sluitj gcbrui- lingen openbaarde, noemt hi
j zulks: sinan z
??'J-

ken wi
j ook nog voor eene bus,waarin de spil atvvillon. 1lj gebruikt het ook voor willekeur,
van eene schroef loopt: de m oer van de spilis lust,neiging;in eenen goeden zin. NoTx. noem t
gebroken. Zeer sierli
jk zegt Hsl
zvsv, in zi
lne wellusten,vergenoegingen muotuuillon;ja,dc nog
Ovc1-z.,van de oogappels:.drie klecne bollen loo- oudere Overzetter van Tsloon. neemt muotvnillu
pen in de netste moeren. Velen nem en ditwoord voor het gemoed. In bepaaldere beteekenis,bewel a1s eene fguur van het volgendc: het is duidde het woord ecrttids den vri
jen wil,in tegenechtcrnietonwaarschi
jnli
jk.dathetmetlat.uterlts stelling van dwang. Zoo zegt VAN ox W ACL,
verwant is. Zamenstell.: m ocrschroef
m oer- door A.Ifl-tT
lTaangehaald:eendraehteli
jckenende

spel,opsttjging der moeder.

mit onsen vri
jen moetwille. Zoo gebruikte men

N oed er. v., m eerv. moeders. Eene 5*rOt1W, ook eert
i
jdsmoedwilll'
g ell,omgel
tecrd,willemoedtk
q,
die een of meer kinderen ttr wercld gebragt voor bereidvaardig. Thans,gebruikt men het,in
ee
nen
kwade
n
zi
n
a
l
l
ee
n,
voor
ee
l
l
e
onge
bonde
ne
heeft: eene bli
jde moeder worden. Van dieren
gebruikt men het ook: ende dc moeder sittende handelwi
js,die voortvloeit uit een boos gcnoegen,
**en- om anderen t
e tcrren en te belecdigen: moedwil
op de ei
jeren. Blanzsv. Hierheen behoort J)ql
moeder,in hetgem eeneleven moergeheeten. Eene bedri
jven. Van hlcr moedwillens, bi
jw.: iemand
moedwi
l
l
e
ns
dood
steken. M oedwilligjlnoedwilvrouwj die de plaats van m oeder bekleedt:
moeder in een weeshuis. Hierheen behooren de ligheidgmoedwill
igli
jk. Hetwoord is zamengesteltl
zamcng. billnen -- bnitenmoeder, stiefmoeder, ui
t wll en moeh welk laatste woorc
l ook eene
kloosterm oeder, minnem oeder, vroedmoeder, enz bli
jdsehap tekennen geeft,dieop gevoelvan onze
Overdr-: t1e aarde is onze aller moeder. Eene sterkte gegrond is. Het konde ook behooren tot

hartsgesteldheid,die,geli
jk zi
jdevruchtbre moe- hetoude woord muat,p6?nt/cf,vrolijk, aangenaam,
der van allerlei bevalligheden is, zoo ook enz. lustig ; daar toch dit denkbeeld met het woord
.T. FRANTZBN. Iet
s, dat, boven anderen,in oor- mo'edwilnaauw verbonden is.
sprong eerder is,of in gezag tlitmunt: eene stadt, .Y oedzoen . n1. E en oud woord,dat,in hct
die eene m oeder is in Isracl. BlgBs'
cv. Einde- Landregt van de Veluwe:voorkomt,bcteekenende
li
jk, de schelp van den paarlvisch,paavlemoeder, een derdegedeeltevan eenlg zoengeld.M enleidthet
of, paarlemoer, omdat m cn dacht, dat daaruit de af van moed en zoen,a1szeide m en zoengeld, dat
paarlharen oorsprong had. Van hier moederli
jk. gegeven wcrtl in erkentenis van iemands moed,
l'
Voederlbk alleen wasoul.geheelaleen,waarvoor diewapenroepgedaanenhctregtvan den vermoorm en thans in de gemeenzam e verkeering zegt de vervolgd had. M oed kan hier ook wraakzucllt
moederzt.
elalleen. Zamenstell.:m oederdeugd, oor- aanduiden; wanneer het geld zoude zjn, om

spronkeldke deugd; moederhart,mocderloos,moe- iemands wraak te stillen. Bj KIs. vindt men
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mondsoen. Transacdo .
s??
7cconcillatl
oosculo conlr- gels.murbeam ) de bezie murberlhn. V an hetlat.
mata. Zoude het daarui
took verbasterd zi
jn? In znortff.gr.p.ojoç.
het angcls.ismud,eng. mouth, m ond. Zamenst.: W eere'. zie morel.
qe oeeen . o. w., ik mocrde, heb gemoerd.
moedzocnbrief,bi
J J.ScnuAsslar
l'.

W oel, v.,meerv.moei
jen. Vaders ofmoetlers Van ntoer. Eigenli
jk, troebel maken: het water
zuster. Oudmoeq grootvaders ofgrootmoederszus- moeren. W i
jders, mcngen.vermengen: onder e1ter. H ierheen behoort ook petemoei, die een kind kander m oeren. Overdragt., langs de straatrinten doop heft. Hetschi
jntmetmoeder eenenoor- kinken, geweld maken, straalchenderij doen :er
sprong te hebben.
isvannachtweeri
jseli
jk gemoerd.
To ee#aeel.l.j
ek. bi
jv. n. en bi
jw.
, moei
l
-eli
jker, 'N oes. o. D. it woord heeft oudti
jds spi
l-s,in
moci
jeli
jkst. Iets,datmoeite vereischt:eenmoei
je- het algem een, beteekend. K SR.en ()T>>1tlo. geltike arbeid. Iemand moei
jeli
jk, lastig, vallen. bruiken dus muas. Bi
j TAT.ishet:habet ?
> uuas
Gestoord,gemeli
jk:hi
j werd dcswegezeermoek-e- muoses? Hebt gi
j eenige spi
js? ln engeren zin,
li
jk. Van hiermoei
jeli
jkheid.
isheteenespi
js,van eetbareplantenenuitvruch(O eel.jen, (bi
J
- KIIa. ook moeden) b. w., ik ten toebereid: als sij aten van datmoes. Bzau
m oeide, heb gemoeid. M ocite veroorzaken: ook ssLv. W i
jders,eene,uitplanten en vruchten toehad zi
jne majestcit geen meeninge,om hen met bereide en tot brk'gekookte,spi
jsofpap, Zoo
i
s
he
t
i
n
de
zameng.woorden :appelmoes,groend'Inquisitie te moei
jen. HoolT. A1s wcdcrk.
,
moes
,
kool
m
oe
s
,
me
l
kmoe
s
,
war
m
ocs, enz. Fig.,
zè
kh ploct
lkn, zich inlaten:platverbotl,van zich
met het werk der andere te moei
jen. Hoor'
l,. eene rom melzo van allerlei dingen: een m engelSpi
jten, smarten: dit teegl
aenkanten moeide de moes. Zam enst.: m oeshof, m oesketel,m oeskruid.
Prinsen. H oop'r. Van hier moen-'enl-s; z?zo6?'f8??2-,
91 m oespot,m oestuin, enz.
beide bi
l' Hoor'
t'. Zam enstell.: m oeial, bedilal; Afoes, spi
js, hoogd. Alusz, zw, mos, eng.meat,
j de Grieken is p.qclqcf
llteten. Zie
bemoei
jen, vermoei
jen, enz. Iloor'
r bezigt ook fr. mets. Bi
me
st
e
n.
moeireeh voor gereed, om zich metall
es te bemoei
jen.
T
e oeslanken,o.w.
,ik moesjankte,hebgeN oe:te. v. Iedere inspanning van krachten, moes
jankt. Een woord,dat in de gemeenzame
zoo wel des ligchaams alsderziel:wen wi
jons taal alleen gebruikt wordt. Dit moest bj Kzs.
m aer de m oeite getroosten willen. A.Pslas. A1s mose, beteekent allerlei onreinheid. drek,vuilighaare IIoogheit konde goedtvinden den Graave heid. In dien zin, komt het bi
j J.os Bauxs
de m oeite te verghen. Hoo>aT. Dat alle moeite voor: m en ziet dcn ouderdom als de drabbe en
verloren waar. Hoor'
r. Twist, kralteel: moeite de mooze. Van dit moze is ons woord bemeuzemet elkander hebben. Moeite maken. Eindeli
jk len, ?lcz
ll6uz6àk//, dat, bi
J lloo>n'
r, nog voorkomt
komt het,in de Overz,van den Bi
jbel, vaalc on- en morsig m aken beteekent. Voorts heette moze

eigenli
jk voor,in den zin van droefheid,a1s:nach- oudti
jds eene plaats,waarmen allerleivdligheid
ten dermfleite zi
jn mi
j voorberei
jdet- Voormoeito uitwerpt; waar men vaten wascht. Zoo is dan
zeidemen ook oudti
jdsnloeq
-'
e: zonderveelmuhe moeze
ianlcen, moes
janken, het werk van honden,
(datis,naarde hoogd.spelling,voor moetk)ende die bij een gootgat,waardoor men hetvuile waarbeit. Proeve van I). .&. 0. M . Zamenstell.: terdergewasschenevatenspoelt,janken,ophoop
m oeitemaker,twistzoeker.
van een kruimeltje te vinden. Van hiergebruikt
-l.
'foet-tej hoogd. Alohe, gr. v.%;%z, waar ool
t men het voor drentelen voor de deur van eell
p-ndog,zoo als het zw.möda,arbeidbeduidt. MAR- meisje, den verliefde spelen. Van hier moesjanOndertusschqn is moes,ontltl'
:,moze uiteene
rlxlcs vergeljkthet hebr.deelw.7571Y, dat kem
bron, met moer, moeras. In het opperd. noemt
m oeite baart.
men daarom een moeras ntoos,zw.mossa,bi
j KlL.
Te oer. zie moeder,baarmoeder.
moSe.
W oer, zie moeder,eene vrouw.
N oer, zie tnoeder,bezinksel.
Y eesle,o.,meerv.moesjes. Een pronkpleis-

je, I
lit het fr. mouche,eene vlieg,omdathetM oer. (011.more, moere) o.
,meerv.moeren. tert
Sli
jkig.moerassig land van eenen zwarten bodem, zelve,van verre,naar ecne vlieg,dic op het aanzoo a1s de grollden, waaruitmen turf graaft:in gezigtzit,geli
jktveenen en in m oeren. V oxn. Eellige plaatsen Y eesk op pen. o. w., ik moeskopte, heb
dragen hiernaar den naam ,als:M oel'kapel,M ocr- gelnoeskopt. Stroopen, vri
jbuiten, hetland aoookerke? cnz. V an hier m oerig, drassig. Zamen- pen. Van hier moeskopper, moeskopperi
j. Afisstell.: mocrland, llloervisch, m oerzee, onstuim ige schien van moes,dat is moeskruid,en lcoppen,dat
Ze0.
is knotten, afhouwen;omdat het baldadig krjgsM oer, hoogd. Aloor. Cl.
)g., nlere,o3àoor,middel- volk, dat de boeren knevelt,doorgaans llet eerst
M ct ntodder en het den moestuin besteelt.
''oel, v., meerv.m oeten. Het woord beteevorige moor uitecne bron.
W oeeag. o., meerv. m oerassen. D raslantl, kent eigenli
jk allerlei verhevenheit
l. Men vermoer:uithetmoeras getogen. VoxD. Hetsehi
jnt staat daardoor nietalleen een rond gevkld kl
lophetzclfde woord a1s ons meerschsmaarscb,mersch. je, onder aan hetlemmervan een pennemes,a1s
00tlM'. 11lol*Ms, 03lO3'J, ZW . mor.

De uitgang as kan uitLscl ontstaan zi
jn. ln het ook eene verhevenheid door verw veroorzaakt;

eng.mrtrsh,middeleeuw.mart-sctts,fr.nlarais,deen. eene moet A-an verw, tloor ollvoorzigtiglteid ontmorads? hoogd. lforast, zw.mol'ah ital.marazzo. staan op eene plaats, waar tlie streek der versv
niet past: maar ook noemt lnen een indruksel,
V an hler moerassig.

jping.bi
jvoorb,in deopperlltlidveroorM eeebez:e, (moerbei, moerbes) v.,meerv. door kni

m oerbeziën. De vruchtvan del)m oerbeziënboom. zaakt,eene ntoet:de moetder pruik zit nog inhct
Zam enstell,:moerbezieblad,m oerbegiënboom,moer- voorhoofd.
beziënbosch. Hongd. M aulbeeve. De boom heet, '
O oel, cen woord,alleen gebruikeljk in de
qkzp5(
k)
* NoTx. murbouma,mons.Gloss.maulpaum,an- spreekwi
js:temoet,voort6pezzlpe/.Temoetzien.
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YoND. V an hetoude ntoeten,cng.to meet,waar- van bcdriegeli
jk kaartspelen:gi
Jmoctniet molevoor wi
j ontmoeten,somti
jds ook gemoeten,bezlgen len. Vnn llierm oFelaar, m ogelaarster, m oFeling.
-/
-'
// heet bi
j de Engelsehen, hetaangczigt
Ouflti
jds zeide mcn ook:temoetgaan. lemand To ZZIZI
bedeklten, zich vermfnm men. Zamenstell.: wegte moete dagen,in persoon dagvaarden.
M eet. o. V an het werkw. moeten, dat in molelen.
eenige spreckwi
jzen sleehtsvoorkomt:isheteen (M oW el.en . zie mommelen.
moet?
M ogeifaek, bi
jv.n. en bi
jw. Dat geene tePloeée, v. Een oud woord,beteekenende ge- genspraak li
jdt;hetgeen geschieden kan. Ilet is

jk,dat God liegc. Hoe is hetmogeli
jk,
legenlleid, ledigen ti
jd,hof
lgd.i
vusze,lat.otl
hm. nietmogeli
die goede moete heeft. PSAXTYN. Afoetl-g zegt dat enz. lk heb allc mogeli
jke moeite geclaan.
men,in Noordholland,voorlustig,tierig.
A1s een bi
jw-,voor misschien:mogeli
jk doethi
j
Pfoelen, b.w.,ik m oette,heb gem oet, Ecn het. Men zalmogeli
jk denken. Vanhier mogeli
jkhcid. Zamenst.:onmogeli
jk.
scheepswoord,beduidendezachjesrf
lo?.
fc/t/zpczl.
(M oelexx, o.w.,onregelm .;ik m oest,hebge- Plogen . onz. w., onregelm.; ik mag,mogt,
m octen. H et beduidttot ecne handeling of eellen heb gemogt. Ditwoord beduidt zoowel kunnen,
toestand gedwongen zi
jn of worden; en dit varl als willen en m oeten. Vcrsamelt daervan een
personen en zaken; uwe wonde m oet verbonden ei
jder nae dat lli
j eten mach, BIJBESV. Nu mogworden. Ik moethetdoen. D itwerkwoord heeft, t
en wi
j hethoofd gerustnederleggen. Gi
j moogt
in alle beteekenissen,de onbepaalde wil-s van een u watschamen,dat gi
J enz. Mag ik hetzoo noe-

jn? Och
volgend werkwoord bi
j zich; somti
jds wordt dit men? W at mag toch wel de redenzi
weggelaten : ik moet van huis. Ik m oct er bin- ofhi
j tochluisterenmogte! lk magmi
jdaarmede
jen. Ik mag niet meer eten. In
nen. Gi
j moethet mi
j beloven. Gi
j moetweten, niet vermoei
dat enz. lk m oet het u vragen. Gi
J moetge- Overi
jsselisdeze spreekwi
jszeergebrui
keli
jk,ook
j nog niet
duld hebben. Fig.:moetgi
Jmi
jdan telkens sto- metweglating van hetwerkw.:wiltgk
ren? Het moct reeds twaalf ure zi
jn. Ik doe wat eten? lk mag niet meer. Hi
j vraagde !114
het niet,ofmen moetemi
j ertoedwingen. Het om meê te spelen;m aar ik mogt niet, ik wilde
m oete 11wclbekomen1zegtmen,voor:dathetu niet,ik had er geen'zin in. Zoo zegtmen ook:
we1 bekome!
ik mag geenemosselen. lk mag welui
jen.
Zoodra dit werkw-y in den volm . verled. en
In den verled.en meerdan verled.ti
jd,meteen
meer dan volm. verled. ti
jd, gesteld wordt, en anderwerkwoord in de onbepaalde wi
js bi
j zich,
een ander werkwoord in de onbepaalde wi
js bi
j volgt het den regelvan moeten enz.:ik heb hem

zich heeft, gebruikt m en niethet verledene deel- niet m ogen sprel
ten. In tegendeel: ik heb niet
woord gemoeten, maar de onbepaalde wi
js moe- gemogt.
ten: ik heb moeten spreken. D och,staathet al- Hetdeelwoortl van den tegenw.ti
jdmoyendheeft
leen,z6o volgthetden gewonen regel:ik heb wel de beteekenis van m agt, geweld,vermogen :dat
is een mogend vorst. BiJ' HoorT vindt m en den
gemoeten.
overtreFenden trap:de m ooghenste H eeren. Be(M eelsen .zie motsen.

N oezel, m.:meerv.moezels. Eenezakpi
jp, kend zi
jn de oude titels:de edclmogende - de
een doedelzak:dIegheen tangh ofmoezelui
jtecn hoogmogende de grootm ogende H eeren. V an
lui
jtenkent,is alti
jds goedsmoeds. Dl BRcxs. hier znogendheid, m eerv. mogendheden. M agt,
M isschien is hetwoord van den klank gevormd. vermogen van aanzienli
jke personen : op Godts
M eeze',v. Eene rivierin Duitschland. Bi
j m ogentheit en trouwe beloften steunen. NvLo>3.
HoorT ook mozeh fr. moselle. Van hier het za- D oor manghel van zich in de mooghenheitte
maatigen. HoorT. De personen zclve, m et die
mengest.moezelwjn,ook moezelaar genoemd.
X of, m.,meerv.m oFen. Een scheldnaam aan m agt beltleed: de werreltsche M ogenheit enz.
westfaalsehe grasmaai
jers gegeven. Misschien we- V oxo. I)e spelling zonder d, mogenheid, welke

gens den muFen stank, die zich van die liedcn H oot?'
.r en V oxo.hebben,mag welzitchter luiden;

verspreidt. Vrouwel
i
jk mqfmn. Zamenstell.:mof- zi
j isechter niettaalmatig.
fenland,moFenspraak. JTV-is ook een naam van Hetis metmagt.het boh.onoc,hetoutlemlgcheq
groot, gr. !J.Ey6z(, lat. magnus, zeer na vermaageen zekerzangvogelt
je,eenen .
çz'
ocnJ?
'
zw.

M of. v., m eerv. m oflkn. Bontwerk, waarin Schapt.
m en de handen steekt,om die warm te houden.
Pleggel., m.en v.,m eerv.moggels. Eendik,
Het woord behoort waargchi
jnli
jk tot eenen vet kind of vrouwm ensch. AIisschien gevormd van
oorsprong m et monw, als hebbende eenigzins het den klank,wel
ken dat logge li
jf door de bcwedenkbeeld van eene holligheid,die tot bedekking ging veroorzaakt. M en zegtook mokkel,val)mok,
dient.
bi
j HoogsTn. voorkomende in den zin van een
M oA +;, m.,meerv.moFels. Eene m of: m et vuilwi
jf:zi
jiseeneregte vuile mokkel. Vandit
ronde moFels. Ds BRUNE. Bi
J ltlra.
,die hetvo- mokkelis ook hetbedr.werkw.mokkelen,vuilma-

rigewoord nietkent,vindtmen mo
felalleen,het kell. Verkleinw.moggelje,mokkeltje,in de dagcfr.mouye,ital.mufola,middeleeuw.lfùfula..
Z
VO.
F'
6J lijksche verkeering.
wordt ook cene soort van oven gcnoemd, waarin
verlaktgoed gehard wordt. In ditwoord heersellt

(M ok . z1e moggel.
Pfok er, m., meerv. m okers. Een zware

insgeli
jks het denkbeeltlvan eene holle ruimte,die smidshamer: de Kri
jgsgodt wrong VULKAI.
ZN den
tot bedekking tlient.
mokeruitzi
jn vllisten. VoNo..Hetwoord komt,
Eo ee elen. o.w.,ik moTelde,heb gemoTeld. zeer waarschi
jnli
7
ik,van moken,meuken.
Dit woord van mo
f eb waarin eeridenkbeeld van PloRk el,z1e moggel.
bcdekken m ede ingesloten is,beduidtietsbedckte- N oi, v. Eene soort van wit bier, waarin
li
jk op eene andere plaats steken:iemand iets in weinig hop gebrouwen is:ni
jmcegsche mol, Hct
de handen molelen. In hetgem eene leven zegt is onzekqr, of dit woord uit molt, datis mout,
mtn:iets wegmoFelen. V ooralgebruikt men het ontstaan zp
-- ofniet. Hetschi
jnteerder,om den
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zachten,zoetachtigen smaak,dien naam tehebben;

N o:ilg, bi
jv. naamw-, molliger, molligst.
mollip,trouwens,wordtvan eenige dranken nog Zacht: het tengere gebeent is met een m ollig
gebezlgd. Zamenst.:m olhnis.
vleesch. en poezelheit vereent. V oxo. Zachtop
Plol., m,, m cerv. mollen. Een bekend dier, de tong,zoetachtig:mollige wi
jn. Van hier mol-

datin de aarde wroet. M et den blinden mol een ligheid. H et komt, met malsch, mul, z
zlo/zzl,lat.
aarden walopwerpen. Voxo. M enschen diezich mollis,ons malen,uit eene bron.
aau hetaardsche teveelverslaven,worden gezegd: '
N el.
'
m , m. Eigenli
jk droog, mu1 stof, zoo
als mollen in de aarde te wroeten. De spreek- als van gebrokenen turf en vergaan hout. D e

wi
js: zoo blild als een mol,is,doorde nadere bron des woords ligt in malen verborgen. Afolm

kellnis van ditdier,ongegrond bevonden,daarmen heeftoolt de beteekenis van verm olfning, verrotweet, dat hetzelv: kleine oogen heeft. Hoo>a'.
r ting: f
1e m olm is in dat hout. Y an hierm olmgebruikt ditwoord vrouweli
jk; doch Voxo-) DE achtig. Zam enstell.: m olmworm . V an hier het
llsclk,vAx IIEULSN en de,in (1e geslachten zoo onz. w. molmen, door dellm olm uitvallen; ook
naauwlteurlge, Dichter v. M wxosn verkiezen het molsem,m olsem en,vcrm olsem en.
mannel.geslacht. Zttmenst.:mollegat,mollekruid, M eAos. een ond,woord,m .,bi
l-Voxo.cn PooT
anders lcrut.sboom ; m olhoop, mollepoot, mollevalj voor eenen jagthond voorkomeude;uit het lat.
mollevel,lnollevellig, zacht van vel, enz.
utolossus.

l
jl
'ol, hoogd.llaultour
f,bi
j Klc.ooltmolworp, M e- , v. Eene soort van bier:brunswi
jksche

zptf/ztl/zrp,eng.nlole,molewarp. Om datdit dier de mom. M en meent,datdit bier naar eenen KalsT.
aarde doorwroet, en de daardoor opgeworpene MUMME, di
e hetzelve, te Brunswi
jk, in hetjaar
hoopen uitlosse,utzllle aarde bestaan,zalm en de 1489 zoude ui
tgevonden hebben)zi
jnenuaam draagt.
T
e
o'
m
.
m
omme
,
v.
Ee
n
mas
ker. O ok een
a:eitling van mulnatuurli
jk vinden.
W olens m., m eerv. m olens. Een werktuig, vermomde persoon:geli
jk eerti
jds de mommen op
waarop andere ligcham en,door middelvan rader- onze bruiloftenplagten te doen.Hooya'
r. En hieruit

werk, gemalen,dat is, verbri
jzeld wordcn. Zoo bli
jkthct,datmen,op bruiloften,degasten,door
zi
jn:een gortmolen,handmolen, koffjmolen,run- gemaskerdevertooningen,plagttevermaken. W i
j
m olen, cnz. In verdcre beteekenis, worden ook gebruiken ditwoord meestonei
genli
jkvoorsclli
jn:
ondt
r
de
mom
van
vr
i
e
nds
chap.
Zamens
t
el
l
.
:
alldere raderwerken, waarmede men iets sni
jdt,
stampt, stoot, windt, enz., molens genaam d,als: m omaangezigt, m omgezigt, m ommedans, momgezaagm olen, papiermolen, sli
jpmolen, twi
jnmolen, waad,momm ekans,lotgeval;mommekansen,wcrkw-,
volm olen,snuifmolen,enz. '
W indmolen, die door lotspelen;mommekansig,bi
jR.
ooy
cxs.
,mommel
tleedcn wiud, watermolen,die door hetwater bewo- deren,mommespel,mommevol
k,bi
jHoor'
r,momgen worc
lt;en van hier de spreekwi
js:dat is wa- tuig.-- lfAMPI-I. heeft nog eenige andere zanlenter(ook datisl-tp
tl3'
nlop zi
jnen molen,dat helpt stellingen,als:mommedek)mommeschi
jn,mommehem. Een watermolen is ook die, waàrdoor het schoon, enz.
water van de eene naar de andere plaats gevoerd
3.
/'
004, hoogd. slttntme,fr.momerte2mommespel;
wordt. l'laar is wat in den m olen,daar is watop eng.ntummer,een,die een m omaanzTgt voorheeft;
handen. Hi
jpoogdehun vroedt te maaken, dat ital. mommiaret 'kluptplftz?'t3,verm om d gaan. Reeds
diesgeli
jl
tbestek in den molen was. IE
loo>nT. Hi
j CoMxoolAxus gebruiktmomerthm vooreenm asker;

wi
jsthet l
toren van zi
jnen nlolen,hi
j benadeelt ja hetgr.p.
btzpœ heefta,
ldezebeteekenis. Aoszich zelven. De m olen is door den A'ang, ook IzcxG brengt het tot eelleu oorsprong metmqf en
flg., de zaak is in de war. Eenen slag van den 2310?tY.
molen hcbben,halfgek zi
ju. Verkleinw.molent'
et Y o- ber, (mombaar) m.
,mcerv.mombers.
Gi
j loopt met molent
jes, gi
jgedraagtu als een Een bezorger, een voogd van weezen,die voor
kind,gekkeli
jk. Van hiermolenaar,een eigenaar, derzelver bezittingen.voornameli
jkzorg draagt;een

een bewoner van, een arbeider op eenen m olen, voormonder anders genaamd: een kind onder
ook een zekere visch,en eene tor, een bloedeloos mombers stellen. llen nlomber der onnoozelheid
diertje;molcnaarster,luolenaarsvrouw. Zamenst.: te loonen. V oxo. In Gelderland, is (le llombcr
m olenas,molenberg,luolengeld, molenheuvel,m o- van het Hof een persoon van eene aanzienli
jke
ieni
jzer,waarin demolendraait;l'
nolenkar,molen- bedicning, die gehouden is, om de hoogheid en
ligger, onderste m olensteen;molcnmaker, m oleu- geregtigheid des Landscllaps voor te staan cn te
lneester,molenpaard,m olcnpad,molenpranger, de bewarell. Van hier momberdi
j, mombardi
j, bi
j
vang van eenen molcn; m olenrad, m olenroede, Hoorr
r,m omberscbap.V rouwel.ntoutbersche,vooglnolenstander, naolensteen, m olenstof, stuifm ecl; des. Zam enstell-:m om berkam er,weeskamer;mom molentrenlel,(molentrechter)moleuwerf,molenwiek, berkind,datondermombersstaat vermomberen,
tutari.
m oletlzwengcl,enz.
3,1blen,hoogd.lllûhle,fr.nteule,'?àtlttld'z?,lat.mola, JTt?z?kùer, middeleeuw. mamburnus, zzlt/l?dfùcrtfzfa,
ital. ntolt
no, sp. maela, hong. ntalom, gr. e
flulkfj
. angels. mundbora. De gegrondste afleiding is van
A lles van malett.
mond, voogd. i
klond nameli
jl
t is een oud woord,
Y oAferd, m ., m eerv.molferds. lemand m et dat eenen m an, eu we1 eenen man van vermogen,
eenen grooten mond;voortszdieonbesehoftspreekt beduidde,en in engeren zin eenen bi
jstalld,eenen
cn handelt. In Groningen,Is het,in de lage volks- beschutter; bi
j deLongobarden mundus.mundualtaalj. gebruikel
i
jk. Loop molphert, mallen gecl
t, dus. Van hier is het overgegaan tot eenen beenz. Jos. Illtos:a EN BLIJ'. De ecrste helftdes schermer van ouderlooze killderen, eencn voogd.
woords is uit ntut-l verbasterd; ofhetlaatste uit M omber isdusvoormondber,mondbaar,geli
jk het
in eenige plaatsen nog wordt uitgesproken;en dit
aard ontstaan zi
j,is onzeker.
Y ol.ien. b.w., ik molde,heb gemold. Een baar hcef:hierde beteekeni
svan ontberiny,even
woord,waarmede de gaauwdieven, in hunne be-. a1sloos.Een mondbaarbeteekentderhalveelgenli
jk
dekte taalj dood dfc/cerl, dood slaan willen te ken- iemand,die zonder voogd is. D ezenaam isvoorts
o
v
e
r
g
e
ga
a
n
t
o
t
d
e
v
o
o
g
d
e
n
z
t
l
v
w
d
i
e
o
n
mo
n
d
i
g
q
nen geven.
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M OMMELEN- MOND.

kinderen vtrzorgcn. Amond werd oudt. iemand vlam men, zcer verlangen: het missen der plonde-

genoemd,die vri
j van de beheering en voogdi
jvan ringjdt
tar zi
j den mondt opgemaakt hadden- 1eanderen was.
manddenmolldop-ofopelthouden,hem schraaltjes
N e- - elen , o. w .,ik momm elde,hcb ge- onderhouden. V oorts bezigtm ellmotèd,lnetvermomm eld. Binuen's m onds den bromqlenden toon selleidene voorzetsels: lem and mol'ltl aan mond

mont maken;anders nlompqlen. Van hier ttlom- spreken. Binnen'smondsspreken.Zi
jvcrklaarden

m eling;debedeesdem ommeling vanvreeze.Overz. door den m ond hunner gezanten. Icrnand in den
van H sxv. Ook gebruiktm en het,in Groningen, m ond loopell,van zelf entmoeten, zonder gezocht

van kleine l
tinderen, die den mond veel bewegen, te wordcn. Stout in den mfl
ntlzi
jn,onbedachte
a1szi
j op ietsknabbelen. Insgeli
jltsdrul
tthetden en stoute taalspreken. Iemand ietsin den motld
klank uit,welken sommige menschen,alszi
j etcn, geven. lets dikwi
jls in den mont
lhcbben,er dikdoorden neuslaten hooren;andersmoyelen.
wi
jls van sprekell. Dat zal u nietin den mond
N o- o en, o. en b.w.,ik momde,hcb ge- vallen, zonder moeitc,zult gi
J ditnict verirerven.
momd. Onz.
,den vermomdespelen;zich vcrmomd Die zaak ishem in dan mondbestorvcn,hi
jspreekt
vertoonen: en den roep zaaide, t
latde ilartoch er alti
ld van. M et den mond vo1 tanden staan,
zouuitm om mengaan.Hooy''
l'. Bedr-: zk-c/lmonlulen. niet kunnen spreken. Iem and naar den mond
Fip, bedekken: hanr gebrek te mommen. D s spreken, spreltcn,dat hem zeer behaagt. lenland

Buuxs. Van hier mommer, mommeri
j. Zamen- naar den mond zien, zoo spreken a1s een ander
stell.:verm omm en.

voorgaat: en allen zien naa dcn mondtvan den

N o- pelen,(bi
J-Kltz.ook mondpelen)b.en Kardinaal.HooFT. Datisnaarzi
jnen mond,die
o.w.,ik mompelde,lleb'gemompeld. Een woord. spi
js smaakt hem. Iemand honig om dcn mond
dat even a1s mofelen, pào???z?6&p, vanden klank slaan, doen zwi
jgen. Op den mond nietgevallen
geseormd is,bcteekenende binnen's monds spreken. zi
jn, de tong welkunnen roeren. Gi
j neemtmi
j

Bedr.: i-jder mompelt zi
jl)gebet.HooGvru. Onz.y het woord uit den mond,zoo a1s gi
l
'daarspreekt,
eenig stilgewag nlaken:m en m ompeldereeds,dat zonde ik zoo aanstonds ook gesproken hebben.
de koning vergevcn was. Van llier m om peling: Juflkr uit den mond sp. elen,vri
j uitspreken, llat

van (1e waarlleit eener andere mompelinge,stil vielmi
juitdenmond,ik zeidedatonbedaclltzaam
gewag,gerucht.Hooy'q'.
Zi
j spreken niet uit eenen mond,zi
j spreken elY o- p en. b. w., ik m ompte,heb genlompt. kander tegen. Uit twee m onden spreken, zich
H etzelfde a1s mommen,vall?nt???l. l'letwordtccllter zelven tegenspreken. lemand het brootluitden
meest gebrutktvoor bedriegen:dewachtmompcn. mond ncmen
stootcn,hem il1de nering onder-

Voxo. Van hiermompillg.
kruipen. Uitzi
jncn mond besparen,nictopeten,
Y onare'v. 11,,meerv.nlonarchen. Ecn ond. voor ecllen anderen ti
jtl bewaren. Datgaat uwell
woord. Alleeliheerscher:het banket des ooster- mond voorbi
j,gi
jspitstu erte vergecfs op. Verschen M onarchs. Poo'
.
P. Het vr. monarche vindt der wordt mond,oneigenli
jk,genomen voor eenetl
men bi
j Voxo. Van hiermonnrchi
j. Hetisuit
, persoon,die,in plaatsvan anderen,spreekt:(1eu
het1at nlonarclt
a,g1
-.psvqpyto%
;. Mhi
jzoudeTldie mond desHeeren vragen,wasoudti
jdsdeProfetell
woorden in onze tsal zeer wel knnuen missen; raadplegen. Poo'r noemt M ozEs den M ont der

ook moeten dezelve, ofschoon zi
J zoo goed a1s wetten. Zoo heetecn openli
jk biddertotGod de
hetburgerregtverkregen llebbell
,in hetschri
jven, mond der pconce/d/6. Vocr hongerigepersollen:ik
ofin eeneredevoering,nietbi
j voorkeurgebezî
gd moet voor twintig monden zorgcn. llierheen be-

worden.
hooren t1e zamenstell.: grootm ond, lasterm ond,
M end. 111., meerv. monden. Die opening in pruilmond,enz. Jfond wortlt ook,in den deftigen

des menschen aangezigt, die tusschen de kin en sti
jl
, van beesten gebruil
tt:de lleere opende den
deu neus is, en door de lippen gesloten wordt. m ond der ezelinne. Blln.
ELv. llicllters schri
jh'
en,
In eenige gevallel)gebruikt men hetvoor de Iip- bi
j persoonsverbeelding,tlolc allderen dillgen eenel
t
pen:eenen kleinen grooten roodenmond heb- plond toe: de aarde doct llkA1'ell m olld op. D e
ben. D aar de m ond de zitplaats derspraalttleelen dageraad, metrozen om den molld. Hierheellbe-

is, zoo heeft men eene menigte spreekwi
lzell,die hoort: (1e morgenstont
l heef'
tgoud in tlellmond.
op de spraak en hetspreken betrekkillg hebben: Zie goud. Om eenige gelt
j
k
lleitl worden eenige
geent'n m ond hebben,bescllroom d in hetsprekcn opellingen ook m et diellnaaln benoeuld. D elttond
zi
jn. Den mond toehouden,zwi
jgen. Iemandden van eene rivier,waarvan llsselmonde, aan het
mond snoerûn, stoppen,hem tot zwi
jgen brengen. begin vall den I7ssel Roel.
m onde, Roermt
lnd

Den mond in ietsstelten,zich onbeschaam din een aan (lcll m ond van de Ro'
er
Dentlerlnonde
gesprek nlengen. Jemand den m ontlopenbreken, aan dien van de rivier t1e llender. D itmond, of
iemand, die zwi
jgen wil, tot ontdekken van eene monde,munde,verandertbi
jonsook,in mude,pittg
'
&,
zaak noodzaken, daartoe tergen. D ics brak het ofmuiden, in den angelsaksisellen trant,alwaarde
den Prinse den m ond oopen, om te zegghen. ltgem ist wordt, als in onsAlùiden, de m ond vall
HoorT. Den mond roeren, veelsnappen. llen de V echt- Arnemulden dem ond van deArnecnz.

mond vo1 van eene zaak hebben, er veelover Van een stuk geschut: het grof gescluten zi
jn

spreken. Zonder den mond te ontsluiten in gal- m etaelen m ont. M ooxEx. Zoo spreeltt men van
mende Hozannaas M . L.Tlaow. Iemand eenen den ozltlp,: eener spelonk
eens lluts zaks
vuilen mond geven, heln leel
i
jk met scheldtaal ovens. Van den ononffdermaag der baaruloebe
gr
oe
t
e
u
;
ook
bi
t
s
t
oe
s
pr
e
ke
n.
Den
mondt
,
t
ot
der
der
bl
aas
enz
de ooren toe,oopen doen,on1m et schreeuwen en deling. Zamenstell . Van lliermondeli
jl
t,monten, mondbode
. : mondbehoef
schelden te bewl
jzen enz.Hooy'
T. Andere spreek- mondgat, van een blaastuig; mondge/neen, mond,
wtjzen hebben hare betrekking op voedselen spi
js gemeenschap, mondgesprek, mondhout)keelkruid;
en sm aak: geenen mond aan iets zetten. D en m ondharp,mondi
jzer,gebitderpaarden:mondkok,
l
op iets m aken,zich spitsen,om iets lekkers m ondkost,mondli
tnond
j
m,mondprangermondstukjmonde zullen eten. H ooF'
r gebruikt het voor op iets vol,mondzorg,bi
j TRIP,enz.
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Setstamt zeker van een ouc
l woord nlanen,zzl?z-
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Y onslefen, b. w., ik m onsterde, heb ge-

nen af,dat,met maden,z
nccjkn,afsni
jden,eenen monsterd. Eigenli
jk, naauwkeurig en stukswi
jze
oorsprong heeft.
bezien, om het goede van hetslechte af te zonX endbaar. zic momber.
c
leren. ln het bi
jzonder, gebrt
likt men het van
Pfenden.0.w.
,ik monde,llebgemond.Nvel kri
jgsvolk, wanneer het gesell
ouwd wordt: het
smaken: het ovcr edle zout, tlat alle spi
js doet volk paarden monsteren.- lk durf weltegen
monden. >a.ps 11AAs. Bi
j overdragt, gebruil
tt Ilem monsteren,mi
j tegen hem laten beoordeelen.
men hetvoorsmaken,bchagen,welbevallen:dit Van hiermonstering,cigenli
jk heerschouwing,waantwoordt mondde den spaansehen Koning niet. llenschouwing,ook wapenschouw. Zamenst.:m onHOOFT. Van hier ulondig, smakeli
jk: montligc sterheer, monsterplaats, monsterrol. Uit het lat.
wi
J'll. iv onden beteekende voorheen ook spreken. nlonstvare,toonen.
Het zanlengest.vermonden is nog in gebrtlik.
P.Eenéh ou é, o., lat. ligustrum, aldus gehee-

Pfeedlg.hi
jv.n.en bi
jw. M eerder
jarig,luli- ten,omdatmen de bladeren tegen hetsclleurbuik
t
e
n
v
o
o
g
d
i
j
.
Ge
me
e
n
l
i
j
l
t
wo
r
d
t
h
e
t
v
e
r
k
l
dond
or kaa
. . bi
iemanfl, tlie het regt heeft,()m dooreigea
na
er
ndmo
T
ouwt
eoi
jv. n. cn bi
jw., mooi
jcr, moois
.
.t
te spreken, en op zi
jnen eigtlnen naam dingtalen Eenigzins schoon,htlpsch,fraai:een mooimeisle.
te vOeren;ze*l
fmonden andersgehceten:eenernoll- Totanderedingen overgebragt:mooiwewevr. Mooi
dige dochter,die den ouderclom bereiktheeft,dat weer spelen, zwieren. Verkleillw. nlool
oes. Het
Zi
J- 5-al
1 de ouderli
jke ofvoogdeli
jkemagtontsla- woortl wordt in de dageli
jl
tsclle taal aleen gegen is. H et stamt af van ntond,in de beteekellis bruiltt. Zie z??6''.

van voorspraak, beschutting;zoodatheteigenli
jk M eoWha- er,m-zziemokeî.
iemand is,die zich zelven verdedigen kan. Eigen- M eoAlk. tbi
J
' Voxr>.ook moloehtmoloek,nloli
jk, betcekent hetiemanp,dieeenen monc
lheeft; hk, êzlof?
,
/f-l m.
, meerv. mool
ikkeny (moolikelt).
zam enst.:volmondig.
Een scllrikbeeld, waarm ede m en vogels bang
X enn lk . m ., m eerv. monniken. Een gods- Inaakt: een molock houd de kors voor musschell

dienstlg persoon, die zich, naar de denkwi
jsder onbedorven- VOND. Men acht het eene verbasrOomsche cn griek-sche kerk,in gemeenschap met tering van lloloch, het békende afgodsbeeld, en

allderen, t0t den ongehuwden staatverbindt. ls van hicroverdragteli
jk vooralleafgodenenschriker eene belofte van vri
jwillige armoede lli
l
',dan beelden. H. D:1 GnooT heeft: eel' molik van
noemt men hen bedelmonniken. Om de geli
jkheid stro,d.i.eene van stroo gemaakte pop. lllsfcIl.
missehien van de kale kruin eens monniks,draagt hecft ptolkoi en I
attl
kuzq. llet heeft ()ok cenige
eene soortvan bedwarnaer den naam van monnik. geli
k
il
theid methet gr.pogp.nlktlz'
j,een sttllrikbeelt
l,
Van hier m onnikachtig, waarvoor Hool?T mon- waarlnede voedsters de ltindcrcn bang m aakten;

niksch heeft, monnil
teri
j,nlolj
niksehap,vrouwel. ditwas ook een momaangezigtop hettoolleel.
vOor de broederschap der monniken, olz.voor M oor. 1
,
11.,meers'
.mooren. Eigenli
jk,een il1de hoedaniglleid eens m onniks. Zam enstell,:m on- woller van hetvoormalige ATauritanië,het lledenllikeuklooster,monnikenlati
jn,moùniltenleven,mol
l- daagsche Alarokko. Ook werden de Ethiopiërs,
nikskap, ook eene plant; monniltskleed,lnonniks- wegens t1e bruine kleur,mooren genoem d. tlnder
mouw,
mollnikenwerk, nuttelooze arbeid;dc- deztln naam ktlm en de laatsten,in de Overz.A-all

wi
jl de àlonniken,in oude ti
jden,totzekeren ar- den Bi
J'b-, meerrltaals voor. A'
Vi
jders,iseetlplpor
beid,hoe weinig die ook beteekende.verpligtwa- eellm ensch van eene zwarte kleur, kroes haar en
ren, om niet ledig te zi
jngalware hetook.dat dik valllippen,zot
) a1s de bewoners van hetzuizi
j den volgellden dag vernietigden, hetgeen zi
j J
,eli
jke Afrika. Van hier (1e spreekwi
js: den
den vori
gell gemaakt hadden; hetwelk dil
twi
jls Ik
lool-,ofmoriaan,wasschen,vergccfschwerkdtlen.
letgevalwas, znonnikswezen,enz. Hetwoord Oneig-, noemt men blankemooren (ncgers)1I1ellsgellltanld.Voor
is uit het lat. ntonachus, gr. ta-riskqy.sg ontstaan. scllel),doordeSllanjaardsAlbitto'
llet oorsprollkeli
jlte is psvogr alleen, ol
nt
lt
xtmcnj nèool. zegt men otlk mooriaan. Het vrouwel. is
in deeersteti
jden des ehristendoms,dekluizenaal'
s moort
bè Van hier moorsch:in hetM f
aorscb gealleen dus benoemdc.
.
bergt. Poo'
r. Zamenst.:lnooros,zwartcos;nlfloM ens*er,(munster)v. Een oud woord,nog renc
lansj moorenland, moorman,moorpaard,pikoverig in: 5V
'estm uuster, Noordm unstcr. llet is zwartpaard. H et stam taf van het lat.nlaurus.
cigenli
jk een ltlooster,val)hetlat.ntonastert
hmtbi
j (
'foel
r, m.,meerv.morcn. Eele soortvanzi
jKllt.munt-stre. Van llier eenc kerk,lkloosterkcrk: (1:1'1stof. Uit het fl'.moire.

die Alonster van Reflsborch medc dede siema- (
'Eoord, m., meerv.nloort
lell. Eigenli
jk,geken. M.Sr
roxl.
weldigedoodrzoo a1slletangels.ulorth gr.(
znjt
lg,
Pfongéer. o., meerv. monsters, nlonsteren. lat.mors. llit schi
jnt nog overig in de spreekEen staal,een proefje,van cclligewarellof
-goe- wi
js, wanneer men meteenen vloekwenseh zegt:
deren, waarnaar lllen dezelvc levcren kan, een dat de moord hetn s1a! (datlli
jsterve!)VOND.
toonstult: een mollster papier,koren,enz. V an Ook hem steekt de lnool'd. Hoe lecd llet God,
het fr. motltre,cu dit van het lat.ntonstrave,aan- dathem de moord lTiet eer en stalt. V oxn. Ver-

toonel). Zalnenstell.: monsterbl
atl enz. M onster ltcerdeli
jk zegtI'
IALMA de moord stcken:hi
jza1
is o()k, in het gemeene leven,een pfzfp'oo??,voor- c1e rnoord haast steken. MTi
J- hebben nog eene

beeld.
spreekwi
js: gi
j mogt de moord (gi
j mogtliever
M onséer, o.,meerv.monsters. Van hetlat. dood zi
jn!) Hoorr. Thans wordtlletalldersin
monstzv
um. Een gcdrogt,walschepel. Bi
j overdr: eenen dadeli
jken zin,voor eentn opzetteli
jken en
dat is cen m onstcr van een kind,dat,doorvettig- wreeden doodslag genomen:eenen xnoord begaan.
heid, als misvormd is. Iemalld, die in woeste Zamenst.:moordban,proscri
ptio,bi
jHoor'
r,moordwreedheid aan monstersgeli
jk is:eerhem d'
ont- besluit,bi
jlfAM1>H.,moordboog,bi
jPoo'
r,moord-

m enschte monsters vatten. Poo'
r. V an hier mon- brand, nloordbrandes brandstichter,om een huissterachtig. Zamenst.:monsterditr,monstertemmer. gezin te vermoorden; mool'
d.
dadig, moorddadig-
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heid, moorddadigli
jk, moorddrank, moordfeest, hetafnemen zi
jnen naam ontleend heeft.-lforgen
moordgeroepjm oordgeschrei,m oordgespan,m oord- kan dan tot het geslacht des woords meer,ver#are?3 bchooren, bi
j OTFRID.ntervan,wassen,
geweer, moordgeweld, moordgieri
g, moorc
ljaar, p?cc?moordklok,moordkuil. Eenen moordkuilvan zi
jn toenemen,zoo als hetlat.crastm orgen, tot cveshartmaken,iets listig in zi
jn hart verborgen hou- qstlr6, en mane, de morgenstond, tot man, ozlcczl,
den. Aloordkuil is oolt,bi
j 11()0:>T,hetfr.case- dat is helder,lichtend)gebragt kan worden.
onc/e,hoogd.Afordgrube. A1001-(11t1st,moordmes, A eegen, (naar den tongval van anderen,
moordpook, moordprieln, m oordrumoer, m oord- margen, mergen) o.
,meerv.ntorgen, hetwelk van
scllavot, waarop onschuldigen, op eene wreede den gewonen regel afwi
jkt, doch door het algewi
jze,hetlevenverliezen;moordspelonk,moordstuk, m eene gebruik gewettigd wordt. Eene voorheen
eel)moord;m oordtooneel,meordtrom pet,m oortlwlt- gebruil
teli
jke landmaat van zes honderd vierkante
pen,ellz. Van hier het bedr.werltw.moorden,op ri
jnlautlsche roeden. Zamenstell.: morgental, het
eenemoorcldadigewi
jzevankantmalken;ooltmoor- getal der m orgen lands, over welke de omslag
der,m oorderes m oordenaar,m oordenares.
der belasting gedaan wordt:in eenen polder bi
j
M oerden, zie mool.d.
morgentalen stemmen,datis naar mate een ingel'.'oor#aan, m , zie moor.
land, in eenen polder, een getalvan zuo of zoo
M eoé.v.,meerv m ootell. V au hetoude moen veelm orgeu lands bezit.
afsni
jden; en dus een afgesneden deel. '
Wi
jzeg- Ten aanzien van de aieiding van ditwoord,
gen: eene m oot visel). H ooy,:r gebruikthetook steltmen gemcenli
jk,dat een ozlorr
/ezllandseigenli
t
jk
van andere dingttn: Soxole'rried een m oottemid- zooveel is, a1s iemand, il1 eeneu morgen, datis
e
enen
voor
mi
t
l
da
g,
be
pl
oe
ge
u
kan.
Oo
k
br
e
ngt
de uitden Haarlemmcr di
jk te sni
jden.
R#
' o1, v-,meerv.m oppen. Groote,gebaltkelle men hettot hetoude mark,oncrcl,voor een tee-

metselsteen. Zamcnst.:mopstcen. Bi
jlfls.mkg'
e. ken van grensscllciding,bi
jKlrx.lt'
ntes;geli
jkmen,
D e oorsprong is onzeker. SViJ' hebben nog een op het platte land,zoo wcl margen als morgen
woord mop,verkleinw.molt
ie,dat een klein,lang- zegt. Bi
j Hssvcu.pujytr
av.
werpig rond koekjebeteekent,el)even duisteris, P.Eorgex:slent'l.. In,jzie îtlorgen,m.

Pfergenkal.o.,zie morgen,o.
wat den oorsprong aangtlat.
Pfep. m ., meerv. m oppen. Eene soort van
M orien, o.w.,ik m orlde, heb gemorld. In
kleinc doggen.
den donker,ofbi
jd:n tast,arbeiden. Een woord
Te orr en . b.3:,.,ik m opte,heb gem opt. OtI1. van den klank gevormtl,zoo hetschi
jnt.
Eolr.ren, o.w.,ik m orde,.heb gemord. Een
schi
jllt moppen winden, omwoelen, beteeltend tc P.
hebben; en 1-1001>T bezigt beîkloppett,:-001-omwin- dof gelaid, gemtlrmel laten hooren: zi
j morden
den: om te gaan,bemoptom 't hooft. H etver- m et den m olld. V oxo. Ilichters gebrtliken dit
ouderde moppen is nog overig in mopntuts,vrt?u- woord, als:een morrend beekje. Onei
g.
,zi
jn onwen naclktmuts. lI'o.ppt?zl wordtook als een onz. g'euoegen tegell zi
jne meerderen, door knorrende
werkw.gcbruikt,voor pruilen. Vau hier m opper, toonel),aan den dag leggen,en verder,zi
jn ongemopstel*.
nocgen,op eeneYllbeschaafdewi
jze,doorwoorden,
uiten :niett: min,het wasm aar morren,en daar
X oras, zie moeras.

M ore', (moerel) v.
, meerv.morellen. Eene bleefhetbij. Hoolar. Van hiermorrig,morring.
relleboom,enz. Bi
j ltlL.ntarelle,ttpàt
zrelîcjhoogd- is met nturmelen, het neders.mtb-ren,klagen,bi
j
3I'orille zlzzltzrc/f6. TEN KA'rE brengt het woord OTFRID.ntornen,en m et hetlat.îltoerereverwant.
tot eenen oorsprong met moezn
beq wegels de don- (
'.
Eors, een bi
jwoord, van morsen morselen,
groote bruine kers. Zam enstell.:m orellebier,mo- Eellwoord,dat van den ltlank gevormd is. Het

kere ltleur.

ntorzelen, pletteren ; in het gem eene leven alleen

Y orgensbi
jw,ziemorgen.
gebruikcli
jk van dingen, die plotseli
jk en geheel
Plorgen, n1., meerv. morgens. De ti
jd tus- verbroken worden: lli
j bleef mors dood. In het
schen den naeht en den vollen tlag, de ti
jd, oudvrieseh heet mortdolch cene wonde, waarbi
j

waneer de zon opkomt, en de oogenblikken eene A'erplettering,vermorzeling plaats heeft. Zie
daarna. ln vele gevallen gebruiltt m en nlorgen- nkorzelen.

stot
ld. lles mol'
gens. ln den diehterli
jkell sti
jl, A ers. v., meerv. morsen. Een vuil vrouwgebrtlil
tt men l
ttolx
gellstond voor jeugdigcn leefti
jd. meusch. Zamenstell.: morsbeer, een morsig
Zoo ook: in -swerelts morgenstont. VolzyuExll. menseh; morsjurk, anders enkelmors) morskeuZamenstell.: morgendauw, morgendrank, morgen- kell,morspot,ook morsebel, een morsig wi
jf. Het
eten, morgengaaf,welke eene bruid,'smorgells na schi
jnttot hetgeslacht van ntoor,rzàor6,moer,0?
106den eersten bi
jslaap, van llaren bruidegom ont- ras te behooren.
vangt; m orgengebed, m orgenglans, lnorgengroet, Plorsen , o.en b.w.,i1tm orste,hebgemorst.
morgenlied, morgenmattl, morgenof
rer, morgen- Onz.,l
tladden,vuilmal
ten: gi
j moetniet morsen.
rood, m orgenspraak-: m orgellspraak houden, over Oneig., bencden de waardigheid van zieh zelven
landzal
ten of dergeli
jke dingen, naar de wi
js der met eene gewigtige zaak handelen:Auvsr
tGxl en
oude Duitschers, clic,in den nuchteren morgen- AxTnz
kGussmorssen metden Spanjaardt. lloorT.
stond, die dingen deden, beraadslagingen nemen. Bedr, op eene oneerli
jlte wi
jze, ter sluip, iets
Morgenster,(morgerlstar)dagster,ook eeneknods doen:ik wistdien buitzoostilbi
j avond niette
m et prikkels, waarm ede men matrozen wapellt; nlorssell. VOXD. Bedekken : om 't quaet te
ntorgenstond,m orgenwckker, morgenwenscll, mor- m orsen. CosT. 1)e1) zieken in de pan m orsen
genwerk, morgellzang, morgellzegen, m orgenzon, heeft OUo., voor den zieke verwaarloozen. Van

morgenzoop,bi
j 11001-T,voor ochtend borrel, enz. hiermorseri
j,morsi
g, morsigheid. Zamenst.:verVan hier het bi
jw. morgen, op den volgenden morscn.
dag.
M oxslg. zie morsen.
Het is zeer waarschi
jnl
i
jk,dat het hetwoord M orle',m. Zekerekalk,diemet klein gevan hetaanbreken deslichts,geli
jk d'
e avond van stooteneofgemalenesteenen, ook mttgrof zand
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vermengd is. V oorts,gruis van stcen waarvan de m uts; mottekruid, motpruik, slordige en vtlile
spreekwi
js: te mortel slaan. Van hler heto.en pruik ;m ottegat, mottesteek,door (1e motinecnig
b. w.moî-telen, aan mortel vallen, en tc mortel goed gebeten.
slaan; mortelig, krqimelig. Zam cnstell.: mortel- M oé. o.Turfmolm , Ook allerlciafval van llct

bak. Met morzel verwant. Bi
j If1Ig. movter, fr. hont op c1e timmcrwerven. Het schtlnt tot het
ozit)rtler
- ,eng-nlol'tar, lat.nlortariuln.
geslacht van modder te behoorcn. Eene mulle,
P.'orller. m., meerv. m ortiel'en. Een vat, zwarte aardc, aan tul'
fgrond gcli
jkz hcet in laet
uit eene vaste stof gemaaltt; een vi
l-zel:alstiet lloogd.AfotltofAfodt.

ghi
j den dwaes in een morticr. BIJB1
qLV. Jvi
j- R'e4.v. Fi
jnc regen,mist. Van llicrlletonz.
ders,een sttlk geschut?aan eenell morticr nict 011- w.nlotten,misten. Zalnenstell.: motregen, en het
geli
jk; een bomkctel. Zamenstell.: morticrstam- onz.w.ntotreyenen,llet motregende, heeft gemotper,mortierstok.
regend. M is6chien is het cene fguur .van het
In de eerste beteekenis behoorthettot het ge- vorige woord.

slachtvan mortelen,hetoadlat.movtare,bi
jFssrus Ploé.(motte)v., meerv.motten. Elt
lers,eene
door conterere, verbri
jzelen, in stukken stooten, oude zcng. V oorts,eene vuile hoer. Zaznenstcll.:
verklaard. V oor geschut is in het m iddeleeuw. m othuis,m otkas, lloerenkot.
lat.nlortarthm.
ln het hoogd. hcet Jfetze eene hoer, in het

Plorzel.,m.,mcerv.morzelen. Een verbri
j- opperd.eele tcef. Het iswaarschi
jnli
jk niteene

zeld stuk: aan m orselen houwen. V oxp. Van bron,m etmoeder.
hicr hetb.w.morzelqn,tem orzelslaan;morzeling. X oéregen, m .;motregenen,zie mot,v.
'fes, o.,meerv.mossen. Eene soortvan zeer X ets. zie motsen.

teeder plantgewas, meest op oudeboomen,hout, M otsen. (mutscn) b. w.,ik motste,heb gesteenen, enz.groei
jende. Gi
j ziet hoe'tgroene motst. Knotten.korter malcen, afhouwen:paarmos de steene zetels hier a1s met itlweel bespreit. den motsen, hun de ooren afsni
jden. Voxo.gePooT. Van hier m osachtig. Zam enstell.: boom - bruikt het voor nedersabelen: ik m otste haer

mos,zcemos,enz.
vorsten alle vi
jf. Van llier mots,m.,een paard,
Afos, eng.moss,hoogd.ijfoos,fr.mousse, lat. welksooren afgesncden zi
jn. Hetstamh methet
muscus,middeleeuw.mussa,arab.mose. AoEsuxG lat. mutllare, van eenen wortel af,nameli
jk van
brengthet,wegensdeweekeen zachte gesteldheid maden,p?etfen,metsen,afsni
jden.
dezer plant,tothetgeslachtvan moes,moeras.
M oude,molde,v. Fi
jne aarde. Bi
J M .S'
r.

N oseh , zie musch.
wordthet reeds gevonden:onder de moude. Van
M osk ee. v.,m eerv. moskeeLn. Een woord, ntul.
uithet turksche mesdsched een bedehuis der Afa- N oués o. Gedroogde gerst, waarmede men
homedanen,verminkt.
brouwt. V an hier het bedr.werkw.nlouten,met

M oskevid. o. Het ri
jk van den grooten moutvoorzien;waarvan mouter,mouteri
j. ZamenCzaar. Van hier M oskovietj Moskoviter, mosko-. stell.: moutbak, moutr
nakcr, moutmakeri
j, moutvisch:moskovische matten.
molen. Het schi
jnt tot het geslaeht van mul,
N osse'. v., m eerv. m ossels, mosselen. Een mollis,week,zacht,enz.te behooren.

bekendeschelpvisch.Zamenstell.:mosselgeld,ltlein (
'.
feulv.(in Gron.molle)v., meerv.mouwen.
geld;mossel
kreek,mosselkrui
jer,mosselman, mos- Een langwerpige hot
lten bak, uit een stuk geselschelp,mosselschuit,m osselvanger,m osselvangst. maakt en rond van onderen, waarin men m elk te
m osselvloot, eene kleine, slechte vloot: m ossel- room en zet cnz. Zam enstell-: m clkmotlw. I-let

vrouw, mosselwagen, mosselwi
jf. Het woord is woord is,metmo
f en hetvtllgende mouw,uiteene

uithetlat.musculus.
bron,a1s beteckenende eene hollîgheid,om iets in
M osl, m. Uitgcperst suikerachtig sap van te doen.
versclleidene vrlzcllten,voor derzelver gesting. Tn 'lou w
' , v., m eerv. m ouwen. H et bekleedsel

engeren zin, nieuwe wi
jn, eer lli
j gegest hecft. van den arm. ATen lleeft eenige spreekwi
jzcn,
'tHerfstsaizoen perst hem most. PooT. Van het waarin ditwoord gebruiktwordt:ikweetergeene
lat.mustum.
mouwen aan te zetten, ik wcet llet niette hel-

M ostaatd,(mosterd)m. Een bekcnd zaad. pen. lemand iets op de mouw spelden,iemand
Meestgebl
'uikenwi
j ditwoordvoor hetgemalen eene leugen wi
jsmaken. M iddelen in de motle
zaad,metwatcr ofazi
jn vermcngd. Van hier de hebben, gellcifne middelen weten: tlie nliddelin
spreekwi
jzen:dat is mosterd na den maalti
jd,dat de mouw heeft,o1n den staat tekrenken. HooF'
r.
komtte laat; datriektnaar den m osterd, lletis Eene gem aakte mouw, een vtlorwendsel: doeh
zeer dutlr in pri
js,kostbaar. Zamenst.: mostaard- 'tmag ecn gemaal
tte mouwe zi
jn. (loor'
r. Tets
lepelt
je,mostaardman, mostaardmolen, mostaard- uitdc mouw sehudden,onbcraden,onbezonnen en
saus,enz.
los meticts te werk gaan. Leugcns uitde mouw
Fr. nèoutarde, cng. mttstarh hoogt
l. lföstrz
ch, schudden. Nood leert landen tlitde mouw stcital.mostarda.
l
ten,nood leert vli
jt. ln de mouw holden,l
)ûN ol, v., m cerv. m otten. Een zeltere schiet- dekthandelen. H'et aehter de mouw, of acllter
worm, die door wollen kleederen, papier, enz. de mouwen, hebberi, zi
jllen aard bedekken. Den
knaagt- Spreekw.:de motisin dien winkel, die aap uitde mouw laten ki
jken springen, zi
jnen
winkel raakt ledig. De mot*in de maag hebben, aard toonen. Den gek nit de mouw laten ki
jken,
hongerig zi
jn. Van hier mottgg, waarin de mot zi
jne gckheid toonen. Zamenstell.: hemdsmouw,
is. 001
: vuil, morsig; sleeht, schandeli
jk; ook roksmouw
mouwman, in Deventer, diegene,
slordig, nalatig: weg met llet mottigh marren. welken men bi
j hetverkiczcn van de regering,bi
j
H oorr
r. In de gemeenzame verkeering wordtplot- vool'l'aad,in gedachten hotldt, dien men, a1s ware
tig ook gebrnikt, voor van de kinderziekte ge- llct,in de monw heeftgehollden.

schonden;even als of er motgaten in het aange- M ozaKk, ond. bi
jv. naamw. Alozaïl
t werk,
zigt zi
jn. Zamenstell.: mothuif, slordige nacht- kunstig ingelcgd werk, wanneer,doorglasstukjes
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of steentl-eg van onderseheidene kleur,de fgtzren
naar hctleven in iets ingelegd worden:hebbende
eenen steenen vloer van M osaik werk. l'
lwMllasv.
In het middcleeuw,musivum. M AuTlxlus leidthet
van p.ouletocaf;ScAyalGlca en anderen van p-oulro ,
eurzouTov, pnuctznv? welke woorden het denkbecld
van sieraad in zich sluiten. H et woord is van
oosterschen en, misschien, perzischen oorsprong,
waar hetbontgcvlakt werk beteekent. De Franschen hebhen het woord in mosaïqueverdorven,
waaruit ons woord ontstaan is,aIsware het vtln
M ozss. D itls zeer verkeerd. De spelling moza?-.scJ, di
e soms in dezen zin gebrtlikt wordt, is
daarom geheelafte lteuren.
N eze', zie moezel.
N ozeien, zie meuzelen.
'

llet waord komt uithetlat.mulus,welken naam

l
slo
e
d
tm
eknte.inHede
novlen.,alzoo
me
n.
ha
ef
tl
di
iet
rdv
aa
an
rtoh
ee
ge
bra
ul
i
bn
r.$m
,
Plu :l.. v,meerv.muilcn. Zekerschoeisel voor
mannen en vrouwen. M isschien eene fglzurvan

hct volgende woord, als geli
jkende naar ccnen

opcnen muil. Fr.mule.
M u l', 111., lT1eerV. muilen. Breede opening
aan tlen kop val) een dier,waarmede hetzelvezi
jn
voedsel gebrnikt. 1ll de onbesehaafde taal,eens
m enschen m ond: houd uw'muil,zwi
jg. Zalnenstell.: botmuil, langmuil,m elkm uil
,ook vooreellen

lafl
knjongen, enz. 'G ijders;muilband,het bedr.
werkw. muilbaltden. M uili
jzer,gebitderpaardell;
m ailpeer, klap voor den m oud; muilprang, bi
V
j
oNo.,anders mut
l
prangel'
, lletzelft
le alsmuili
jzer.
ITSR. ltidt hetvan malelt,spi
jsl
taauwen,
N ud.(mudde)v.en o.,meerv.mudden. Ze- SVACI

kerc m aat van koren, aardappelen. enz. E ene af. Aostzuxg brengt het, om het tlenltbecld der
ozàtfd is) in Drenthe en Gelderl-, oolt eene land- opening, tot ZFIONW. Het lleeftovereenkomstm et
maat, twee derden van een hollandsch m orgen het lat ntala en gr.p.rjko.
uitmakende. Verklelnw.mudtje. ln Dordrechten A u u ban den. z1e muil,m .
elders,wordt een klein dranl
tmaat
jemuddet
jege- N u l.l.ezel,m.,ziemnil,ten viervoetig dierenz.
noemd, anders mutqie, hetwellt het achtstc deel M u :s. v., meerv. muizell. Eelz bekend schavan een m engeluitmaakt.
deli
jk di
Zoo
s lei
ert
jestilheal
tk
nste onder de viervoetige
H et woord behoort, methetlat.modlhs en gr. dier@en.
eene muis,zeerstil. I)e muis
is ln de val,overdragt-,de m an is geknipt. H ct
postog,totmaat
7
- u19 bi
jv.en bk-w-, muger,mufst. Dat,uit schip is. metman en muisvergaan.'ziema
'tt.()m
vochtieheid en schimmel, eenen onaaneenamen de gelilkende gedaante wordtde aardakk-er04t/?-,s..
va
'n zich geert. Nu 't vee dcn muf
'-lkn stal aardmutà genaamd. In de ontleedkunde,lleet he'
reuk t
verlaet. 1')s D scx. v an hetonz.w.mumen.muf onderste vleezige deelvan den duim. misschien om
zf
iin,ofworden. Overdr.:eil
-moetdaarJ;mufren, de geli
jltheid,demuisval dehandJofhetmoest
gJ- kuut daar niettegen.--M ufheid, m Jfqg,lnuf- uitmusculun ontstaanzî
jn. Eindeli
jl
t,
'heetenschipfieheid.
m
u
f
ae
ht
i
e.
H
e
t
woor
d
ver
s
c
hi
l
t
v
an
he
t
pe
r
s
he
t kabelbekleedsel ntuls.Verkleinw. muim-e..
1at
'-. m 'ucor, sehimm
'- el, zeer wei
nia.
i de Ital. da
tmu
sjevol
zgen
aI ee
t
abbe
sta
iehebben,die zaak'
zal
-r
heet mura schimmel.
- Bi
groot
ei
ge
he
na.rt
zam enstell.i aardmuis.
N u ..
- v..' m eerv. mueeen. zekere kleine ste- huismuis, relm uis, enz. M uisdoorn, steekoalm'
.
kende -vlieg- Die m ug '-vliegt om de kaars,ook M uisgraauw, m uishond! hond, di
e muizen vkngt;

fig,,het zal schieli
jk met hcm gedaan zi
jn. Za- OOk een wczel. sfuislaar, muisvaal,mnizendrek.
men-stell.: muggebect, ml
lggesteek, muggebi
jter, mnizenlteutcls, ook voor zeker suikergebak,anders
pa
alde
nvlm
ieg
;hc
onz.werkw.m'
tggezz
f/:n,haar- O0k enkel mut'
sjes. Mui
zenkoeltje? om de muizen
klove
n;
ugge
zit
fter
, haa
rltlover; muggeziftcri
j, te A'angen,ofte verdri
l.ven mul
zenkoren,roode
haarkloveri
j.
dolik;muizekop,muizenmaalti
jd,eendroogemaall
H ug, NOTK. mucca, hoogd.en opperd. siûcke ti
jd;muizeval,enz. M uizenoor,zeker kruid.

zw. mugqa,angels. mbkg,eng.mldge. Hetheeft 1)e naam van dit dieriszeer old,bi
jNorx.

veelgeli
jkheid methetlat.musca en hetgr.p-toq. mt
tse'hoogd.Afaus,zk
v.mus,eng.mouse,jsl.maus,
N uldellend.m.,meerv.muidehonden. Zoo Perz.mottsch,lat.nlus, gr.yuç.. Bi
jt
1e Grieken
noemtm eninVriesl.eenenvisch,anderszeeltgenaam d. heet I
ausm zich snelverstcken.
N u:den,(mui
jen) (
). Een bel
tend stedeken, Pful.
faee,ziemuis.
dataan den montlvan deVeclltligt. '
Wi
jhebben X ulée, v-, meerv. muîten. Eene vogclkooi,
meer plaatsen,di
e aan de monden val
) ccnige waarin de vogelsmut
.
ten,datisrujcn. Indcml
lite
stroomen liggen, als: Genemuidcn, Ysselmlliden, lli
jven, of zitten, fi
g, niet uitgaan. Het is het
Leimuiden,waar datwoordntuiden,zn?
zjkgzhetzelfde hoogd..
sfause,eenekooi,waarinmen vall
tendoet,
a1smond is. Zoo noemen dehollandscheschippers alszi
jrui
jen,ital.ntuda,muta. Ditmîtiten,lui
jen,
het eng. ntoulh, mond, lnllq'
l'en,als: Portsm fluth, is llet hoogd.mausen,neders. muten, fr. w/t:r,ital.

Portgmui
l
-en,Falmouth,Vaalmui
jcn. Ziemoud. zpt
/fcre;van hetlat.mutave,ruilen,wissclen,verRfulleren, o.en b.w.
,ik mui
jerde,heb gc- anderen.
mui
jerd. Van nluo
-en, muisen, diep denkcn; van W u:éen, rlli
jen,zie muîte.
hierzjnegedachte verbergcn,eene zaak verhclen: 'ful.
éen, o.w.,ik muitte,llcb gemuit. Het
de grooten mni
jeren vcel ondcr zich. HooF'
r. woord heet eigenli
jk zi
jne ontevredenheid almorMengen,vermengen:ik leb hetaflcs onderelkan- rende aan den dag leggen; voorts, in stilte eene

dergemni
jerd.
beweging, een oproer verwekkell:om 't muiten
M u #l, m .,mecrv.m uilen. Een viervoctig dier, eener staclt van Gendt. Hoor'
r. V an hier muitvan eenen ezcl en eenemcrrie,ofecnen hengst aclltig,muiteling,multer,muiteri
j,ml
liti
g,bi
jHoom-r,
en eene ezelin geteeld,grtloter,moedigerensterkthr m uitziek,m uitzuchtig. lloov'
r heeftook muitreed,
.
dan een ezel; zollder voortplanting van zi
l-n gè- en wd muttreedsten,van 3?
7t
/?
/en reeh gereed,voor
slacl
at: Rydende op muylen van merrycn geteelt. belhamers bi
j een oproer. Fr. se plgtffner, ital.
Bzasssv. Yr. muilin. Zamcnstell.: t
nuildri
jvcr, z
?ltt/?'
r:,lat.mutire,eng.to ntutine,to mutter.
m uilezcl,m uileztldril-vcr,m nilezclin,muilkorf,hooi- W u:zen. o. w.,ik m uisde,heb gemuisd. In
korf, die a'an den hals des muilezels hangt; m uil- stilte nadeultcn, peinzen. V an hicr muizenis,gepaard,muilzadel.
peins, waarvoor mcn kwalil-k zegt ntuizenest. In
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het oudhoogd. munen,eng.fo muse. Uitd1e bron gebruikt m en dit woord voor mond. lletschi
jnt,
schi
lnthetlat.musa en hetgr.yo:cr
z mede voort- met murw, eenen oorsprong te hebben,in zoover
gevloeid tezi
jn.
men: met den m ond,door kaauwen ietsvermurwt,
M u lzen. o. w., ik m uisde, heb gemuisd. dat ls week maakt.
M uizen vangen. Hetwilalmuizen,wat van kat- M u rg, zie merg,v.
ten komt, spreeks
n, e1k volgtzi
jpen aard. '
G el M urlk ,zie muurbv.
muizen, niet traag in het eten zi
jn. Van hier N ur- eien. o. en b.w.,ik m urm elde,heb
mnizerd,kat)t1e goede m uyzert.Roosxn.
gemurmeld. Onz., een zacht gedruisch m aken:
M u lzene*l. O.,zie muizen,peinzen.
hetmurmelendebeekje. Bedr.,ietszacht,ofbinM u lzenlwg.5,.,zie mul-zen,peinzen.
nen'sm onds,doch morrendezeggen:D ePharizeën
N u'. bi
jv.,naamw.
,muller,1u1
11st. Fi
jn, los: hoorden, dat de schare dit van hem mul'meltle.
een m nlle grond. V an hierm ulheid,m ullig,mul- BlanEcv. H et woord ls klallknabootsend,even a1s
ligheid. H etwoord komt,m etmolm,van malen. het lat.murmul'
are,en hetgr.p.ogpupstv. Van hier
N u i. v.M olm,turfmul. M en noemtm et dien gemurmel:ende daerwasveelgemurmelsvanhem
naam ook den bastvan m eekrap. V an hier het onder de scharen. BIJBSLV.
M u rm u reren. o.w.,ik murmureerde,heb
onz.werkw.mullen, m olm en,
> *â'd.e*. zie 'îmlenaar.
gemurmureerd. Zi
jne onvergenoegdheid morrend
N um fe,(mommie) v.,meerv.mumiën. Een aan den dag leggen. Hetwoord komtdil
twi
jlsin

gebalyemd en gedroogd li
jk,en wi
jderse1k uitge- de Overz. van den Bi
jbelvoor. Van hiermurdroogd ligchaam eensverstorvenen,dat,in plaats murering. M et het vorige woord heeftheteenen

van totverrotting overgegaan te zi
jn, eene vaste oorsprong.
hardigheid heeft.aangenomen,dergeli
jkesomti
jds Rlurw . bi
jv. n. en bi
js
v., murwery murwst.
in de heete zaudwoegti
jnen van Afrika gevonden H et woord beteekent die gesteldheid van vaste
worden. Eenigen leiden het woord van qp-œytw
af, dat de naam van een welriekend gewas is,
hetwelk m en tot balsemen gebruikte. Anderen
van het arab.zzlv??/c,was. De echte mumiên zi
jn

'
uitEgypte oorgpronkeli
jk.

ligchamen, wanneer derzelver deelen, door een
klein geweld,hunnen zamenhang verliezen;waardoor hetzelve zich van week onderscheidts het
tegendeel van vast. De stokvisch is m urw ge-

beukt. Verkleinw. murwt
jes. Van hier murw-

W un n:k , zie monnik.
heid; hetbedr.werkw.murwen,m urw maken.
M unl, V., meerv. munten. Geslagen geld, ADSL. brengt het tot het geslacht van moer,
Waarop een of ander beeld gedrevenstaat: zonder ?408rJd.
meerv.:om 'slteizers muntin 'sKeizers koferten
'Auseh, (mosch) v., meerv.musschen. Een

ci
jns te brengen. M.L.Tlaow.Gangbaremunt. bekende vogel. Verkleinw. musch
je. Het woord
lemandmetgeli
jkemuntbetalen,op dezelfdewi
js komt hetlat.musca zeernabi
j. Zamenst.:muss
c
hedr
onk,
ee
ne
kl
ei
ne
t
eug
;
mus
s
chene
st,- huisbehandelen. De stempely die op de linkerzi
jde

staat:kruis of muntwerpen. Ziekruis.D eplaats, m usch,enz.
waar geld gemuntwordt; m cteen m eerv:van de M u sk, v. Zekere sterk rieltende stof,welke
munte van Leuze. Hoor'
r. Zam enstell.: munt- m en uit het zoogenaamde muskusdier haalt:met
beeldenaar, een boekjederwaardevan hetgang- den geur van de m usk. HooFT. A nders muskus,

baregeld,ond.fcrfç/'
;- muntbrief
je,muntgereed- lat.moscbus,bi
jdeRabbi
jnen D
jP'!
'Y. Hetwoord

schap, m untgezel, m unthamer, m unthuis,muntkabinet,muntkamer,mqntm eester,muntm eesterschap,
muntslag,muntslager,m untstempel)m untstof,goud,
zilver,koper;m untstuk,munttoren,m untwezen,al
watde munt betreft;m untzaken.
M en leidtditwoord van het lat.moneta af; en

is gewis van oostersche herkom st. Zam ellst-:muskusdier,muskuspeer,musltusreuk,enz.
N u sk aal, v., m eerv. m uskaten. D e vrucht
des muskaatbooms. Zamenstell.: m uskaatbloem,
oolc bl
oem offoell
e geheeten,het gele ofroodachtige bekleedsel der vrueht;m uskaatboom ,m us-

datteregt,omlatwi
j,uitItaliê,hetgebruik van kaatnoot,andersnootmuskaat;muskaatwi
jn,enz.
gemunt geld bekom en hebben. M et datal heeft

M u sk adei, v., meerv. mtlskadellen. Eene
I'HRS aangetoond, dat het woord munt, van het soort van geurige druif. Zam cnstell.:muskadelgeslagene beeld op het geld,zi
jnen naam draagt, druif, muskadellenwi
jn,andersmuskaatml
jn;musen van hetzw.mynd,mynt,een beeld,afstam t,dat kade
lpeer. Ital. moscadello,middeleeuw.muscadel-

us. Om den aangenamen smaak en reuk scli
jnt
methethebr.wortelwoordy?!
J,waarvann1+.
yYD,
: lhet
woord van muskus af te stammen.
baarbli
jkeli
jk overeenkomt. Van hierhetbcdr.w. 'Auskellaal, o. M uskr muskus:dewi
jlhi
j
munten,geld slaan;lnunter,m unting.
zi
jn dreck voormuskeàjaatvei
jlen wilt. L3s BRc(M un t. v. Eene welriekende plant,bruinhei- N>
3. Zamenst.:muskel
jaatlqat,muskel
jaatreuk.
lige. M en vindter vele soorten van: kruizem unt, T
W uskeé,(mosket)o.,meerv.musketten.Eene
peperm unt, wilde m unt, enz. Lat. mentha, gr soort van bus,ofoud schittgeweer,dat meteeney
I
at
vb'
j. Zamenstell: mnntolie. In den boertenden in den haan geschovene,lotltwerd aangestoken.
sti
jlzegtmen:iemand metmuntoliewri
jven,hem Ileze oude naam is naderhand overgegaan tot
met geld, (het vorige munt)omkoopen. Munte- eene soort van grootere geweren,waarm ede het

kraidybi
j VOND.

kri
jgsvoll
q te voetgewapend was,datdeswegede

KII,.vqcca a fc?
zro nou t
hl'
ta. Hetwoord schi
jnt

(
M ul, een woord, datbtl Voxo.voorkomt:
het vruchtbaerste gewestzendtkri
jghsvolk uitals

'Eu nlen, o.w.,ik mllntte,heb gemunt.D oe- benam ing van muskettkrs kreeg. Zamenst.:muslen, eenen toeleg op iets hebben. En alles waer ketkogel, m usketloop, musketsehoot, m uskettenuw deugdt op m unt. D. SMlTs. Van hier m is- vuur. Fr.mousquet,ital.ntoschetto.
schien mnnti.g voortochtig:eenemuntigekoe,bi
ku s, zie musk.
j 'O u s'
totmeenen te behooren.
T
e u eex., zie muur en bemuren.
'

mut. De D ichter verstaater eene ontelbare me-

e urf, v.,meerv.murven. In den lagensti
jl nigte door. N0g zegtmen in degemeenzamever52
-
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keering: bi
J mut, in m.enigte;daarlshethutle hoort men ditook noemen:hi
j,ofhetrlektnaar
met het mut
je, daar is alles. Misschicn is het dcn mosterd. W aarschi
jnli
jk van mutsen,z?pfdcn,

hetzelfde als mot.
afknotten. Zie motsen Zam enst.:mutsaardgloed,
N u lg, v., m eerv. m utsen. Een zeker hoofd- mutsaardvlam,bi
jPoo'
r.
deksel: eene hoogepriesterli
jke muts. Devrouw N u lseu , zie muts.
zet hare muts op. Fig-,voor hersens,verstand: Pfu ur, m., meerv. m uren. Een van steenen

wat lzit de muts der Gricksche wi
jzen ooitge- opgebotzwdewand. In hetbi
jzonder beteekent het
hem de muts wel staat, a1s lli
J'welgeli
jkt. De boudt. PooT. Hierheen bchooren de spreekwi
jmutsstaathem nietwel,hi
jisineeneverc
lrietige zen:zoo vastalseen muur,onwrikbaarvast;hi
j
s
t
aat
aI
s
ee
n
mul
z
r
,
i
s
onve
r
s
chro
kke
n.
Za
m
e
ns
t
.:
luim ; ook hi
j is niet welgcmntst; welk deelw.
alleen van hetonz.w.mutsen overig is. Afuts ver- m iddelmuur,&scheidsm uur, enz.
M uurbloemy
klaart Klru. ook nog door coecus tïknor,amor,?-z4- muurbrekcr, stormramj ook bomketel,bi
j HoolnT;
potens,verblinde liefdedri
ft:dusmei
jsketls,diemet- muurgat,m uurkalk,m uurkroon,waarm ede de Roter mutse gequeltwol'
dt,die millziek zi
jt. Coxs'
r. m einen hem,die de eerste was,in het bttklimmen
D.MINN. Van hier de oude spreekwi
js:demutse van eenen stadsmuur,plcegden teversieren;muurhebben, verl
iefd zi
jn. NVi
J' zeggen thals nog:il
t l
trui
d, muurpeper, zel
ter gewas; nluurtapi
jt, bi
j
heb er geene muts op,het belaagtnai
j niet. Za- Pooq', muurwerk enz. ()ul.werden de metselaars
broeit is. Ds D Ecx. lliJ- is zoo gek niet,a1s den ringmuur eener stad. 13ie Thebes m uuren

m enstell.: kindermuts, klapmuts,ondernluts,slttap- ook muvers en muurlieden genaamd.
m uts, enz.
mutsenmaker, mutsenm aak-ster, N oTx.mura, STRYX.moure,hoogd.à
'Vauer,fr.
enz.
mur, zzlvrcïî/c, lat. murus. ADEL,brengt het tot
lfuts, in de eerste beteekenis,ltom tzeer waar- het oude ma3 hoog,diep, sterk, wattrvan magt,

schi
jnli
jk, met het lat. mitra, gr. p.
LT(
)a,van het znc:l, enz.
oude mutsen,bedekken,datreedsbi
jNorx.voor- Y uur, (ook murik)v. Eenzekerkruid,bi
j
komt;bi
j de ot
lde Frallschen musscr,angels.nti- MEYER genaamd guichelkruid,fr.mouron.

than.
W uzeim an, m .,m eerv.m uzelmannen. M et
ln (1e tweede betcekenis heeft het ietsvan het dien naam benoemtm en de geloovige Turken of
sp.moLa,mltchacàa,wend.muschl-ca,eene hoer;en aanhangers van A1AuoM>:D.Hetis ontstaan uithet
A'allons mot,ntotte,hoogd.M utze,Jfcfze.
arab. moslemin, dat eenen omhelzervan den IsP.
fulgaard, (l
)i
j 1fl1,. ook moetsaerd) m.
, lam, of het ware geloof, aanduidt, welken naam
meerv. mutsaarden. Een takkebos,ri
jsbos,in het M AHOMID aan zi
jne leer gaf: Het wortelw. is

bi
jzonder vervaardigd tot verbranding van li
jken:
1'.
Die met haer fackel hct vui
jrstack in demut- & q*
saerden en ri
jsbossen. Voxo. M'i
jders,noemde X u z#aek, v. T oonknnst, zangk-unst: in de
men dus, in de ti
jden van vorige dweepzucht, muzi
jk onderwi
jzen. Oefening van deze kunst:ik
wanneer de zoo genaam de ltettcrs ten vure gc- hoor gaarn muzi
jk. Zamenstell.:muzi
jkboek,mudoemd werden,(le takkebossen,metwellte die on- zi
jkkunst, muzi
jklessenaar! muzi
jkmeester, muzi
jkgelukkigen lcvcnd verbrand werden. V an hier de papier,enz. H etwoord ls uit betgr.cn lat.muspreekwi
js:lli
jriektnaarden mutsaard,doorzi
jne sica. ln het perz.hcethetmusigi. KIL.telt het
ketteri
j,welke mcn begintteolltdekken,loopthi
j onder de bastaardwoorden, doch wij
chouwen
- bes
gevaar om verbrand te worden. Verkeerdeli
jl
t hetals reeds tot onze taalbehoorende.

5.
Y j (1c dertlende letter vnn het nederd.A1)S,en lpscl. Daarom behooren bllkken en blivtken tot

de derde tongletter. Dewtjl, bi
j het uitspreken eene bron!Mlegelken WenkettteDZ,
van dezelve, een zachtgeluid door den neus ge- Zi
j krulpt ook onmiddelli
l
.k voortonglettersin.
hoord wordt,onder hetaanslaan van de tong aan In de volkstaal hoort m en nakend voor naakt.
het gehemclte en de tanden, draagt zi
j ook wel Daarom zi
jn schade en schande van eenen oorden naam van neusletter. M eu hoort dat neusge- sprong; als ook het lat. scindo en ons sclteiden.
luid bi
jzonder,a1
s zi
j,in eeneen dezelfdeletter- llet i
jsl.mattul is bi
j ons mantel. Bi
J sommige
greep, onlnicldelli
jk voor eene G ofx geplaatstis, woorden staat zi-ja1s eene ledige laplettervooraan,

a1s:ding,klank,ringen:danken. In de tweelaatste woorden, die wel rln-gen,dan-kcn worden afgebroken,behooren nogtans de G en x totde eerste lettergreep:ring-en,ltlank-en. Om dcze rcdell
beschouwtL.'
1'I9N KATE de NG en xx a1s enkele
en eenvoudige klanken. W anneer (1e G.en x,in
tegendeel, niet tot dezelfde lettergreep behooren,
hoort rnen dat neusgeluid minder, a1s: ingaan,
onkunde, inklinken. Ondertusschen m oet lnen,in
de aPeiding van de woorden,onder het oog houden, dat deze neusletter zich ongevoelig voor die
beide lteelletters plaatst: behoorende dus niettot

zonder de beteek-enis des woords te veranderen,
als: noest voor oest,naars voor aars,neestvoor
eest. Zoo ook in:nadder voor addcr, naak voor
aak, naveger voor aveger,neglantier voor eglan-

tier,ni
jvervoori
jver,nochtend vooroclltend. Om

die reden'vindt men haar ook wel wegg'
elaten,
a1s: arren voor narren, erfvoor nerf. Vobr an-

dere woorden gevoegll, is zi
j uit hetveroudcrde

ne of ni ontstaan, en duidteene ontkenning aan,
a*ls: nimrner, nooi
t,nergens,neen,niet,uitne en
@
kmmer, ne en oott, enz.

Y a. een voorzetsel van plaats en ti
jf
l. Van
den wortel. Voorfragere,breken,tagere, tikl
ten, plaats, wanneer het eellen toestand achter eenen
rakcn,zeiden de nieuwereLati
jnenJbangere,tan- persoon, of eene zaak aanduidt:na iemand inkopere. Voorhetgr.en lat.Wnx,zeggen wi
j lochs, men. Van tjd:na eenjaarkom ik weder. Som-
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n,nazammer
en,nati
jds komt het a1s een bi
l
-woord voor:hoe hoog nahunkeren!nahuppelen,nalage
.
waerdeertm en 't,na en voor!Poo'r. Achter an- J-anken, naillen,nal.oelen,nalouwen,
nal.uichen,nadere bi
jwoorden, als: achterna, hierna, daarna, l
takelen, nakallen, nakjken, naklagen,naklappen,
waarna, V oor zelfstandige naamwoorden,a1s:nabanket, naberouw, nabestaande,nabier,nabruiloft,
nadacht, nadenking; nadisch,nadorst,nafeest, nagalrn, nagang, nageheugenis, nageklag, nagelag,
llagepeins,nageregt,nageschal, nagevolg, nagewas,

naltlimm en, naklossen, naknorren,nakoeteren,na-

kraai
jen,nakri
jschen,nakri
jten,nakui
jerell,nakwelen,nalagcllen,nalezen, naliegen,naloei
jen, naloeren, naloeven, naloopen, nam aauwen, naoogen,

napenren,napi
jpen, narammelen,narennen,nari
jnagezang,naherfst,nt
thooi,najaar,najagt,naklucht, den, naroei
jen, naroepen, narollen, narossen, nanakoop,nakrallt,naltreet,nakroost,naleen,aehter- rukken,naschelden,naschimpen,naschreeuwen,naleen;nalente,naloop,nanlaak,namaand,nam is,na- schrei
jen, naschuifelen, naslenderen,nasluipen,na-

nacht,naneef,nanicht,nanoen,achtermiddag; na- snappen,nasnellen,nasnorren,nastenen,nastreven,
oogst,llaplult,napok,napost,napraat,naraad,narede, natrippelen,navloeken,navlugten,nawandelen,nanaschouw,naspel, nnstank, nati
jd,natogt,natred, weenen, nawerpen, nazettell, nazwesren, nazwieren,
naverhaal, navoer, navraag, navriend, navrucht, enz. Eene volging van een voorbeeld,als:nahpen,
naweek, naweide, nawerk,llawi
jfi nazang,nazoek, nabaauwen, nababbelen,nabeelden,nabootsel),naylazomer,nazorg,enz. V oor werkwoordell, waar borduren,nabrabbelen,nabrei
jen,nabroddelen,nahet eene werk-zaamheid aanduidt,die,in orde,na buigen, naci
jferen, nadeunen,nadoen,naëtsen,naeene andere,later dan eene andere,geschiedt, als: gieten,llagraveren,nakladden,nakrabbelen, namanaârbeiden,nabakken,nabidden;nabinden,nablee- ken, nam alen, naprcnten) naroflblen, nasclletseny

ken, nablocden, nalaloei
jen, uaboenen, llaboomenj nasclilderen,naschri
jven,nasmeden,nasni
jden,nanaboren, naborstelen, llabouwen, nabranden, na- sponsen,nastikken,nastipptn,nateekenen,navlechbrengen,nabuitelen,nadalen,nadansen,nadomme- ten, navouwen, llaweven,nazingen.ellz. In deze

len, nadorschen, nadouwen, nadraai
jen,nadragen, zarnenstelling is het een seheidbaar voorzetsel,als:
nadri
jven,nadroogen,nadruipen,nat
lrukken,nadui- naroepen, ik riep na, heb nageroepen,enz. Na
den, nadtziken,naduwen,nadweilen,naëggen,na- en naar werden bi
j deOuden door elk
-andergeeten, naqadderen,nagli
jden,nagonzen, nagraven, bruikt,terwi
jlzi
jalleen dewelluidendheid,ofhunnagri
jpen,naharken,nahekelen,nakaatsen,nakam- nen bi
jzonderen tongval volgden. Voxo. schi
jnt
men,uakeeren,naklauteren,naklinken, nak-loppen, het onderscheid tusschen na en pccr heteerst innal
tluiven, nal
tneden, nakoken, nakri
jgen, nakui- gevoerd te hebben. Thans wordthetdooronze
sehen,nakwi
jnen,nalekken,naleppen,nalezen,na- beste schri
jvers in achtgenomen. Hetis, in oorlikken, nalobberen,naluiden,naluizen,namaai
jen, sprong,methetvolgendewoord zeernavermaagnamelken, llam ennen, nameten, naneuzen, nanoe- schapt.
men,naoogsten,napersen,napleisteren,naploegen, Y a. bi
jv. naamw.en bi
jw-,nader,naast. De
napluizen,naplukken,napoli
jsten,napolsen,napra- stellende trap vall dit woortl wol
'
dt alleen als
telljllapreken,naragen,nartttelen,naregten,nare- een bi
jwoorlt gebruikt, daar devergeli
jk
-ende en
kenen,narel
tl
tel),nari
jpen,nari
jven,narooken,na- overtreFende trap dan eensa1seen bi
jv.naamw-,
roomen,naschallen,naschaven,nascheiden,naschie- dan alseen bi
jw,voorl
comt. Het beteekent door
ten,naschikken,naschoppen,naschouwell,nasehrab- eene nietsbeduidende tusschenruimte van antlere
ben,nascllrobben, naschudden, naschui
jeren! na- dingell verwi
jderd,in tegenstelli
ng van ver,ofafschuiven,naschuren,nasteuren,naslieren,nasll
jpen, gelegen. Eigellli
jk,ten opzigtevau plaatsofruimte:
naslil
tl
ten,nasmelten, nasmulen, nasnoei
jen, na- deschepen lagen clltander na op zi
j.Kom nader.
snutrelen,nasparten,naspellen,naspoeden,naspoel Hethemdisnaderdan de rok,ik benmi
jzelven
len, nasprengen, nasprokkelen, llaspugen, naspui- de naaste. htliJ''l naaste buurlnan. Een nadere

ten, llastanlpen, nasteken, nasteveneu, nasti
jgen, weg, voor eenen korteren; de naaste weg,voor
nastillken,nastofen,nastorten,nastormen,nastoo- den kortsten,is eeneflgt
lur. Oneigelli
jk heefthet
ten, llastovel,nastri
jken,nastroomen,nastroopen, zi
jne betrekki
ng op den ti
jd:met den naasten
llastuiven,nasturen,nasnkkelen,nasullen,natellen, postdag. Tevens met insluiting van plaats:hi
jis
natem en, nateren, natiegen, llatim meren, nator- na aan den dood. M et uitsluiting van anderen ;

schen,natreden,natuimelen,navallen,navegen,na- hi
j is daartoe de naaste,de mecst geregtigde. De
verhalbn, navertellen, naverwen, navi
jlen, navis- naaste bloedverwanten. De naaste aan dell koschen,navlieden,navliegen,navloei
jen,navoederen, uing. Ik zal mi
j nader aan t
l bekend maken.
navoeren,navragen, navorschen, nawaden, nawa- Icmand te na komen, hem beleedigen. Hi
j ligt
ren,nawasschen,naweeken,nawegen,naweutelen, nli
j na aan het hart. Dit is lang naa zoo misnawerl
ten,nawisschen,nawitten,nawri
jven,nawroe- daadig niet. FRANTZEN. Op nadereordewachten.
gen,nazaai
jen,nl
tzanlelen,nazcepen,uaziul
ken,na- Denaaste (uiterste)pri
js, Zieverdernaast,pf
ztyf6.
zinnen,nazoeken,nazouten,nazniveren,ellz. Ook Van hier naheid: de Echo, welckers naehei
jd
eene werking, die achter eenen persoon verrigt gheen weerslagh m eer en gheeft. Ds Brtuxs.

wordt!a1s:llabafl
kn,llagapen,nagooi
jen,nakrui
jen, Zamcnstell.: llagelegen: het uaagelege Athenen.
nalkrulpen, nakfuisen,nalichten,nareizen,naschri
j- Hoogvtz.
dcn, naslingeren)nasmal
tkenr nasmi
jten,nasprin- Na, nader, nczcy/, hoogd. nahe,zd#ler,nöclt
ste.
gen,nastaren,naturen,natrekken,navaren, nawi
j- Hieraan grenst het angels. near, nearo,necreîtl6,
zen,nazeilell, nazenden,nazien,nazwemmen,enz. deen.en zw.nör,i
jsl.naer,eng.necr.
(
Heer bi
jzonder alseene strek-king achterden rug Y aatl.
, m.)meerv. naden. De aard ofwi
js
van iemand, als:naballten,nabazuinen,nablazen, van naai
jen: een bloknaad. Een overhandsche
nableeten, nabriesehen,llabrommen,nabruisen,na- naad. D e plaats,waar twee of m eer stukken te
brullen, nabulken, nadollderen,nadraven,nadren- zam en verbonden worden. Zoo noem t m en de
telen, natlrossen, nafluiten, llagalmen, nagalpen, voegen tussehen de scheepsplanken de naden. H et

nagieren, nagrolnmen, nahi
jgen,nahi
nken,nahip- werk,waermededenadeugedrevenworden. VOND.

pen, nahoepelen, nahollen, nahompelen, nahuilen, Een zoom in de opperhuid,door de kinderziekte
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veroorzaakt: zi
jn kin is volnaden. ln den be- ternauw kompas. Hoor'r. D e naald van eenen
paalden zin is een naad eene plaats,waar,door evenaar. V an hier past m en hetop grovere ligmiddel van naald en draad, twee stukken veree- chamen toe, die spits toeloopen. Bi
jzonder genigd zi
jn:hetisbi
jdennaaduitgescheurd.Zi
jnen bruikt m en het van grafzuilen:Tawlawzsx,wiens
naadnaai
jen,stilzi
jnvoordeelzoeken. Verkleinw-: naelt noeh heden praelt te R ome. Y oxo. zoo
naadje:een breinaadje,tweegangen. Het naadje zegtPoo'r van de egyptische piramiden,oorspronachteraan eelle kous. llet woord komt af van keli
jk grafsteden dergrooten:zi
jbeurthaerhooft
naden,datisnaat
jen.
ver boven Memfisnaelden. MTi
jders,de naald van

Y aaf. nave, v.,m eerv.naven, De middelste een huis. ln den bepaaldsten zin,ishcteenwerkholle verhevenheid van een rad,door welke de as tuig,om tenaai
jen:metdenaald borduren. Ilat
gaat,en in welkeromvang despeekcn staan: hi
j is met de heete naald gemaakt, die zaak is in
gr
oot
e
ha
as
t
ve
rrigt; ook :datging lleet van de
zet de assen in de naef. Voxp. Beeldri
jk zegt

PooT: lli
j wrikt de wereltuithaarkrammen en naald. W eet bi
j eene naald,ik eenen draad,weet
naven. 017p. spreekt van de naven van 'tgewelf. hi
j ietsin te brengen,il
t nietminder. Scherp als
Hoogd. Nabe en Nabel,neders.nave en navel, eene naald, ook overdragt.:zi
jiszoo scherp a1s
ee
ne
naa
l
d,
ze
er
bi
t
s
.
Zam enst.: naaldenkoker,
angels.na% eng.nave,zw.naf Hetwoord,dat
het denk-beeld van holligheid insluit,is uit eene naaldenkop, naaldenm ak
-er, naaldenoog, naaldenbron metnaveb nap,lat.navèw
s,een scbip. Reeds verkooper,naaldenwerk,naaldenwinkel.

vindtmen dîebeteekenisin hethebr.77:.
Men leidt het woord gemeenli
jk afvan naden,
k naaide,heb aenaaid. nt
labkn. Dan,daarde eigenli
jke naainaald slechts
N a al-jex:,b.eno.w.,i
D oor m iddel van naald en draad zamenhechten, eene Sool-tder naalden is,schi
jntA.
nEyucxgs aqei-

en in verderen zin,door middelvan naald en ding gegronder te zkn, die bet tot eenen oordraad,iets bewerken. M en gebruikt het onz. en Sprong methetgr.NbTTetv,steken,brengt,waartoe

bedr.:zi
jgaatuitnaai
jen.Hemdennaai
jen.Naabkn OOk het oude netelen, nedelent d.i.steken, bewasoudtkdsnaden. van hiernaaistem zsmenst-: hoort.
naaidoos, naaigarcn, eigenl.,en oneig.,een zelter W aaYng n1., meerv. namen. Een woord, of
gewas,duivelsnaaigaren;naaikamcr,naaikind,naai- eene uitdrukking, die zulke kenmerken van een

kussen,naaimand,naaimeisse,naainaald,naaischool. ding behelst, waaraun het, in alle gevallen,kan
naaiwerk,naaiwsnkel,enz.-

' Onderscheiden worden. In den allerruim sten zin,

Naab'
en,o
'c&n,hoogd.nöken,neders.neu
.kn.er. noemtmen somwi
jlen iederwoord,iedereuitdrukvzzw en Myj3stw lat.nere.
'' '- king, zoover daardoor het onderscheidende kenYaahésbi
jv.n.en bi
jw.,naakter,naaktst.Het merk van een ding aangeduidwordt,eenen xccp).
woord geeft te kennen dien stand,waarin men Z0o spreektmen van zelfstandige e'
n bi
jvoegeljke
geen ander dekkleed heeft, dan debloote huid: namen. lli
j isden naam van menschwaardig,die
een naakte vogel, die nog geene vederen heeft. enz. In den bepaaldsten zin,is het een woord,of
N aalttgaan. Eene naakte V sxus. Eene herderin, eene uitdrukking,waardoor het eene ding van het
die op nattestruiken lleurnaektevoeten zet. Poorr. andere onderscheiden wordt: watnaam heeft dat

lnverderen zin,gebruiktmen hetook vanandere l
tind?lk heb mi
jnen naam erondergezet. Zi
jgaonbedekte Jlgchamen:naakte velden,waarop eeen Ven het maar eenen nasm, zi
j bewimp.elden het

koorn groeit. De naekte gront (de bodJm-der Stuk. Het kind bi
j zi
jnen regten naam noemen,
zee) wert ontbloot. Bzassr-v. In den daaeliik- eenezaak nietverhelen. Bi
j nameyvoornameli
jk,
schen sti
jl,noemtmen ook naal
ct,(wat staa-t h
-et zi
ln diete beschuldigen,dieenz. Hicrheen behoollier naakt!) a1s eene plaats meer ontlediad is. ren:eigennaamy,bi
jnaam,voornaam,toenaam,doopdan naargewoonte. In verderen zi
n:dewa'
erheii naam. Onderden naam van vriendschap. Waar-

ging nog naekt- Pooz. Jemand de naakte,de Sehuw bem uit mi
jnen naam. lk bid 11in Gods
zuivere, waarheid zeggen. Ontbloot, openbaar: naam. Borgen op eens anders naam. Naspraakt

alle dingen ztjn nnaktvoorGod, Ffg.,sfechtzekleed, berooid:gi
jhebtde kleederen dernaekt
'
-en
udtgetogen. Bzassruv. Arm, behoeftiz: in eenen
verachteli
jl
ten zin : naakt en bloot zk
jn.
' Iemand
naakt uitschudden. A1s zelfst. naamw. van het
Onz. geslacht, het naakt,een naaktmensch,naar
hetnaaktteekenen. Yan hger naakteljk.naaktheid. Zamenstell.: moedernaakt,zoo als'men ter

ik wi1 den naam niet hebben,datik hetugeZe'
gdheb. Een man van naam. Eenen grooten
naam nalaten. l'
n den bi
jbelschen sti
jl,beteekent
het ook nakomelingen :zi
jnen broeder eenenname
teverwecken in lsrabl. Van hier nameljk; ook
naamhaft en naamhaftig,voor beroemd. Zie manh'ft. Zamenstell.:naambuiging,naamdag, naamdicht,naamchristen,naamletterkeer,naamli
jst,na-

wel'eld kom tenz. somm ige anders kiesche schrib- meloos,naamroof,naamroofster,naamroover,naam-

vers bezi
gen voor naakt wel eens nakend.doJh ruchtig,bi
jOuo.:naamruchti
gestadverdelgers,
verkeerdelt
jk.

'

naamval,naamwoord,rzaamziek,enz.

Naakt, ULPXIII,.naquaths,Ksa.nahâut,ovlpalr. Het komt, met het gr. tlNtlpl,lat.nomen,ital.
nakot, TAT. naccot, nachet, hoogd.nackt,neders. nonle,fr.nonl,uiteene bron,waaruit ook ons noenaakt, deen. no.q
t
en, zw. nakot,k
jsl.naken,angels. men en vevnemen,ontstaan ztjn. Hethebr.M R1
naced,eng.naked,bl.et.noas,waljks. poetâ; waar- heef'
t er zeer veelovereenkom stmede.
uit tevens de verwantschap van het lat. nudus N aar, voorzetsel, hetwelk in velerleibetrek-

bldkt.
kingen gebezigd wordt: naarItaliëreizen. Naar
Araal.
d. (door lettervcrzetting, uJt nadelt v., huisschri
jven. Naarbcd gaan. Naar iemand of
m eerv.naalden. Een teeder,aan het einde spits iets,steken - gooi
jen schieten. Naar iemand
toeloopend ligehaam,om te naai
jen,pakl
ten,stik- omzien. Naargoud graven. Naarhoogheid staan.
ken,brei
jen,enz.:hetoog, de kop eener naald. Dorstnaar eer. Zich naar ienlands raad schikken.
Hierheen behooren de zam eng.: breinaald, haar- Naar Gods geboden leven. Naar de natuur schil-

naald,paknaald,rjgnaald. In l
aetblzonder,eene deren. Naardeelberekenen. Naarzi
jne moeder
kompasnaald;en '$walen van tïe naa14 aAn'tluis- aardtn. Een kind naar iemand laten noemen.
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Naar'slandsgebmi
k. llaar wensch. Naar mi
jn Vonden Zin VOOr naaqWer maken. Thans gebruikt
oordeel. lemand naarzi
jneverdicnsten achten. men het oncigenljk, voor in verlegtnheid raken,
M en gebruikt het ook alseen voegwoord. Naar op aankomen,in eenen onzi
jd.zin: dat hetdee-

men zegt,enE.,voornaar hetgeen m en zegt. V an zen gezelschappen,wen 'tnaawde enz.,a1s het er
hier naardem aal,naardien.
op aan kwam . HoorT.
Ditvoorzetselismetna zeerverwanttenschi
jnt N ab edenk en . b.w.yonregelm.;ik bedaeht
uitnader ontstaan te zi
jn. Hetwordtnlet in za- na, heb nabedacht. V an achteren overdenken.

menstelliny met werkwoorden gebruikt; derhalve Het wordt meest, in de onbepaaldewt
js,alseen
niet naarjveven,naarvolgen,enz.
, maar nab'
veven, zelfst.n.gebruikt:nabedenken in iemaud verweknavolgen.
ken. hletnabedencken. V oxo.
N aar,bi
jv.n.en bi
jw.,naarder,naarst. K IL. Y abetraehu ng,v.,meerv.nabetrachtingen.
verklaartditwoord door bang. W i
j gebruiken het Eene herinnering, of nadere overweging van hetvan voorwerpen, die eene bangheid, datis eene geen men gehoord ofverri
jtheeft. Van hetbedr.
drukking en verenging van de borst,veroorzaken. werkw.betrachten,in den z1
n van overwegen.
Naar weêr. Een nare nacht. In nare wildernis- Y abl
l
,
b
i
j
w.
v
a
n
pl
a
a
t
s, di
gtbi
j:de steden
sen. PooT. Zie daer een'troost in naer verdriet. liggennabi
jelkander. Ende a1shj dcstadtnaebi
j
Poo'r. Een naargeschreeuw. Yan hier naarheid. quam. BIJBBL. Hoop'
r gebruikshet als een bi
jv.
A aarde- aa i,zie nccr,voorz.
n.: met de naabije hoope. Van hier nabi
jheid.
Y aard:en ,zie naar,voorz.
Zamenstell.:nabjgelegen:op etnen nabi
jgelegen
Y aars, zie aars.
heuvel. BIJGAERT.
Aaarsélg, neerstig, (0111. nernsti
g, ernstl
g) Nabi:
lvez:, o.w.,ik bleefna,ben nageblebi
jv.n.en bi
jw., naarstiger, naarstigst. Aallhou- ven. Achterbljven:om dekoudenabli
jven. Nadendevli
jtigheidaanwendend:eennaarsti
gmensch. gelaten worden: dat dit niet moght nabljven.
Metneerstigevoeten.v.MAxoEa. Bi
jw.:naarsti
g VoxD.
leeren. Van hiernaarstigheid,naarstigli
jk. Naar- YabAeed,o. Nakomelingen:teeghens'tnaastig,neerslig is van hetverouderde neerst,v., vli
j- bloedt en maagschap. lloolT. De betrekking
tigheid,(metgrooterneerste.v.Mwxossl en den zelve op voorouderljkeafkomst:indien hem naauitgang t
g. Deoorsprong deswoordsisbi
'
j ernst bloedt aan eenighe voorspraaken heeftgeholpen.
aangetoond.
H oor'r.
N-aast,voorzetsel. H et beteekent den stand Y abu urs m., meerv. naburen. Iem and, die

der minste verwi
jdering;nabi
j,digtbi
j:naastde naast ons woont, is onze nabuur. W i
jdersallen,
kerk. Naastdedeur. Treed naastmi
j enz. Het die in eene bunrt wonen, heeten naburen. Het
isde overtref
lknde trapvanna.Zamenstell.:naast- meerv. naburen gebruiken wi
j ook voornaaste1-

kom end: op den naesteom enden dag. Doassc.
kander gelegene volken. V oornabuurheeftVOND.
Y aas4e, m.en v.,meerv.naasten. Ditwoord ook nagebuur:in 'snagebuurs verdriet. Van hicr
beduidde, reeds voorevele eeuwel), iemand, die naburig: llct naburige Oostvriesland.- Nabtlur-

naast aan onsverbonden is. Bi
j 0Ts'
m0.konlen schap. Voxoss, die het enkele buren als een
bloedvrienden voor,onder den naam van nahistano. onz. w. heeft, gebruikt ook het werkw.ltaburen:
Bi
j TATIAX.heet nal
tasto een naaste buurman. schoon onsnabuurschap nietnabuurtin 'tgeloof
Thans verstaan wi
j er door onzen evenmensch: Van hierhetdeelw.:genabuurde kerken. Vl'
ouwel.
gi
j zult uwen naesten liefhebben aI
s u selven. naburin,in de BIJBSLV9in Gron.nabersche. ZaBllssruv.
m enstell.:nabuurstap. V oxo.
Y aasten,b.w.,ik naastte,heb genaast. Be- A-aehk. m., meerv. nachten. Duisternis, in
naderen, toeLigenen, naar zich nem en voor den htt algemeen:de morgenstontis gekomen,enhet

pri
js: goederen naasten. Van hier naasting)het isnoch nacht!BIJBSLV. In den verhevellensti
jl
regt van naasting hebben.

zegtm en:alles rondom hem wasnacht. In engere

Naauw , bi
jv.n. en bi
jw.
,naauwer,naauwst. beteel
tenisishetdieti
jd,wanneer dehalveaardW aar de deelen na aan elkander staan;eig.,niet ltloot,gedurende het afwezen der zonz verduisterd
wi
jd:xeene naauwe steeg. Naauw gehuisd zju. wordt;i
n tegenstelling van den dag:alhoewelhet
Oneig.: zi
j dreighen den Luiterschen de stad te nacht en koud is. Sslas. Hetwordtnacht.Vernauw temaken. Hooyn'
r. Iemand naauw houden, raderi
jverkiestaltjd dendonkrennacht. HooGvru.
hem kort houden. Ietsnaauw,van nabi
j,bezien. Naehten dag werken,alti
jd werken. Hi
j iszoo
Ten naauwsteverbonden zi
jn. Hierheen behooren leeli
jk alsdenacht. De zieke heefteenen slcchdespreekwi
jzen:het zal er zoo naauw niet op ten nacht gehad. Drie slapeloozenachten overaankom en
zoo naauw niet genom en worden. brengen. Goeden nacht wenschen. Van nacht,
Het zal naauw houden, hetzalerop aankomen. in dezen nacht. Bi
N
jnacht, ook 'snachts,werken.

aauw gezetzi
jn. Naauw dingen. Si
jconden de 'sNachtsdauwt hel. Nacht hat
l eerti
jds ook de
scharen nauwe,naauweli
jks,stillen. Donsst,
. In beteekenis van den avond, waarvan de zamendezen zin zegtm en ook:ter naauwer nood. A1s gest.:nachtmaal, nachtrok, vastnacllt, enz. Naar
zelfst. naam w. van het onz. gesl. hetnaauw:in eene zeer oude fguur?is de nachteen beeld van
het naauw van de straatvan Gibraltar. In het diepe treurigheid: 'tls nachtop aarde, en nacht

naauw,in verlegenheid,zi
jn. Yanhiernl
tauwheid) in destri
jdendeziel des volstandigen Verlossers.
na
a
u
we
l
j
i
ks
,
n
a
a
u
wt
e
,
he
t
na
a
u
w
:
d
e
n
a
a
u
t
e
v
a
n
S
st
'
s
.
Va
n onknnde en onwetendheid:heur(der
Propontis.H oolri'. Zam enst.:naauwgezet,naauw- Geleerdheid) klaerheit drjft ook blinde nachten
gezetbeid van geweten,bi
JG.Ba. Naauwkeurig, heen. PooT. 'tGansch aertrjck uit den nacht
naauwkeuri
gheid,naauwkeurigli
jk,naauwnemend. t
les onverstants getogen. J.r)l Dlclt. Yan de
De oorsprong dezes woordsmoetin na,'?(ï&r, verborgene toekomst: dat wi
j de zaak moeten
naastgezochtworden.
aauzien, a1s nog liggtnde in eenen diepen nacht
Y aau w en,o.w.,iltnaauwde,heb genaauwd. van het ttlekoomende bedekt. FRAXTZEN. Yan

M en bezigde eerti
jds dit woord in etnbn bedri
l'
- gevaaren ellende:alqssatdoolen in een'nacht
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van rampen. PooT. Van zonde, die het licht nagedacht. Ook :ik heb daarovernagedacht.Het

schuwt:zoo moet de dagh uws heils den nacht wordt,in de onbepaalde wi
js,zelfst.gebruikt, van
besehamen van haet en ni
jt. PooT. Van het
onz.geslaeht:datgeeftmi
j kwaad nadenken,

g
rah hetschimmenri
jk:een langenachtzalons verl
noeden,achterdocht..Gecllntdenken hebben,
schelden. Hierheen behoort het zafneng. nacht- onbezonnen te werk gaan. Een nadenkend (arg-

spelonk:uitdedonl
kerenachtspelonl
ten van PJur- wanend)mensch. Een nadenkendegeest,dieales
Toos ri
jk. PooT. Dit woord,hetwell
twi
jthans naauwkeurig naspoort. Varlhiernadellking.
meestmannel.gebruiken,was oudti
jds mannel.en

vrouwel. H oor'
r gebruikt ook beide geslachten.

N ader. zie na.

N aderen , o.w.,ik naderde, ben genaderd.

M. STolts deed dit reeds. W i
j zeggen uog;mid- Naderbi
j komen : de vi
jand is genaderd. Op andernacht,indernacht. Zamenstell.: naehtbezoek, dere zaken toegepast: de ti
jd nadert. Toen de
nachtdasynachtdief,nachdoek,nachtevening,waar- vi
jand de stad naderde. Van hier nadering,gevoor Lusszxx nachtgelbkheid verkiest;nachtgast, naking; nadernis. llitlaatste woord komtmeerreiziger,die ergens vernacht;nachtgebaar,naeht- malen bi
jHoo>a:rvoor,in den zin vanloopgl
.
aven,
gedrogt, nachtgeest, naehtgespuis, nachtgewaad, om , door m iddel van dezelve, onder de vesten

nachtgezigt, nachtglas, een zandl
ooper van vier eenerstadte komen:de vi
jand staaltte dehornuren;nachtgocd,nachthalsdoek,nachtlluisje,nacht- scheevenaadernissen. Hetwoordisvan na,nahut, nachtkaars, nachtkroeger, nachtleger,nacht- der,gevorm d.
licht, nachtlooper,nachtmaal,nachtmantel,llacht- N aderhandseen bi
jw.van ti
jd;daarna:ik
m errie, zekere drultking van het bloed, in den za1hetu naderhand we1 zeggen. lk heb er na-

slaap, door bi
jgeloof zoo genoemd; nachtmuts, derhandnietsvangehoord.

nachtraaf,een vogel ook een,dieveel'snachts N adragen , b. en o.w., ik droeg na,heb
werkt,waarvanhetonz.werkw.nachtravent'snachts nagedragen. Bedr., achter ielnand dragen: ik
werken; nachtrok, nachtronde, nachtrust, nacht- droeg hem de sleep des kleeds na. Onz.,m et
schade, eene plant: vergiftige beziën der nacht- den derden naamval des persoons, nageven,be-

schade,Overz.v.llycnv.- Nachtschuit,nachtslot, schuldigen: maar, gemerkt de vi
jauden desgenachtspiegel,waterpot;naclltspook,nachstilte,nacht- mei
jlen welstands hem en hun naadroeghen.
tabberd, nachtuil, nachtvogel, nachtwaak, nacht- HooF'r.
wacht, nachtwaker, naehtwandelaar, nachtwerk, N adru k, m .,m eerv.nadrukken. Nagebootste

nachtwerken,nachtwerker,naehtworm,nachtwi
jzer, drt
lk:dat boek is maar een nadruk. ln eenen
een stuurmanswerl
ttuig ;naehtzoen,nachtzorg,enz. oneigeuli
jken zirl,beteekenthet eene aangewende
Hoogd. Nacltt, angels. niht, ntlttas; eng. night, groote kracht, zoowel 'des ligchaams a1s desgeital. notte, sp, nocho, fr. nuit, lat. noz,gr.vui. moeds:iemand ietsmetnadrukzeggell,metkracht

Eenigen vergeli
jken hiermede het hebr. RD1* Van Stem en velebeweging van gelnoed, l11eenell
Bi
j l1-EsYcH,heet Muzt
)ç duisternis;waarmede het Zedeli
jken zin: een drift, die schoolt vermomt,
lat. nlget.veel overeenltomst lleeft.
Ze01X lfleenen nadrult hadt. Voxo.
b
A'adu âden , b. w., ik duidde na,heb nageY aelhtbra'ken . o.w., ik llachtbraakt
.e,be

genachtbraakt.'sNachtsbezig zi
jn:gi
jzelvehebt duid. Aan eene verrigte zaak naderhand eenen
genagtbraakt, om agter den Lati
jnschen sti
jlvan zin geven,haaruitleggen,verklarel:tt
n werdhem
Rom es Vraagbaaken te koom ell. A(I. L.Tlgow - tot eenen miysiagh ill een'Y elclheer naageduidt,
Van hiernaclatbraking.
dat hi
j enz. Hoorl'. Maar als men malcant
ler
Naehéegaal.. m ,meerv-,nachtegaals,naeh- door eonsequentien hateli
jcke dingen nadui
jdt.
tegalen. Hetpuik der zangvogelen, ookJlonteel, H.DE GR.
Jilomeeletl.
Y a6.
rlgenaa'
m .m.en v.,meerv.naLrfgeOfkiestgi
j'tlleesch get
jilp derdistelvinken
namen. Een persoon,die hetnaastein het bloed
V oor'torgelvan een'schellen nachtegael?Poo'r. is,als er de regte erfgenamen ontbreken.
Fig.,een kunstig zanger ofdichter: denachtegaal A alxh a. v. Een naam ,weilten mellaan de

van Abtswoutzwi
jgt. D. Szllr
l'
s. Omdat, in het zuiverste wittebergoliegeeft.Uithetarab.najï.
eigcnli
jkeHolland,zoo weinig boseh en zoo veel XWaarbi
j ook naftha en zwavel te vermoeden is.
water is, noelnt m en de k'ikvorschen,die de zo- I-IAMELSV.

mersche nachtcu verlevendigen,schertsenderwi
jze, A-agaan.b.en o.we,onregelm.;iltgillgna,
hollandscLe nacàtegalelt. 1)e nachtegaal op de heb en ben.nagegaan. A chter ielnand gaan, hem
peuluw,de huisvrouw.
volgen: ik ging hem na tot in zi
jlle kalzler.
l4et woord is uit nachten gaal,dat is gezang Oneig.: lliell d' onrust llagaat tot in 't graf.
zamengesteld. Zie galm. ln het hoogd.Nachtt'- VOND. Denzelfden weg gaan, welken een ander

gall,bi
jdezwab.ditthtersnaghtegal, deen.natter- gegaan is: het spoor van eenen haa'
s nagaan.
gàl,zw.nactergal,angels.naectegale,nightgale,eng. Ieman'.
l m etlooden schoenen nagaan, lletzlbespie-

ni
ghtingale, van pight (nacht) en galan (zingen). den. Oneig.: ik konde dien leeraarllietnagaau,
Sommigen meenen, dat cinia in hetlat.luscinia, zi
jn voorstel niet wel begri
jpen. Beharti
gen :
even zoo van cano komt; doch waarvan lus af- zi
jne eigene di
ngen nagaan. Zich aan zi
jlle neistamlne, is onzel
ter. Nachtegaal isdan zoo veel ging tot iets overgeven : die ander vleesch zi
jn
aIs naclltzinger.

Yatl.
at,zie na,voorz-

nagegaan. Blassrzv. Hoos':rzegt:hem gaatnaa.

(lnen verspreidt achter zi
jnen rug) dat hi
j eell

N-adee', o.
, meerv. nadeelen. Achterdeel, grootvuur dced boetell. Onzi
jd.,traag gaan: de

schade, hinder: nadeel aanbrengen. Schaude, klok gaat na. llet deelw.nagaande is ook voor

oneer:men heeftnietstotmi
jn nadeeltezeggen. argwanende

Y an hier nadeelig.
Arag eboorle, v., m eerv.nageboorten. Een
N adenken. b.w., onregelm.; ik dachtna, rond,voos,breed en dilt ligchaam, uit vliezen en
bebtllagedaellt. Zich eene zaak en derzelver ge- bloedvaten bestaande, dat, m et de vrucht,in de

volgen in gedachfen voorsttllen; ik heb die zaak baarl
noeder van mensch en dier aangroeit, en,

NAGEBUUR--NAKUNDE.
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door middelvan de navelstreng,m et dezelve ver- voor nabestaande: m oeder van zoo verm ooghen
bonden is. Hetdraagt dien naam , omdathet,na en nagczeeten eenen Vorst.
degeboorte deskinds,tevoorschi
jn komt;anders Y agras, o. Gras,dat na de eerste afmaai-

groeit; etgroen: hi
j zal nederdalen a1s een
moederl
coek,bi
jltTL.ook hamme geheeten. BRUNO
neemthetwoord,in zi
jne PsALMB., in eenen anop het nagras. BI.
yBFILV. Fig.,wi
jkwaop het nagras, kregen nog iets van het.
deren en eigenli
jken zin:om aen 'tzaadt,hetwellt
sa1 ri
jsen uit 'tvolgende geschacht,door Nage- overgeschotene, toen het eerste en beste reeds
boortenz.
Weg WaS.
Y ah oede,v. Achterhoede.
Y ageb uu r, zie nabuur.
Y agedaeh le, v., m eerv.nagcdachten. Na- Nraheereren, b.w.,ik hoerecrde na, heb
denking,overweging:mi
jne Eaeuwe hoop verwart nagehoereerd. Ditwoord komt,in de Overz.van
in droeve nagedachten. Poo'
r. Zware nagedach- den Bi
jbel dikmaalsvoor,in den oneigeltjken zin
tell over iets kril-gep. Ook nagedachtenis, aan- van afgodlseh navolgcn:die haerc dreckgoden nadenking aan iets van achtercn: uwe nagedachtenis hoereren.

za1erdcste sterkerdoorgroeien. Ssr
us.
Yalaar.o.
,meev.najaren. Het laatste van
Yagei,m.,meerv.nagels, nagelen. llet ho- hetjaar,de herfst:'tri
jk najaarstorteen'gullen
renachtige bekleedsel aan de uiterste einden der overvloet van ri
jp gewas enz. PooT.
vi
ngers en teenen:zi
jne nagelssni
jt
len --knip- Yaaeeuken. (najoken) b.w.,ik jeulttena,
pen. lemands nagels korten, hem inzi
jne magt hebnagejeukt. Hooy,'
r gebruiktditwoord, oneibedwingen. Zi
jne nagels scherpen, zich schrap genii
jk, voor hevige begeerte van achteren naar
zetten'
. lk zou mi
jn nagels zoo niet scharpen. iets gewaarworden: de burgeri
je heefthem zeer
Poo'
r. Van eenige dierengebruiktmen het ook, nagejookt(grandedp.
sd
'
dcrk'
t/zzlThsmansit).
ter onderscheiding van ltrom me en tlikke klaau- Y al.jver. m. Eene onoplloudeli
jke vli
jt,om
wen :de kat heeftschcrpe nagels Zi
jheeftklaau- een' ander in eenc zaak geli
jk te worden:een
wen en nagels, zi
J is een heel boos wi
jf. Om heiligenai
jver. Dooreenen boosaardigpn nai
jver.
eeni
gegeii
jkheld,noemtmen dus ook eene soort Voxo. Vkn hiernai
jverfg;ookhetbedr.m naq'
vevan speceri
j,anderskruidnagel. Zamenstell.: na- ren,metmoeitestreven,om iemand in eene zaak
gelbloem, nagelbol, nagelboom, nagelhout, een op zi
j te komen: om uwen arbeitna te i
jveren.
stuk mager gerookt vleesch, anders veer ge- Vbxo. Van hier nai
jveraar.
noemd; nagelkruid,nagelmaag, (nagelmage) na- Yalx
jveren.zienaq'
ver.
gelvriend, bloedvriend in het zevende lid :want Arak en, o.w.,ilt naaktc, ben genaakt. Naa1s men den arm in leeden deelt,zegt M svsn, deren. zaehtkens aankom en, genaken :het naken
wort er op de zevende plaats geen lidt,m aar de van den avont. BI.;BEt.V. Endc spreec tot hem ,

nagel gevonden; en daarom neemthet verwant- dat die daghen ghenaeckt si
jn. Bl.
J'
ssr
w, 1177.
scllap daar zi
jn einde. Nagelnetv
p,nagelri
nde, Allengsnaderkomen:dattraegh voor '
tnakende
op llet platte land, in Gelderland,nagelrun (vun onweer duickt. VOND. Van hier naking. Zie
en rindeishetzelRewoord),bi
j Klr,. ook nagel- genaken.
scbors,eeue verzwering aan den nagel, waardoor Y ak erm en, b.w.,ik kermde na,hebnagede nagelvan het vleesch losgaat, geli
jk de rinde, kermd. Metgekerm naklagen:datmen den doodat is de schors van hout, a1s llet geslagen den metnuttelooze klachten nakermt. H oorT.
wordt. N'agelwortel.
Y ak:nd, o., m eerv. nakinders, nakindcren.

RAB. MAt7R. nagal, i
jsl.nagl, hoogd. Nagel, Een kind van hettweede ofderdebed.

neders. nagel, zw. nagel, eng. nail. Het woord

N akl.a nk . m . De voortzetting van eenen

komt,zeerwaarschi
jnli
jk,vannagen,datisk'tagen, begonnenklank:iederzuchtlaatlangduurigernain den zin van krassen.
klank in zi
jn hart na. Ssss
.. '
k Hoor dennaY agel. m.
, meerv. nagels, nagelen. Een klank van ABELS kri
jten. PooT.
kleine, dunne spi
jker: met den nagelin 'thooft Y akom el
l.
l.ng, m. cn 5..
, meerv. nakomegeklonken. HoopT. Dat is een nagelaan mi
jne lingen. Nazaat. Hetmeerv.van hetmannel.gedoodkist,datverdrletzalmi
jnen dood vervroegen. slachtismecstin gebruik. Van hiernal
tomeling-

Een houten nagcl. Van hier hetbedr w-nagekn, schap: aan de nakom elingschap over te leeveren.
m et nagelen hechten:aan hetkruis nagelen. Za- FnAxTzsx. Zamenstcll.: erfllakomeling. Poo'r.

menstell.: doornagelen, vernagelen, enz. W i
jders Yako'
m en, o.en b.w.,onregelm.;ik kwam
bandnagel, hoefnagel, ni
jdnagel.
Nagelboor, na,ben nagekolnen. Onz.,na ietskomcn ofvolnagelnieuw,nagelsmid,nagelvast,enz.
gen : ik za1 dra rlakomen. H et naltomende geHet kan of, met het vorige woord,totnagt
'nt slacht. Bedr.
, oneig., vol
brengen, hour
q
len: zi
jne

knagen behooren, of met het gr. vuizo:steken, belofte nakomen. Iemands bevelen nakomen.
eenen oorsprong hebben.
Hoorr
r gebruikt het oolc voor toekom en:want

Yages'aeht,o.,meerv.nageslachten. Ecn wat hem naakomt enz. Van hier nakomer, bi
j
geslaeht van menschen, datin volgendejtrcl' Roosxs.voor eenen opvolger i1 een ambt,bj
eeuwen geboren worclt: aan het nageslacht der DATHESN.voor eenen nakom eling;nakoming,volJoden. FRAXTZIN.
brenging; nakomst, latere komst, oneig., de naY ageven, b. w., ik gafna,heb nagcgeven. kom elingschap: oock tot zoo schoon een spelde

Naderhand geven: li
J
' gaf nooit alles te gcli
jk, nakomstaan te hitsen. 1)s DEclt.
maargafaltoosnog iets na. Betigten:aan As- Nakraa'
m . v. Toevallel en ligchameli
jke
BERT wordtnagegeeven,dathi
j enz. Hoolc'
r;die ongemakken, die diltwi
.
jls, na cenegelukkigebehetook in eenen goeden zin neemt, voor toege- valling,de kraamvrouwen overkomen.
ven. lnig., niet zoo sterk op zi
jn stuk staan:ik Yakunde, v. Eene ontdekl
ting,die naderzal hierin wat moeten nageven, anders toege- hand verkregen wordt: te m ooghen verwerven
ven.
de nakunde vau bedraaghers (11) bedraaghenen.

Yagezelen. bi
jv.n. HoorT gebruikt het Hoo/n
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NALATEN--NAR.

Y a'alen . b. en 0.W .,lk liet na, heb nage- middag ls mi
jkortgevallen. 0ok a1seen bi
jw.:
laten. Bedr.,na zi
jnen dood in de wereld achter hiJ komt namiddag. Zamenstell.: namiddag-

laten :hi
J lieteene bedrukte weduwe na. Hi
j liet slaapje.
zi
jnen erfgenumen veelgoed na. Overlaten:het N axn:s,v.,meerv.namissen. llerfstmis. Van
schnim der aarde,datalom me de wrange litteke- mis,jaarmarkt.
nen van zi
jnekomstenaliet. BKGAERT. Fig.
,niet N am odden. b.w.,ik moddede na,heb nadoen,verzuimen:die syne weldadicheytnietheeft gemods Geldersch woord, van hetnazoelcen van
nagelaten aen de levendigen en aen (1e dooden. aardappelsgebruikeli
jk. Ziemodden.

kte men het ook voor toe- N aneef. m.,meerv.naneven. Eenltleinzoon.
BIJBSIZV. Oudt.gebrui
laten, toestaan. Onz., met hebben; laten staan: M en gebruikt het ook voor eenen laten nakomeik kan nietnalaten,u te waarschuwen. De hand ling:de groote Naneefvan 1)AvIo.
Van een eerel
i
jk menseh kan niet nalllten, te N aneu zen, b. w.,ik neasde na,heb nagebeeven. Sslas. Doen nabli
jven:in geschriftheeft neusd. Neuswi
jsnavorschen. Geldersch woord.
j Y an:ehl, v.,m eerv.naniehten. Eene kleinhi
j nagelaten, dat enz. Van hier nalatenis, bi
boe
del
;
nal
at
i
g,
ver
z
ui
mHoor'
r, nalatenschap,
dochter, neefs of nicllts dochter. V erder, eene
achtig;nalatlgheid,nalatig,verzuim.
late nam aag. MARTA,eene nanichtvanden IsraêN aleven . o. Eene voortdurende genicting litischen koning. Nanichten van lxAcuus. Voxo.
van hetleven,na den dood van anderen. HooFT N auoe- eu. b. w.yik noemde na,heb nabezigt het,doch in eenen oneigenl.zin:mits'tna- genoemd. Naderhand noemen: nagenoemde, na
leeven haarder deughden. RODENB. heeft het te noem ene getuigen;in de regtsgeleerdheid.
woord nalevert datde nalevers zegghen m oghen. N auoex:, m. Achtermiddag. Ook alsbi
jw.

Men begint hetwoord nalenenvrj algemeen,a1s nanoens;in sommigeoorden gebruikeli
jk.
een bedr. w.? te bezigen,voor nakomen,vervul- N ap, m., m eerv. nappen. Ben ronde,uitge1en:zi
jne pligten, zi
jne beloften naleven;doeh hoolde houten bak Van m iddellnatige grootte,
zeer verkeerdeli
jk. Deze misvattiug schi
jnt ont- meest dienende, Om eenig vochtin zich te houstaan te zi
ln uit televen naar:men moetleven dcn:m et eenen nap voldranx. Voxo. Zamenstell.: kaasnap, melknap, dri
wi
nknap.
ens - Napgat,
naarde inspraak van zi
jn geweten enz.
Y aAezen . b.w., ik las na, heb nagelezen. anders napkruiper, itm and,
ligchaam, bi
j
Na de inzameling van de vruchten,nog eenm aal gem is van beide beenen, in eenen nap rust,
om
z
i
ch.
door
dat
m
i
ddel
,
voor
t
t
e
be
we
ge
n.
Het
lezen:insgeli
jcksen sultghi
juwen wi
jngaertniet
nalesen. Bzassrav. V an hier nalezing.
woord behoort, met naaf ncrclj tot eenen oorW am aag. m.en 5'.,moerV.namagen. Bloed- sprong.
vriend,bloedvriendin: hi
j pooght daarin tehel- N apeânzen, b. w., ik peinsde na,heb napen zeekeren namaagh derdeirne. HooFT, Zj gepeinsd. Peinzend nadenken: alle waardig na-

mangclen die voor rhedieren van d'ouders ofna- gezicn en diep nagepeinstte worden. W .PEIFmaagen. BKGAERT. Van hier namaagschap.
rsRs. V an hier napeinzing.
N am aak , v. Dat nagemaaktis:hetisniet N apll4xk, m. D e daad van naplukken. V an
echt,hetis namaak. Van namaken.
naplulcken.later plukken; nog eenmaalpluklten.
N a- aaIs. bi
jw.van ti
jd;daarna:namaals N apok, v.,meerv.napokken. Eene pok,diQ
za1 het anders wezen. M .L.Tlaow.gebruikt zweert,wanneer deanderen reedsafgevallen zi
jn.
het zelfstandig van het onz.geslacht:in 'tstren- Y apraal, m . Naverhaal:ik wiler geen nage namaals.
praatvan hebben. Y an hetbedr.werk.napraten.
Y am aken, b. w.,ik maaktena,heb Dage- nabaauwen; ook naverhalen, en achter iemands
gemaakt. D at zelfde werk, dat (loor anderen rug navertellen.
verrigt is) vervaardigen : men kan dat nietwel Y apreken .b.w.,ik preekte na,heb nagenamaken. Naschri
jven,nateekenen:iemandshand preekt. D e stem en leiding van een' prediker
namaken. Ook: geld namaken. Het besnoeide nabootsen.
en nagem aakte geld der H ollanderen. A. Bo- Y ar. m.,m eerv.narren. Iem and,diczcldzam e
GAERT. N abootsen: iemands gebaren en stem poetsen maakt, om anderen tevervroli
jkcn: een
namaken. Van hiernamaking,namaak,namaak- nar metbellen. Hierheen behooren:hofnar,schalksel.
nar. Een waanwi
jze gek: hi
j is een regte nar
N a- alen, b.W., ik maalde na,keb nage- leder m ensch, die tegen de voorschriften van het
maald,naschilderen.
gezonde verstand handelt; een dwaas: men sa1
N axual.en, b. w., ik m aalde na,heb nage- sien,datsulckewi
jsea1snarrenomcomen.Bllsscv.
malen. W anneer m olenaars het meel,dat in de vax D onsslz. In hetgem eene leven gebruiktm en
groeven der molensteenen overgebleven is, door het ook voor narrenslede:met den nar ri
jden.
middel van een weinig graan,dat op nieuw ge- Nar L
narre) was, oudti
jds, ook eene soortvan

j,
malen wordt,daaruitverdri
jven,noemen zi
Jzulks grootgescllut,eene donderbus. Van hier narreri
namalen.
narrig,gri
lnig,gemeli
jk:narrisch,dwaas,verouderd
Y a- a nen. b.w.,ik maande na,heb nage- woord. Zamenstell.:narrenk-op,eigenl.,en oneig.
maand.Schuldinvorderen,diebetaaldis.Bi
jIloor'
r voor eenen gek; narrcnpoets, (narrenpots),narvindt men het naamw. namaningt door naama- renslede.anders belslede,eene slede,maarvoorm en
een paard metbellentuig spant,en welke mengop
ningl
qeLnominatione) derBurgermeesteren.
Y am en , b. w., ik naamde, heb genaam d. heti
js ofde besneetzwde straat,gebruikt:om den
Noemen:hi
j naemt ons welbescheydelic.M oxaM. Poetsigen opschik dus genoemd, - narrentuig,
Het deelw. genaamd wordt thansalleen gebruikt. narrenwerk. Zie ncrrczl.
Eenen naam geven :steden,die Lanagla en Pozo Hoogd.Narr,neders.nare,decn.ncr,zw.ntzrr.
Negro genaamt worden. BKGASRT.
In het angels.is pcrrc,uitzinnigheid,en narrûn,
N am lddag. m., meerv. nam iddagen. D e een zot. HEsYcH. verklaart &q2'
q door uitzinnigti
jd tusschen den middag en den avond:dena- heidjdwaasheid.
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NARCIS- NASPELEN.

Yare:s. (narcisse)v.
,mecrv.narcissen. Eene Yasehrel
leu. b. w.,lk schreide na,heb
welriekende bloem, ook tq'
loos,tqdeloos,geheeten. nageschreid. Metgeschreinaroepen:daarzijhem

Zam enstell.: narcissebloem, narcissebol, narcisse- nascllreitin uitheemsche luchtJ.DE M ARRS. M et
steen, in verw aan de narcis geli
jkende,bi
j Pszx. deze vloot stak GAMA in zee, nageschreid van
narcissz-tes. trosnarcis. Deze bloem heet,inhet vrienden en bloedverwanten A .BKGAIRT.
lat-,narct-ssus,gr.Nlpztccthl. Volgens de fabelleer, Y aseh rlfé, o., m eerv.naschriften. Een na-

werdNwl
zclssus,cen schoonjongeling,bi
jhetzien gemaakt schrift;een afschrift,eenekopi
j;achterzil-ner gedaante in hetwater,op zich zelven ver- aangevoegde regels in eenen briefipostscrl
ptum.
'
liefd,en,terstrafezllneri
jdelheid,in eenebloem Y aseh rlxjveu, b.w.
,
i
k
s
c
h
r
e
e
f
n
a
,
heb naveranderd.dienaar hem,narcz-s genoemd werd.
eschreven. Door schri
jven nabeelden:een voorY ardug, m. Eene soortvan indiaansch gras, g
schriftnaschrjven.Uitiemands mond dewoorden
welks lange wortel eenen aangenaam bitteren opschri
ven:ik heb dieleerrede,onderhethooren
smaak heeft, en daarom onder de speceri
jen be- uitsprej
ken, nageschrcven. Dat in het schri
jven
hoort: spi
jknardus, spica nardiandersgenaamd:
met achemenischen nardus. Voxo. Zam enstellin- verzuimd is, naderhand inschrjven: ik za1 het
erige wel naschri
jven. Eenen brief nazenden
gen: nardusgeur: hier stort MARIA nardusgeuren. ov
achter iemand, hem door hetregtvervolgen: de
Voxo. Inhetlati
jn nardt
ts,gr.Mlj3(
)g,perz.ncr- m oordenaar werd overal nageschreven. Oft hem
din1hebr.nnl.
wel heughde zi
jn pooghen,om Dlnlt llwssELAwlt,
Y arlgt, o., m eerv. narigten. Eene geloof- doornaschri
jven aan dcn schoutvan KAMPEN!om
be
ke
ndmaki
ng
va
n
waardige ti
jding,ofmondeli
jke
'tleeven te helpen.HooFT. Vanhiernaschrdver,
eene zaak, op eene anderc plaats voorgevallen: naschri
jving.
zoodra de koning narigtkrecg,datdevi
jand de Arage, zic neus.
brug afgebrand had enz. Onderrigting,waarnaar N asiaa n. b.w.,onregelm-;ik sloeg na,heb
men zich gedragen kan of moet: ditschri
jven nageslagen. Bedr-, door slaan namaken: de holdient u tot narigt. Van rigq datbuiten zamen- landsche dukaten zi
jn,in P()len,eensnageslagen.
stelling nietin gebruik is.
Opslaan en nazoeken: ik heb de plaats in den
Y aroey, m. D e daad van naroepen. Ook Bi
jbel nageslagen. Onz.:de klok slaat na, na
een groot gerucht Aran eene zaak, die ergens ge- alldere klokken? of na den waren ti
jd. Ook in
schied is. Van hetbedr.werkw.naroepen.
het klokspel:wie m oetnaslaan?
Y arouw , m. Naberouw:dat gi
jgeen'na- N asl.ag, m .,m eerv.naslagen. Een slag,die
rouw vieren m eugt.PooT. Daer noit verdriet of nadcrhandtreft:wi
jvreezen voorgeen naslag van

geween.Loosxs'
r. Ook een slag,nadateen ander
geslagen heeft,in hetkolfspel: ik heb den naslag.
Slag,anders klikker,na hetuur,hettegendeelvan
voorslag.
afkomstig van de narrenbel,en, die men daarbtj N asl.eep, m. Gevolg: die daad zal eenen
nog gebruikt en van de narrenkappen,die m en dl'oevigen nasleep hebben. Ende werden geene
narouw is.PooT.
Y arren, o. w., ik narde,heb genard. M et
denarrenslederi
jden. M e*n noemthet ook crrca,
arrenslede) doch narren IS de ware spelling,a1s

oudti
jds daarbi
j plagt te gebruiken. DORESLAER redencn gespaart, om hun de(den)nasleep van
gebruikt het voor dwaseli
jk handelen:hebtghi
j dit werk te doen bezelen. H oorT. Oneig.:die
genarret- so legghetde lland op den mondt.
groote nasleep mishaagt mi
j,

Y arw al. m.,meerv.narwals,narwallen. De Y asl.epen, b.en o.w., ik sleepte na, heb
naam van eene soortvan walvisschcn,kenbaaraan nagesleept. Achterzich slepen,slepend medevoeden langen vooruitstekenden tand,die a1s een ho- ren een eenig schip, en dartig geringer sclleepen,

ren op delinkerzi
jdevan hetbovenste kal
qebeen nasleepende dcn li
jftocht enz. BI
JGAIRT. Oneig.,
stnat1dit een hoorn is de tand van den Groen- naauw aan zich hechten: dat EGMONDT, m et de
landschen visch Narwal. Sclllucrlz., Bzls. V an glans der ltri
jgggloori
je, zich d'ouwde soldaten
nar, een uitstek-end ding,waarvan het lat.zlares,
en onsneus,en wal. Ecnigen, a1s J.CATS,noem en dezen visch nahual,nahuwal. Zie walvisch.
Araseh al.l.en , b.en o.w.,ik schaldena,heb
nageschald, Naklink-en, bedr:leert dcn bosschen

naasleepte. l-loola'r. Onz.: niet tegenstaande de
pooten nasleepen. BJGAERT.
Y asm aak, m. D e smaak, die van eenige
zaak, welke m en genuttigd heeft, in den mond

nabli
jft:dat l
truid lleeft eenen bitteren nasmaak.
di
jnaeschallen.v.MAND.Lltesol
taredocesxz
l3zàcry/s#c Oneig., narouw : die daad zal eenen wrangen nakn
ylL1as.
l Onzi
jd.:die klavecim schaltveelte lang smaak hebben. Denasmaack mi
jnersonden.CATS.
na.
Y asxnar4, (nasmert) v. Smart, die naderY aseh felen, b.en o.w , ik schootna,heb hand komt:ick voelde nasm ert. VoND, D e nacn ben nageschoten. M etecn geWeel'achterienlands nasmerttreftu. D .W ESTSRB.
rug schieten:hi
j schoot hen na. Daer(1eslang N a snu/ el.en , bedr.w ,ik snuFelde na,llcb
onsnaschietop de lliel.VOND.
nagesntlflbld. Snufrelend nazoelten, nietlwsgierig
Yaleh:m peu, (0111.naschempen) b. 1r.,ik naspellren. Van hier nasnnfrelaar, nasnuflbling,
scllifnpte na,heb nagcschimpt. Achter na schim- nasnuflblster.
pen : en schempen op den rug de vluchtelingcn Y a spal*en, bedr. w., ik spattede nay ben
nae.AxToxlo.
nagespat. Spattend naspringen: het bloed ls ons
A-asellt:p , o.,m eerv. naschepcn, Ecn schip, nagespat.
dat na eene koopvaardi
jvlootin dchaven komt: N aspe', o.,zie naspelen.
ik verwachteerstti
jdi
ng metde naschepeu- Van N aspel.en , b.en o.w., ik speelde na, heb
hier de spreekwi
js:gi
j komt alti
jd met c1e na- nagespeeld. Bedr-, spclend nabootsen: ietd, dat
scllepen,verrigtuwe zaken later dan ettn allder. naen heeft hooren zingen, naspelen. H oorT geAraseh ou lv, v. D e daad van nasehouwen. bruikthet oneig,,voor navolgen:midts verscheide
Van naschouwen, nazien; ook de laatste schouw edellingen en anderen hunneweederspannigheitnadoen.
speelden. Spelen,nadaterreedsgespeeld is:cenen
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salm op een orgelnaspelen. Onz., nog eenigen Bi
jIIALMA hcefthetden zi
n van namakcn. Van
tld eenspelvertoonen:in die tentza1 men nog hiernastelling.
drie dagen naspclen. Van hier naspel, een spel? N at. bi
jv.n.en bi
jw.
,natter,natst. Van een
dat naderhand, of hetlaatste gespeeld wordt,biJ vloei
jend ligehaam doordrongen, of ook slechts
Hoop'r.
op de oppervlakte sterlc bevochtigd. M en gebruikt
Yaspeuren, (nasporen) b.wa, ik speurde het van wâter en waterachtige,vloei
jendeligchana, heb nagespeurd. lets op hetspoor nazoeken.
met uitsluiting van olie en soortgeli
jke vette
De groqd is nog natvan dcn regen. Nat
Zi
j rukken door '
tdiepe sneeujom 'twiltna te
spooren. BIJGAIRT. Oneig.,naauwkenrig nagaan:
Nat worden. Uw brief, nog nat van
dewegenderVoorzicnigheidnaspeuren. De D icht- mi
jne tranen,ligtvoormi
j. In verderebeduiding:

kunst, nimmer nagespeurtvan een gem een gezigt. natweer. Natte zom er,als hetveelregent, Fig.:
Poo'
r. Nadien hti den loop der zonne naspeurde. een natte broeder,schertsend,voor iem and,. tlieop
den drank verslingerd is. Zoo zegt men ook,in
Voxo. Van hiernaspeuring,naspeurli
jk.
N aspeeden. (naspoei
jen) b.w,ik spoedde de gemeenzame verkeering : een broeder van de

na,heb nagespoed. M etspoed nakomen:hi
jspoei' nattegemeentezi
jn. Van hiernatheid,nattiglleid.

de weelde na,m aer langs hetrechte spoor. PooT. Zam enst.: natachtig, natgierig, genegen tot den
ATaspoeen, zie naspeuren.
drank;nathals, dronkaard.
Y aspraak .v. Slechtgerucht,datvan iemand .Nat,neders.nat,nattthoogd.nasz,datmetllet
gaat: ende haer oorsaken van nasprake saloplegNortflg,van Noztl,voclltigheid,en dit van vzzw,
gen. BIJBSLV. Lastering: en voor geen' klank
naauw verwantis. In hetm iddeleeuw.is

van valsche naspraek- zwicht. MooN.
vochtig,moerassig oord. Bi
j de hebr.
N aspreken , b. w., ik sprak na,heb nage- l
aeet 7
1,) besprengen. H et lat.xtïrc,natave,en
sproken. V oorgesprokene woorden nazeggen: die m isschien udus,behooren hierheen ook.
leerling spreekt zi
jnen meester net na. Acllter- N aé! o. Allerhande vocht, dat watcrachtige
klappen: so ghi
j nienlant metvingeren wi
jsen en deelen ln zicl) hceft. W ater: in het nat treden.
sult,noch quaetnaespreken. D oltEsLwrn. In ge- Regen : daar is veel nat gevallen. Sop:erwten
veinsdheitlnabootsen: terwi
jl opzetteli
jl
te beleefd- met nat; waarvan kalfsnat, schapennat, vleeschheid de taalnaspreektder vriendschap. Ssxus.
nat,enz. Drank:koelnatkan 'thartontvonken.
Y asseh en . o.w.,ik naschte, heb genascht. PooT. Hierheen behooren aalbessennat,druiven-

Ditwoord beduidt eigenli
jk, om den smaak,iets nat. Diclltersgebruiken hetin hetbi
jzondervoor
r.
van eenigespi
jsnemen;in engeren zin,uitsnoep- bronwater:versch bevloeitvan Hengstenat. Poo'
1t
1stvan eene verbodene spi
js eten. In hethoogd. Helaas!uw geheugen schi
jnthetnatdervergetelkomt het dus, in den vertrouweli
jken omgang, heid (uit Lethe,eene verdiehte rivier in hetschimvaak voor. In Groningerland gebruikt men het, menri
jk) gedronken te hcbben. Ssr
ss. Voor de
in het gemeen, voor helmeli
jk iets nemen,kabas- zee:de bootsm an worstelt metdelloodt,in 'tholle
nat
.
Hoovr
r
.
Hi
er
he
en
be
hoor
t
pe
ke
l
nat:zo veele
sen. Bi
j KIL. is het zelfst.naarnw.nasscher,een
vlaamseh woord,voor iemand,die naar iets haakt; kielen, die het pekelnat doorbruisschen. HALVA,

zoo ook nasscheri
j. Hetwoord sclli
jnthetsmak- Zeenat,bi
jPooT. Verltleinw.natie,in den schert-

kende geluid na te bootsen,lzetwelk sommige lie- sendensti
jl,voor drank:zi
jn natje en zi
jn droogje
den met den mond maken,al
s zi
jlekkerespi
js wellusten,welkunnen eten en drinlten.
eten.
Y alaal.,v. Schimpcnde napraat. Verouderd
N astam eien , (nast
ameren) b.w.,ik sta- woord. M.SToI<s.bezigt het voor tijding:men
melde na,heb nagestameld. Stamelend naspreken. hoerder nemmerm eer natale.
Oneig., met minder verhevene taal eene schoone Y alellen , b.w.,ik teelde na,heb nageteeld.
en sierli
jke rede nazeggen. Van hier nastame- Naar een anderras of soortlaten telen;ook naling.
derlland telen. RoplxB. heefthetzelfst.naamw.
N aslank , m . Een stank,die van icts vuils nateling: om door naeteelingh zich zelven onsterffelick te m aken.
achterbli
jft;ook in eenenfguurli
jken zin.
Y aslappen, b.w.,ilcstapte ntt,heb en ben
Y aler, v.,m eerv.naters. Eene slangensoort,
nagestapt. M et groote treden nagaan. Iem ands met schilden onder den buik en schubben ontler
stappen nabootsen. Oneig.,iemands bek-waamheden den staart. Bi
j Kzs.eene waterslang. Hoogd.
nastreven:hi
j stapt zi
jnen meester na. Verder, Natter. door voorzetting van eene n, hetzelftle
woor
d
al
s
adde
r. Zamellstell.: natcrtong, cene
mctzi
jnegedachten nagaan:mi
j lustde Hollan(lers in hunne tochten naer de Noorderstroom en soortvan varenkruid;llaterwortel.
en Tndien na te stappen. BKGAERT. ln eenen '
Y alle. v., meerv. natiLn. Geslacht, volk:
zedeli
jken zin, rasch nakomen : de straf,die den de duitsche natie. De sonde is eene schantvleck-e
der natiLn. BlassL&-. De Joodsche natie een
boozen naerstapt(nastapt). VoND.
Y aslaren. b.w.,ik staarde na, heb nage- spiegelvoor de volken. J.l?nAx'
rzsx. Uithetlat.
staard. M etstarcndeoogen nazien:hoe lang staa- natio.
ren u haare oogen na! SELs.
Nal:egen,(nati
jgen) vcroudert
lwoortl,waarN asleqllen . b. w., ik stelde na,heb nagehet verled. deelwoord nagetogen, voor nagc-

steld. Achter iemand stellcn.mindcrachten. Bi
j trol
tken,bi
j sommigen gevonden worf
lt.
IloogsTa.en Klc.komt hetin diebeteekenisvoor. Y aélsjd,m. Nazomer,herfst.
Bi
j den laatste heeft het ook de beteekenis van N alraeh éen pb.w.,ik trachtte na,heb nazi
jneaandachtvestigen,om iemand lagen te leg- getracht. Bij Klt,. is het nadcnken, napeinzen.
gen. In dien zin heeft het dc Overz.van dcn In derï BIJBEL komt het in den zin van i
jverig
Bi
jb.:doch die hem nietnagestelten haeft. Do- najagen voor:maer wie 'tquade natracht,dien
RssraAxa gebruikt het rneermaals in dien zill,in sal 't overltom en. H ool?T gebruikt het voor na-

zi
jne BlasErzvsr
t%,
.: wi
j willen op bloedtloeren, zetten,om iemandin handentekri
jgen:datmen
tnde den onschuldigen sonder oorsake nastellen. hem sl
inx naagetracht had,jaa gezocht binnen
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Brussel.

Dus deeden hem de Prlnsen Staaten natuurlt
jkegodgeleerdheld een zamenstelvan godscherpeli
jk naatrachten. Van hier natrachter,bi
j deli
jke waarheden, die door hetverstand,buiten
Hooy'T:m ompten er de natracllters.
de Openbaring, gekend kunnen worden. D e naY alreden , b. w., ik trad na, heb en ben tuurlkke pligten,die doorde natuurwetaangewenagetreden. Bedr.,iemands treden namaken: hi
j zen worden. Natuurlùk is, wi
lders,datmetde
treed haar gallgen na. J. CATS. A chter ie- aanvankeli
jke gesteldheid eencr zaak overeenmand treden,statigli
jl
c hem nagaan: gelust het komt: het dansen is denhondennietnatnurli
jk.
u mi
jn voetspoorna tetreên, J.Bt
lGAEIt'
r. Fig.: llierheen behoort missschien de beteekenis des
'
Ezzwxuss besloot de voetstappen van zi
jne voor- woordsvooronecht:zi
jwaseenenatuurljkedochzaatpa tetreden. BIJGAEIt'
r. Van hiernatred. ter van LooEwlal
tDsx VssaTlsxoE. Natuurl
ù'
k
Y allen, b.w., ik nattede, heb genat. Nat is daar zoo veel a1s enkel naar den stand der
maken: papier tot den druk natten. Het zeil natuur,zonderopzi
gtop burgerli
jkeordening. In
natten. Het geschut natten,m et water verkoelen. tegenstelling van kunst, ofgemaaktheid :natuurN alul.
- el.
en, b. w.,ik tuimelde na,ben li
jk haar. Natuurli
jke spraak. Denatuurli
jk
-edag,
llagetuim eld. Tuim elend llarollen,navallen.
die in vier en tîvilltig uren verdeeld wordt,in onY alu u r, v.,meerv.naturen,in somm ige ge- derscheiding van den dag, die van den m orgen

vallen gebruikeli
jk. Een woord,uit hetlat.1la- tot den avond duurt. Natuurli
jke afgang, die
tura ontlcend, welks gebruil
t zeer onbepaald is. door geene kunst veroorzaaktis. Natuurldk geIn hetgemeen,beteekenthetde werkendekracllt, sproken, is dat onmogeli
jk. Naauwkeurig,heelzoowcl in elk ondeelig ligchaal
n,alsin allelig- we1: hi
j vertelde dat zeer natuurli
jk. Dat kind
chamen te zamen genomen,wanneer men zich gellktu natuurli
jk. Van hiernatuurljkheid.
dezelve als eene eenige krachtvoorstelt. V oor- Y avel.. m., meerv.navels. De kleine ronde
eerst, in elk ondeelig ligchaam, wateen levend knop, in het m iddelpunt van den buik,die het

schepselvan zi
jne geboorte af,en in verderenzin, overbli
jfsel van de afgesnedene navelstreng is;
watelk ding,datis,van zi
jnen oorsprong af)toe- Gtuzs zelf toog totden naaveltoedoor '
twaakomt; van natus, geborell zi
jnde. ln bepaaldere ter. Hoor'
r. Dichters gebruiken het voor het
beteekenis, de vereeniging van het menigvuldige middelpunt van iets: de heirspits treft den nain een ding, waarin de grond van alle verande- ve1 der halve maene. Voxo. Van 's hem elsop-

ringen bestaat; de werkende kracht van ieder
ligchaam,naarden aard zi
jner zamenstelling:wie
kan de natuur van alle dingen navorschen? D e
natuur des menschen. Zi
jne natuurgeweld aandoen
haar overwinnen
verltrachten. De
gewoonte wordtvaak eenetweedenatuur. Hi
jis
mild van natt
mr. De natuur uitschudden. Dat

perkringen tot's aertri
jksnaveltoe. PooT. Ook
navelpunt: uit'smerchtvelts navelpunte. Voxo.
Zam enstell.: navelband, navelbreuk,navelbreukig,
naveldoekje,navelkruid,zekergewas:navelstreng,
navelswi
jze.
Het is zeer waarsclli
jnli
jk, dat het, met'naaf,
eenen oorsprong heeft. Bi
jltlL.komtnog& 0?c-

is tegen de natuur. W aarde natuur llietde bes- vel'
tlco?hetrad voor.
te leerm eesteressc is, daar arbeidt de kunstver- Y averteeR ken. b.en o.w.,ik vertrokna,
geefs. Als de llatuur hier zich zelve nietredt, heb en ben navertrokkcn. Navertellen: niet een

zullen de geneesmiddelen weinig baten. In de van 'svi
jants maght za1 'tmorgen navertrecken.
Godgeleerdheid gebruikt m tln het woord, in te- V oxo. Zie vertrek en vertrekken.

genstelling van de Openbaring:hetlichtderna- A-averw ant. bi
jv. naamw. Metiemand in
tuur. In den stand der natuur leven,waar de den bloede na verbonden. Tnle bezigthetoneig-:
menschen,zonder burgerli
jkcverbindtenissen,vri
j d(
)naverwantekleur.Zelfstandigvoorllabestaande.
leven. 1)û natuur is metweinig tevreden. Alel) Van hier naverwantschap.
twist nog op dit uur, of iemand Dichter wordt N aveer. m. De daad van navoeren:zulx
door k-ullst, of door natuur. A . PELS. Eene NoRrtll's om navoer van eenighetonnen bierszond.
woning noch door natuur, noch door kunstge- Hool'r.
bouwd. Sst's. D e bttnden der natuur breken,de N avoeren , b. w., ik voerde na,heb nage-

bloedverwantschap verzaken. Aard,wi
js,gesteld- voerd. Te water ofte land,meteen vaar

of

heid van iets: de natuur dcr zttak vordert dit. voerttlig,nabrengen.
In ntzfpï?zr,in wezen,datnog nietverpand of ver- Y aveigen, b. w., ik volgde na,ben nage-

kocht is. Den loop dernatuurvolgen. Tolaan volgd. Eigenljk,achter i6mand volgen: ik za1
(
1enatuurbetalen,sterven. Deligehameli
jke din- u van verre navolgen. Achtervolgen,metooggen op onzen aardbodem :de drieri
jken derna- merk om iemand tegri
jpen:zi
j volgdelhcm lang
tuur. De geschiedenis der natuur. O gi
j toonee- na in hetbosch. Toekomen,aanstaande zi
jn: in
len der stofreli
jke natuur, die sterFeli
jke oogen hetnavolgendejaar. Alden naavolghendendagh

bctooveren! SErus. ln de beeldende kunsten ver- was m en doende.Hooy''r. Fig.,nadoen,namaken;
staat men door de vtatuur alle zigtbare voorwer- iemands voorbeeld navolgen. Oul.werd het ook

pen, welke de kunstenaar nabootst: 'tpenseel gebruiktvoorvervolgen:nadien datsi
j den philivolgtNatuur,Gods dochter. Axsfuo. Zoo volgt sti
jnen naghevolghet waren.BIJBSIZ,1477. Van
deschilderktlnstdeschoonheitvanNatuur. Voxo. hier navolgbaar,navolgeli
jk, dat nagevolgd kan

Zamenstell.: natuurboek,boek der natuur,de ge- worden;ook,datnagevolgd mag worden;navolger,

schapene werdd; njtuurkenner,natuurkennis,na- navolging,navolgster.
tuurkunde, natuurkundig, natuurwerlting, en vele N averseh ens b.5v.,ik vorschte na,heb nawoorden meer.
gevorscht. Zorgvuldig navragen, m etde lloogste

Y aluurilk. bi
jv.n.en bi
jw.
,natuurli
jker, naauwkeuri
gheid nadenken,nazoeken:degeheimen
natuurli
jkst. Dat met de uatuur overeenkomt, der nattlur dewegen derGodsregering navorin de natuur gegrond is;hettegendeel.van onna- schen. Laat dit de breidelvan ons navorschend

tuurli
jk: dat is geen natuurli
jke honger. Zi
jnen onderzoekwezen.FRANTZEN.Vanhiernavorscher,
natuurli
jken dood sterven. In de scholen is de navorsching.
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Y avraag, v. De daad van navragen :er is nazei
ldeenz.F.H.
&LMAneemthet,in hetalgemeen,
in hetgeheelgeene navraag naar diewaren. D at voorin hetuitspreken navolgen:ik heb'tli
jkgesprek op dichttrant nagezeit.
kan navraag li
jden.
Y a vra gen , o.w.,ik vraagde na,ook vroeg Y azl.en s b.w.,onregelm .; ik zag na,hebnana,heb nagevraagd. Vragend nazoeken:ende als gezien. M et de oogen volgen :wi
j zi6n hem na
si
j ondersochten ende navraegden.BIJBILV.ll
t wil met schredende oogen. K. LsscAlzzas. Zi
j geeft
ergeen navragen vanhebben. Van hiernavraging. het nazien op.V oxo. Nazoekeo?overzien:tene
Y avrientl.. m ., meerv. navrienden. Nabe- rekening nazien. lk wierd genoodzaaktde schri
jstaande vriend : uwe broeders ende navrienden veren van veele eeuwen na te zien.BIJGAeRT.
spreken we1 onder malkanderen. Overzett. van Yazlgl. o.
, (bi
j Hoov'
r en anderen ook v.)
DoltssL. V an hier navriendschttp.
N ader inzigt:verlof tot nieuwe nazightte verwerY a'w an del.en, b. w.,ik wandelde na,heb ven.Hool'l'.
nagewandeld. Aehter iemand wandelen, dat is Y azfnn en ,o.w.yikzon na,hebnagezonnen.
hem volgen. M en gebruikt het sleehts nog fg.. Diep nadenken:die nazinten uit anderen bestuI.
en we1meest in den bi
jbelschen sti
jl,voor navol- deertenz.FSITIgen, dat is iemands gedrag en wi1 tot een voor- Y azoek en, b. w.
, onregelma; ik zochtna?
beeld van zi
jn ei
gen gedrag en wilnemen:ende heb nagezocht. Zoekend naslaan :eene plaats biJ

stj hebben anderen Goden nagewandelt. BJJBSLV. eenen schrjvernazoeken.

Die hun hartnawandelden.FRANTZEN.
W azem er, m.,meerv.DaZOm0rS. A angenzme
Y aw aren, b. w., ik waarde na,heb nage- zomerdagen in hetbegin van den herfst.
w aard. A1 warende, dat is zwevenfle,navolgen: '
Y az'
w :ngen . b.w.,ik zwong na,heb nagedati
jsseli
jkspook,datuwezielza1nawaaren.Ssr-s. zwongen. Zwingend, dat is m et eene zlingering
Iemand nawaren is ook metde Oogen hem onop- van de hand, mqwerpen; zi
jzwongen den vi
jand
houdeli
jk nazien,om te vernemen,waarhi
j bli
jve. vele werpgeweren na. Zwt'ngen komt,in dien zin,

Y aw ee.o,,meerv.naweeèn. Smarteli
jke, bi
j Hooy'
.
r voor.
Y e,eellwoordjevan ontkenning, dat oudti
jds
i
n
ge
brt
l
i
k
was voor nèkt, en voor de werkwoormen een ofanderongemak gehad heeft. W i
jgebruiken het verder voor alle onaangename,zelfs t
len geplaatst werd. Bi
J M.S'
Tox'
s komthetdikzedeli
jke gevolgen van eenig cnheilofeenigedaad: voor: de Grave nc woudsc niet ontvaen. De
V
l
ami
nge
r
s
gebr
ui
l
t
en
het
nog
:
i
k
ne willlet niet
wi
j schepten breede vreugt,metnawee noitbetaelt.
Pool'
. Dat zi
jn de droevige naweeLn van dien doen. Door om zetting schreef men naderhand
oorlog. In den bepaaldsten zin zi
jn de naweeè'
n en: ik en wil enz. Zie En. Hetkolntovereen
smarteli
jke gewaarwordingen in het onderli
jf en m et hetfr.ne,1tal.ê?6, eng. no, goth. zl:!angels.
den rug bi
j eenemoeder,nadatzi
jbevallen is. ne,pool.n0*,krain.na. De Grieken gebrlllken het
Y aw ees, )n. en v., naweezen. Een kind, in zam enstell.j Nscoug, die geene voeten heeft.
zoon of dochter,na des vaders dood geboren,
Ook bi
j ons plagt het in zamenstelling gebrui
ltt
Y aw e:de,v.Grasland,waarinkoei
jenweiden, te worden :negheen, negheensins. BIJSEs, 1427.
nadat het eerstgehooid is.
Zie nemaar. Oul. bezigde men llet ook voor
Yaw erk, o. W erk,datofnog uitstelli
jden hem :en gordcne,cn gorde hem . BIJSSL, 1477.
onaangenam egewaarwording inhetligchaam,nadat

kan,ofdatna iets anders dientgedaan teworden.

'Y e'l:, v., nleerv. nebben. Een lange spitse

Y aw iln.m. Spoelwi
jn, wanneermen water bek, geli
jk bi
j sommige vogelen en eenige visop reeds geperst: druiven doet, eu dezelve nog schen:'k zie een vogelt
jen in 'tglaas
je mi
l
-de
eensperst.
Y a w ln éeY, n1.t meerv. nawinters. Koude
winterachtige dagen,ln het begin der lente.
Y aw orden, o. w., ik werd na,ben nageworden. Naderhand worden, ontstaan: de schcts
dernageworde dingen.Voxo.
W azaalé. m.erl V.,lrleel*v.llazzten. Xen Dakom eling, die in de bezitting van de nagelatene

neb biên. 11OO19T. Zam enstell.: nebaal, anders

nebbeling, aal die spits van bek is;nebjzeraan
l

eenen ploeg;nebschuit. Door de voorzetting van
eene s zegt men ook snab, Aokel?, waarval) snavel.
A olzlzuxo breng het tot eenen oorsprong m et ncvel,ptztz
. l'
'
n het oud-eng.isheta neb.
-/

Y eehllg, bi
jv. n.en bi
jw-,nechtiger,nech-

tigst. Een woord,datnu nietmeer gebruiktwordt.

goederen komt; wi
jders, een nakomel
ing in het M en vindthetmeermalen bi
jHooy''
r,in den zin
algem een. Ditwoord is uitden onvolm aaktverled. van naarstig, i
jverig, schieli
jk: ni
jver, nechtig,
ti
jd der aanvoegende wi
js van zitten gevormc
l, trouw gezant. Wel butzrman, waar loopje zoo
waarvan zate,zitorde,nog in deOverzett.van den nechtigh nae toe? Zamenstell.: trouwnechtig :
Btjb.voorkomt. Er is ook een oud woord zaten, trouwnechtige dienstboô. H ooy'T. V an bierllechIOOGSTRAT. en lI4)oFT. V oor nechtig
voor zitten,bi
j KIL.over. Deze aieiding isge- tigheid. Igronder,dan dit woord tot zaad,zooverhetoneig. heeftL.M EYEII ook niclt
tig. N echtig is, denkenakomelingschap aanduidt, te huis te brengen. lt
jk,t
loorde bi
jvoeging van n, van achten den
Aan Dwvzosnazaet.Voxo. Dathi
jgeenen naa- uitgang @
'
p oorspronkeli
jk. Men vindt trouwens
zaat begeerde. Hoo.
baT. De nazaat van hetri
jk zulk eene neusletter meer voor sommige woorden,
sneuvelde. Hi
j stierf zonder nazaat. Voor het a1s:aak,naak,aars,uaars,enz.
vrouwel. heeft Voxo. nazatin. Y an hier hetna- '
Yeder,bi
jv.n.en bi
jw. Naderaanhetlnid-

zaatschap.HooFl'.
Y azegen , m . Eene ofmeer weldaden,die,
a1s eell zegen, ons naderhand onverwacht overkomen.
Yazeggen! b.w.,ik zeide na,heb nagezegd
(nagezeid). Eenlge woorden naspreken; ook iets
navertellen. H ooln'
r bezigt het :-001- aehter den
rug uitstrooil-en: vreemdt vond zi
j,dat men haar

delpunt der aarde dan een ander ding, laag, in
tegenstelling van boven en hoog:van den nederen trappe des welspellens. TwEsplt. Dat ik
verheven hebbe den nederen boem. BIJBEL,1477.

De stellende en vergeli
jkende trap is als bi
jv.
trap nederstwordt alsbi
jv.gevonden in de Overz.
van den Bi
jbel:in denederste deelen der aarde.
naam w.geheeluit het gebruik. De overtrefende
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BdGAERT zegtergensynaer'tnederste derstroome. Dathi
jnederbukke,endenroofoprape.Voxzrsxn.
En bi
j Voxo. vindt men de allernederste. Kls. Oneigen.:mi
jne ziele was nedergebuckt. BIJBILV.
verklaart neder door humilis, g-p-/èrvs depressus. Hethulpw.hebben drukt,bi
j dit woord, dedaad
Den stellenllen trap gebruiken wi
j nog als bi
j- uit;hethulpw.zqh den staat en de gesteldheid:
woord: op en neder loopen. Eigenli
jk nogtans hi
jisnedergebuktbcduidteene tegenwoordige gekom t het dus voor a1s een voorzetsel,datin za- steldheidj hj heeft nedergebukt duidtden verlem enstelling gebruikt wordt. Trollwens,hetwordt, denen ti
ld aan,toen hi
jditdeed. Ook isop te
als een scheidb.voorz.
,bi
j vele werkwoorden ge- merken, dat hethul
pw.z#n telkenshiergebruikt
brtlikt, beduidende dan, dat de handeling of be- wordt,a1shetwoord oneigenli
jk genomen wordt.
weging van zulk cen werkwoord naar de opper- Y ederdaAen . o. w., ik daalde neder,ben
vlakte deraardegerigtis,a1s:nedersmi
jten,slnect nedergedaald. Naar beneden dalen, afltom en op
neder, heb nedergesmcten, D eze zam enstelling de oppervlakte der aarde: terwi
jl de Hemel nebehoort mede tot de oudste in de taal,daar zi
j derèaelt. PooT. Maer d'edle Dichtkunst daelt
reedsbj Ksno voorkomt. Zoo ook:nederbigge- bekoorli
jk ncder. H.ScnlM. Van anderedîngen:
len,nederbliksemen, nederboFen,nederbonzen,ne- een goude nis van stralen, die schoon gewatert
derbotsen,ncderbrengen,nederbrujen,nederbuite- van den hoofde nederdalen. V oxo. Dieper datelen, nederdatlwen, nederdompelen, nederdonde- 1e)1, dan de oppervlakte d:r aarde: en dus ter
ren,netlerdringen, nederduiken? nederduwen, ne- helle neergedaald. E. V olT. Van hier nedcrderfansen,nederfluiten,nedergieten, nedergooi
jen, daling.
nederhagelen, nederhangen, nederkaauwen, lher- Y ederdee', o.,m eerv.nederdeelen.Laagte:
kaauwen) nederkammen, nederkappen, nederkee- in nederdeelen van dcr aerd'. Bftux.,PSALMB.

ren, nederki
jken, nederklimmen, nederl
tnotten, Y ederdragen,(neerdragen)b.w.,ikdroeg
nederkrjgen, nederk-ruipen, nederkunnen, neder- neder,heb rledergedragen. Naar beneden dragen:

lekken, nederloklten, nederlonken, nederpissen, uitden hemelneêrgedragen. Voxo.
nederplukken, nederraken, nederregenen, neder- Y ederdr:.jveu, (neerdri
jven) b.en o.w.,
vallel),nedcrschokken, nederschuiven,nederslepen, ik dreef neder, heb en ben nedergedreven m et

nederstrooi
jen, nederstroomen, nederstroopen, ne- toren,transen tin. Voxp. Naarbeneden afdri
jdersullen,nedertellen,nedertrappen,nedertuim elen) ven:het scorpioen verwarmten dri
jfthetwater
nedervlieten, nedervloci
jen, nedervoeren, neder- neêr. V OND.
ai
jen, nederwerpen, nederzak
-ken, nederzeilen, Y ederdrukken, (neerdrukken) b. w., ik
'wa
nederzi
jpen, nederzwingen, enz. Het wordt ook drukte neder, heb nedergedrukt. Naar beneden
bi
jzelfst.naamw.gebruikt,a1s:nederbuik,(onder- drultken:iemand,die opstaan wil, nederdrukken.
buil
t) nedereinde, nedergang,nederkamer,(bene- Oneig.,ondcrdrulkken,bemeesteren. M aer de min
denkamer)lzet
lerkous,(onderkous),ncderlucht,ne- zou misschien mij nederdrukken. PooT. Neerderscheut,nederval,nederzaal, (benedeuzaal). Bi
j slagtig maken : op 'tneêrgedrukte hart. IM. L.
bjv.n.als:nederslagtig,(necrslagtig). Btjbi
jw, Tlgmv. Alle de aendoeningen van cenen neêrgea1s:nederwaarts, In de zamenst.met wcrkwoor- drukten geest. FRAxTzEx..
den scheiclt men hetook welgeheclaf,en plaatst Nederdu:éseh, (neerdui
tscl) bi
jv. n. en
er hetvoorzetselter voor, als: ter neder werpen, bi
jw-,zonder trappen vall vergrooting. Nederter nedergooi
jen enz. Zoo zegtPoo'
.
r:zoo stort landsch: de nederduitsche taal. N ederduitscla

somti
jts een worstelaar ter neder. Voorts,is van schri
jven. A1s zelfst.: hi
j verstaat het Neder-

nedernederachtig,verouderd woord,voornederl-g,
duitsch. Van hier Nederduitscher. Nederduitsch
nederheid, armoedige en bekrompene staat: om staat tegen hoogduitsch over. Nederduitschland,

dathk-denederllei
jtzi
jnerdienstmaegtheeftaen- hetnoordeli
jke en lagel.liggende Duitschland,begesieu. BIJBELV. '
Wi
jders,nederen (waarvoorhet vattende,in ruimeren zin! ook de vereenigde Nede
r
l
ande
n,
i
n engeren zIn slechtsW estfalen,Nezameng. vernederen in gebruil
cis):tenederne de

Roomsche gllewelt. M .STOILS. Nedering,het- dersaksen,cn datdeel van Oppersaksen, dat aan
welk ltlL.door dellthg,vallt's.verk-laart.
de Oostzee ligt.
Y edere:seh en . b. w., ik eischte neder,
He
t
s
t
a
mt
a
f
v
a
n
h
e
t
o
u
d
e
n
e
e
h
n
e
d
e
,
h
o
o
g
d
.
ntkd, dat in Zwitserl. omlaag beduldt. D itneed heb nedergeëischt. Eischen, dat iets op deze

behoortzekerli
jk tot den wortel van neigen. Zie aarde nederdale: lli
j eischt vergeefs uw'dooden

genade. H etisin hetzw.ned,angels. neoth, eng. vader weder;een'hemelburger neder. Poo'
r.
t
leath,beneath. D: hooge ouderdom bli
jktuithet Y edereu. nedering,zie neder.
g1*
.NCttlit,%
ILL%b&9,VC2f
1Cje'/eg
lio.
Y ederl onkeren , o.w.! ik :onkerde neN ederbru :sen , (neerbrui
sen) o. w., ik der, heb nedergeionkerd. Zilnen Eonkerenden
brtziste neder, ben ncdergebruist. Bruisend naar glans nederlaten:hoewel de hcldere straelen der
belleden vallen : wacruit een waterval ten dalc Goden nietnederqonkeren in dersterfeli
jkelloogh.
nederbruist. V oxo.
V OND.
Yederbulgen, (neerbuigen) b. en o.w., Y edergaan, o.w., onregelm .; iltging neik boog neder, heb en ben nedergebogen. Bedr-, der,heb en ben ncdergegaan. N aarbeneden gaan.
naarde oppervlakte der aarde buigen :die hunne Maer Joxw was nedergegaen aen dezi
jden van
knieLnvoorBahlnictnederbuigen.Fru xTzlx.Toen '
tschip. BlalllLv. Oneig.,dalen:hetzi
jdejonck-

de wi
jze Dageraatdrie kroonen voorhem neer- heydtri
jst,ofdatze nedergaet. CATS. In onheil
boog. J.()cD. Mrederk.:zich voor God neder- komen:hooge zaelten,die haeren heer bcdorven,

buigen. Onz.
,metzqh: de takken buigen neder. enjammerli
jk deên nedergaen. Poo'
r. Van hier
A1 het veltgcdierte ziet naerd'aerdc,voorwaerts nedergang.
neergebogen. Pool'. Van hier nederbuiging.
Yedergeregl, (nedergerigt) o. Laag geY ederb u kk ens o.w., ik bukte neder,heb regt, waarbi
j zaken vall minderbelang afgedaan
en ben nedergebuk-t. Y oorover bukken: komt worden.
laetons waenbidden ende nederbucken. BzazsLv. Yederg:lden, (
nedergli
jen,neergli
jen) 0.
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NEDERHAKKEN--NEDERPLOP#EN.

w.,ik gleed neder, ben nedergegleden. Naar be- rukt in de diepste aandacht. SELs- Voor Gods

nedengli
jden:bk-eene uitgeschote koorde neder- troon ootmoedi
g nederknielen. J.VOLLBNH. Van
gli
jende. Voxo. Die,gretig ingeslokt,totinden hiernederknieling.
buik neergli
jdt. 1*
1.Muxr
rlxGus.
YederRe'
m en,(neerkomen,bi
jlslD.nedherYederhakken,b.'w.,ik hal
tteneder,heb quheman) ik kwam lleder, ben nedergek-omen.
nedergehakt. Doorhakken nedervellen:LvltultGgs Naar beneden komen: het wilt gevogelte quam
laetden wi
jnstok nederhakken. PooT. Nedersa- neder op aes. BIJBELV. Iu den dageli
jkschen
belen: de soldaten hakten alles neder,wathun wandel zegt men:de zaak komthierop neer,zi
j
voorkwam .

komt hierop uit.

' ederhaAen, b.w.
Y
, ik haaldqneder,heb Yederl
l.
aag, (neerlaag) v.,meerv. nedernedergehaald. Naar bencden halen, trel
tken:de lagen (neerlagen). De daad,waardoorietsnederzeileu nederhalen.
gelegd wordt; in het bi
jzondcr,oneigenli
jk,de
N ederhelAen, o. w.
, i1
t heldt neder,heb toestand, wanneer een krjgsheer geslagen wordt:
nedergeheld. Voorover hellen: een jonghelinck ti
jding van de wreedc nederlaag. Hoogvrz. Aan.

sadtin de vellster,doordiepen slaep llcderhellende. stonds ltregen (1e Assyrieren de netlerlaag. Bol)oRssLAER. V an nier nederhelling, nederhellig, GAEUT.

bi
jKua.

Yedeel.
and, (neerland) o, meerv. Neder-

Y ederh ot, m ., m eerv.nederhoven. V oor- lallden. N ederduitschland. De N ederlanden. Het

hpf,voorplaats,hetfr.basse-cour.

vereenigde Nederland. De koning der Nederlan-

Yederhouden. (neerhouden) b. w., ilt den. Van hierNederlander,net
lerlaldsch.
hield neder, heb nedergehotlden. Nederwaarts Yederlalen,(neerlaten)b.w.,iklietneder,
houden:een adelaarhoud de minderen alti
jd ne- heb nedergelaten. Naarbcnedenlaten: iets met
der. P.RAsus.
de katrolnederlaten. Selfs laten de zeekalvet-en
Y ederh eu'w en , b. w.# ik hieuw neder, de borsten neder. I'llassLv. Des Ilem els vast

heb nedergehouwen. llotlr houwellop den grond gelouw liet zi
jnen Sehepper neêr. lfAMla
'
Hclzsx.
doen vallen:eenen boom nederllouwen. Oolteene M ellgebruikt het oolt wederk. zich nederlaten:
gtoote neerlaag maken.
om meteenen vermeetlen waaghals ons in (dien)
N ederh u is, o., meerv. nederhuizen. Zoo afgrond neêr te laaten. l?lt-s
txTzlx. Valz hier ne-

noemt mcn in deBaroni
jvan Breda e1
zelders in derlating:de nederlatinge si
jnesarms. BllsyzLv.
Braband,eenbouwhuisop detlncderhof (op het '
Y ederl
l.
eggen,(neerleggen)b.w.,ik legde
basse-cour).
(leide) neder,heb nedergelegd (geleid). Op den
Yederhukkens(nederht
liken,nederhurken) grond leggen,op deoppervlakte van ietsIeggen:
o.w.,ik hukte neder, heb en ben nedergehukt. leg uwen hoed in fle vensterbank neer. Zie hoe
Op dc huik,op de ht
lrlten zitten:daarghi
jneder- mi
jn lier een reex van dankbre sehaklenaen'touhukte. V oxo.

ter nederlegt. Poorr. Onvoorzigtig omwerpen:

Yederfg', bi
jv.n. en bi
jw, nederiger,nede- dell wagen neerleggen onder het ri
jden, geld.
rigst. Laag bi
j den gronf
l: op het nederig ltruid, spreelkwi
js. Doen nedervallel: soo si
j van wi
jne
datzi
jnen wortel bewoelt. Ssns. Meest gebrui- nedergelei
jdt zi
jn. llolt.
EsL. Doen sneven, verken wj hetin eellen olteigenli
jken zin, waar het slaan: die in Duitschland met drie ketlrbenden
van eigenschappen der dingen gebruikt wordt, neêrgeleit wert. Voxo. W ederk.: zich neer&.g-

waarin zi
j van atldere overtroFen worden. Van gen,zich teslapen leggen. Fig.:zi
jn ambtneereenen zachtelttoon en klank gebruil
ttdeBIJBELV. leggcn. Hi
j leic
le de kroon neder. Eencn twist
het: alsser is een nederieh gelui
jt dermalinge. llederleggen,dien stillen. Om de misverstanden
Ten opzigtevallburgerlt
jkewaarde en magt:si
j te koomen nederleggeu, Hoor'
r. Van llier nesullen een nedrich coninel
tri
jck zi
jn. BIJBSLV. De derlegging.
Heereishooge, nochtans siet hi
j den nederigen N ederl:ggen, o.w-jik lag neder)heb en
aan. BIJBELV. Over zi
jne eigene bekwaamt
leden ben nedergclegen. Op den rug liggen, op den
en waarde klein denkend; in welken zin het buil
t liggel
): de leeuw ligt in zi
jn ho1 neder.
rneestgcbrt
zikt wordt: letzi
jn deezeverzuchtiu- Vooral om te slapen: temvi
jl gi
jop een gering
gen van hetneedrig gem oed. FRANTZSN. In die leger nederligt,en door den slaap enz.Sslus.M en
gesteldheid gegrond:nederiggekleed gaan. Sleeht, gebrtlikt het ook voor in Iletgrafliggel'
l:'tsamen

gering:scllxamele armoede van haar nederigen zi
jn si
jnedergelegen,si
j en sullen nietwederoppi
j berooven. SsLs. Van hier nederi
gheid.
staen. Blasscv.
Yederk'
ladden, (neerkladden) b. w., ik Yederl.
oopen, o.w.,ik liep neder,heben
kladdetle neder,heb nedergeklad. Slordig op een ben nedergcloopen. Naar benedtln loopen:daer
papier schri
jven;ook slecht schilderen, in de da- de trappen van 'tmarmer nederloopen. VoxD.
geli
jkschetaal.
Oneig.: met waterbelten looptmi
jne oogeneder.
Yederkl.
eeds(bi
jlflt,.ook nederghewande; Blasxra
v.
bi
jMsvsanedergl
lewaade)o.,meerv.nederkleederen. '
Yederm aken,(neernlaken)b.w.
,ikmaakHet tegendeelvan opperkleed. Eene broek: li
jnen te neder, heb net
lergemaakt. Neerhouwen!doonederk-leederenom hare lendell.Overz van Donlsru. den; doch slechts van menschen gebruikelilk,en

Verotlderd vzit
ord.

methetdenltbeeld tevens van schieli
jkheid: beter

Y ederk l.
lnk en ,b.w.,ik klonk neder,heb ware ick neêrgem aeckt van de TraciLrs. H00Gnedergeklouken. M et eenen ltlank, m et geweld STRAT. In Gelderland bezigt m en het ook voor

nederstooten: eer bi
j u nederklincl
te aen gruis. houtomhaklten.
Voxo. Als Jcrlrslt dcn stapelbergen van bo- '
Y ederpl
lanlen, (neerplanten) b. w.
, ik
ven nederklonk. Voxo.
plantte neder, heb nedergeplant. Eigenli
jk,door
Yedeekn:el.
en. (neerknielen) o. w., ik planting neerzettcn. Oneigenli
jk:(hi
j)heeftopdit
knielde neder, heb en ben nedergeknleld. Op de gebergtzi
jflhuisgoônneergeplant. HooGvL.

aarde knielen; ik zie u nedergeknidd

wegge- Nederpl.
oœens (neerploflbn) o.tn b.w.,

NEDES/PLOMPEN- NEDERSTRALEN.

ik plofte neder, ben en heb nedergeploft. Op
den grond nedervallen, dat het ploft:de toren
komt neerploflkn. Voxo. De hel vttn doodschrilt nederploft. V OLTv'
ENH. Het (leelw.gebrnikt
m en in de sclleikunst m enigm aal: nedergcplofte
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ger nederslaan; oneig.:iemands hoop,m oed,nederslaan, benemen. Iem and neerslaan, hem onverwacht treurig en moedeloosm aken. V an hier
nederslag, of liefst neerslag, manslag: m en stel
den neerslag uit. Voxo. N ederslagtig, onver-

roode kwik. mereurl
hs p''
*c?
>?
'
/ct?
/:. IlooE
ba'
r gc- wacht treurig en moedeloos gemaakt;verbaasdbruikt llet bed.: zi
j hebbcn de bli
jtle van boo- heid maakt u nedersla.
chtig. SELs. Hetgebruik
ven neergeploft. Van hier nederplofing,neerpltlf- verkiesthier neerslaglig,waarvan neerslagtigheid.

fng.
Yederslag*lg, (neerslagtsg) zie nederslaan.
Y ederpèlo- lpen. o.w ,ik plomptc neder, Y eders- :.jten,(neersmi
jten)b.w.
,iksmeet
ben lledergeplompt. In water net
lervallen, dat neder, lleb nedergesmeten. ()p den grond smjhet plompt: dat hi
j in dcn Padusnederplompt. ten, neerwerpen:en eindtli
jk dekercen derOnVoxo.
A
roomschen needersmi
jten. Hoopl'
. En 'tNoorYederpl.
ons, m. De daad van nederplon- den smi
jt geen sneeu of hagel neêr. PooT.
zen; ook in eenen li
jt
leltjken zin: (1001- zi
jnen A-edersnorren, o. w.
, ik snorde neder,
nedcrplons. Hoogvrz. Van hct bedr. en onz. ben nedergesnord. M et gesnor naar den grond
werkw. nederplonzen, (nederplol
npen) met eenen geworpen worden:op steenen,die nedersnorren-,
plons in hetwater werpen,ofvallen. H et enkelû Vbxp.
plonzen heeftHool'
l'
.
Yedersleil.
en, (neerstellen)b.w.
,ikstelde
Y etlerpl.onzen, zic nederplons.
neder, heb nedcrgesteld. Ncderzetten; ook op
Y ederrl
lden, o.w.,ik reed nedcr,heb en hetpapier in ordestellen:datPwuLcs dewoorben nedel'
gereden. Naarbeneden ri
jden:il
)'
tna- den heeft neêrgesteld bi
jverkorting. FluxTzsx.
drend nederri
jden. PooT.
Ook wederk., voor zit
lh ergens nederzetten:wie
N ederrl.jn,m, De Bcneden-Ri
jn;ecne be- kan hem (zich)nederstellen,ofhem zalenz.CATs.
kenderivier.
Yedersélgen, (lleersti
jgen, bi
J Ksuo nt
'
Yederroeren. b. w., ik riep nedcr,heb darstigan) o. w.
, ik steeg neder,ben nedergestenedergeroepen. Door roepen afbrengen,naar be- gen. Eigenljk, van eene steilte nederkli
m men:
neden doen komen: die vuur en zwavelvan den van de klippen nedersti
jgen. Voxo. 'tZie zenehemel op den booswicht zoudtkunnen nederroe- dersti
jgen van den groenen Helikon. PooT.
pen. SEcs.
Yederslfk. (het gebruik wil neerstik) o.,
x-edexruhken.(neerrukken)b.w.,ikruk- meerv.neerstikken. Een gestikte,gebloemde,gete neder, heb netlergerukt. Door omrukken ne- borduurde,borstlap voor vrouwen. Van stik,stikderwerpen:naa'tneêrrukken derpoorten.Hoo:
baT. seb bi
j KIL.peplum,calt
jptra. Vanstikken,bloeAnders ter nederrukken:enf
4'ik ter neer gerukt men met (Ie naald m aken.
was. Loolxs'
r.
Y ederslo'm m el
l.en, b. en o.m ,ik stom-

Yedersabel.
en, (ncersabelen)b.w.,ik sa- meldeneder,het
)en bennedergestommeld. Bedr.,

belde neder, heb nedergesabeld. M et de sabel m et een dof gedruisch van boven nederstooten:
neerhouwen,dooden.
van booven needergestom meld hebbende de gee-

Yedersehleéen,(neerschieten)b.en o.w., ncn, die cnz. Hoola'
r. Onz.,metzqhzwatkomt
door middelvan cenen schoot nedervellen,doo- Yedeesloolen, (neerstooten)b.w.,iI
<stiet
den: zwi
jnen nederschieten. J.pl
rHa
tEs. Onz., neder, heb nedergestooten, Naar beneden stoomet zbh)zich plotseling en zeersnelnec
lerwaarts ten:wie soudemi
jteraerden nederstooten?BTJbewegen: de balk schoot neer. Die in een rui- Bslav. Oneig-:die mi
j neerstieten met haer lom er veltneerschieten. Voxo.
gen. Bnuxs. Yan hier nederstooting..
Y ederseh :.jnen, (neerschi
jnen) o. w., ik Yedersler'
m en.(neerstormen)b.en o.w.,
scheen neder,heb nedergeschenen. Naar benetlen ik stormde neder, heb en ben ncdergestormd.
scLi
jnsel aoaten: ik zie om hoogh een hcmelne- Bedr.
, mct alle geweld en geraaster aarde werderschi
jnen. Voxo. Poo'
r gebruil
tt heteenmaal gen. Men gebruil
tt het van het omwerpen van
bedr.: met levendc robi
jnen,die hette nederscli
j- llgchamen, waartoe groote kracht vereischt wordt.
nen.
Onz, metzl
jh;methevig geweld neerkomen:de
Yedersehudden, (necl,
schudden) b. w., bezettelingen kwamen btjdetrappen van hetkasik sclluddede neder, heb nedergeschud. Schudden, teelneerstormen.
waardoorietsop den grond valt:geli
jk t
1eal
tker- Yetlerséorken, (neerstorten) b. en o., ik
m an den eekel nederschudt. Voxo.
stortte neder, heb en ben nedergestort. Bedru
A'edersl.aau, (neerslaan) b.en o.w.,on- naar beneden storten,werpcn:indien God hunne
rcgelm.; il< sloeg ncdcr, heb en bcn nedergesla- stad in eenellafgrond neergestort Ilad. FRAXTZEN.
gen. Onz.
, met z(
)k; plotseling cn met eenen Onz., met zqh; doorinstorting nedervallen:elck
zwaren smak nederstorten:lai
j sloeg voor mi
jne eenevan de colomncn sa1 ter aerden nederstorvoeten necr. Nederzakken, van iets, dat eerst ten. Blassyav. W i
jders,il)hetgcmeen,teraarde
ik schootneder,heb en ben nedergeschoten.Bedr., daar van boven nederstom melen?

gerezen is: het beslag was neergcslagen. Bedr., nedergeworpen wortlen: de paerden sullen nctlereene rigting naar dcn grond toe veroorzaken :de storten. Bl,
.Tl3llzv. Zich m et driftvoorover wer-

tafel neerslaan Hierheen behoort de spl
'eekwi
js: pen:zou li
j niet zi
jn nedergestort op de doodkist

de oogen neerslaan;s1a nu,o Hemelheer! ()p ons van dicn waerdigen m an? Slrxs. Oneig.: uwe
uwe oogen neêr. Pooqr. Op den grond werpen: hoovaerdye is in de helle ncdergestort. BIJBELV.
wiens woorden reuzeu uederslaen. Poo'r. V oor- Van hier nederstorting.

al met het denltbeeld tevens van doodslaan:hk Yetl.
erséral.
en.(ncccstralen)o.w.,ik straalsloeg zi
jnen vi
jand met eenen sabelhouw neder. de neder,heb nedergestraald. Zi
jne stralen neOp den grond vastzetten:tenten nederslaan. D e derwaarts schietcn: een dag) die neerstraelt vall

vjand sloeg zich daarneder. Van hier:hetle- Godtsglans. Yoxp.
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Yederslpekken. b. w., ik strekte neder, M Axo. Doen ncderkomen: zoo zende 'shemels
heb nedergestrekt. Op eene oppervlakte uitstrek- Heer op u zi
jn'milden zegen neêr!Poo'
r.
ken:eer iem antslaeperigh de leden nederstreckte. Yederzellen, (neer
z
e
t
t
e
n
)
b
.
w.
,
i
k zettede
V oND.
neder,heb nedergezet. lets, hetwelk men in de
Y ederslrl.jken. (neerst
hand
,
of
op
den
a
r
m
dr
aagt
,
op
den
gr
ond,
ofop
ri
jken) b.en o.w.,
ik streek neder,heb en ben nedergestreken. Naar eene andere oppervlak-te zetten: ik zalde lange

beneden stri
jken:deharen nederstri
jken,2e zeilen traneniessen neêrzetten bi
J uwe assche. H.ScHlM.
neerstri
jken. Zoowortdepaeuwestaertdesmensch- Oncig., bedaren, stillen: iemand, iemands gramdoms neêrgestrdecken. Voxo. Van vogelen, die schap nederzetten. Om de gemoederen wat nee-

naar benedcn vliegen, gebruikt men neevströken der te zetten. HoorT. Zich laten nederzetten,
ook,doch onzi
jd.
zich tot bedaren laten brengen. Hoov'r. Zich
Y ederslru:kel.
en, (neerstruikelen) o.w.
, m et der woon nederzetten. Van hier nederzetting.
ik struikelde neder, ben nedergestruikeld. Door Yedeez:en, (
neerzien) o.w.
, onregelnl.;ik
struikelen vallen: maer de godtloose sullen in zag ncder,heb nedergezien. N aar beneden zien:
'tquaetnederstrui
jckelen. BIJBSLV.
a1s FEncs op het aerdri
jk neêrziet. Poo'
r. Van
Yederslufpeu,(neerstuipen)veroud.o.w., hier nederzigt,uitzigt naar beneden,bijBIJGAERT.
ik stoop neder, ben nedergestopen. Zich, met Yederzl
lgen. (neerzi
jgen) o. w.,ik zeeg
eenen gekromden rug, naar den grond voorover neder,ben nedergezegen. Langzaam nederzakken:
buigen: waerom metloode gedayhten tera&de zie'tvroome hooftten grave nederzi
jgen. Poo'
r.
neergestopen? DE BRuxE. Zie stu'
lpen.
Bi
jSTRVK.niderstjen,in den zin van verzinken.
Yederlfegeu. (neertiegen,neerti
jgen)ver- Yederzlnken, (neerzinken) o.w.,ik zonk
oud.b.w.,ik toog neder,heb nedcrgetogen. Ne- neder,ben nedergezonken. Naar beneden zinken:
dertrekken. Bi
JPoo'
rvindtmenhetdeelw.:vogels op hunne grondvesten neergezonken. FRANTZSN.
neergetogen van een loot.
Y ederzfllen, o. w., ik zat nedcr,ben neYederlreden.(neertreden) b. w.,ik trad dergezetcn. Op zi
jn gemak zitten:zi
thier neder,
neder, heb ncdergetreden. Nederwaarts treden: zielbeminde. PooT. D en genen,die nedergeseten
roode toFels, die neergetredene hielen hebben. waren.BIJBELV. Van hiernederzitting. HooGsTR.
BKGAERT. N u deze bloem ligtneêrgetreden. D . Y ederzw al.
pen. (neerzwalpen) o.w.,ik
v.HooGsTR.
zwalpte neder, ben nedergezwalpt. Zwalpend neYederérekken.(neertrekken)b.w.,iktrok derstroomen:die uit uwe bronnen kom tneerzwalneder, heb nedergetrokken. Naar beneden trek- pen. Voxo.
ken: so de geringste van de kudde hen niet en Y ederzw elw
gen, b.w.,ik zwolg neder,heb
sullen nedertreclten. BIJBELV.
nedergezwolgen. Door zwelgen naarbeneden druk-

Yederlreenen. (neertroonen) b. w., ik ken. Oneig.:(hi
j)salmetbetcrhartuw klachten

troonde neder,heb nedergetroond. Naar beneden nederswelghen. J.CATS.
troonen:zi
jtroonden den vi
jand listig uitdeberg- Y ederzw even, o. w,, ik zweefde neder,
vesting neder. Zie troonen.
ben nedergezweefd. Zwevend nederdalen:geli
jck
Y edervalleu, (neervallen) o. w.
, ik viel een adelaernederzwevendeden dorstlescht. V oxo.
neder, ben nedergevallen. Op den grond vallen: Y ederzw :eren , o. w., ik zwierde neder,
hi
j viel voor het beeld neder. lnstorten: dat
nedergezwierd. Op eenc prachtige en statige

schendigh nederviel,terwi
jlikvl
i
jtighboude.PooT.
Van boven neerstorten: AugusTus blixemschicht
vielop mi
jn harsensneêr. PooT. Van hier het
verond.nedervallig
nedervalling.
Y ederva ren, o.w.,ik voer neder,heb en
bennedergevaren. N aar beneden varen:kom acn,
lactonsnedervaren. Bl.yslruv. 'tGevleugeld kunstgeruchtvaerteeuwigh metuw'1ofin Holland neder. PooT.

nederkomen: gi
j Goden, die nederzwiert.
m., meorv. neven. Een Wool'd,Waar-

mede
hleinzoon, insgeli
jks een broeders of
zusterszoon te kennen gegeven wordt. svi
jders,
noemen zulke zoons elkander m et dienzelfden
naam. Een volle een halve ncef. V erder,een
aangetrouwde vricnd. Ook draagt een nakome-

ling uit hctzelfde bloed,hoelang daarna hi
j ook

Yedervellen. (ncervellen) b. w.
, ik velde leven m oge,den naam van neef:tot datuw laatneder,heb nedergeveld. D oor geweld ter aarde steNeefzi
jnconbcstorven kroone aan '
tGodtsri
*
jk
doen vallen: boomen nedervellen. D oor wapenen over
geev'. L Talr. Bi
jltlL.hcetnee
f ook vcrdooden:dathi
jalleen zoo veele nedervelde. Bo- kwister, (lat. neposj en poetsenmaker. Van hier
GAERT. Ook ter neder vellen. Voxo., die het neefschap. Vrouwel.oudti
jdsnevl
'
n,naderhandnf/,
ook oneigenli
jk, voor uitroei
jen, doen ophouden nu nicht,angels.ne
fene,nff/,hoogd.Ne
/nn.
ebruikt, zegt ergens:zoo m enigh aertsgewelt en

Reeds in de negende eetpzw, naar den frank.

rlcl
t ter nedcr vellen. En D.v.IlooGsl'a.: en tongval,nevu,bi
j STRYK.nevt,hoogc
l.NLfe,W6.#k,

(dat) alle vreugde nedervdt. Van hiernedervel- neders. neve, angels.ne
fa, neo
fa,lat.nepos,ital.
nî-pft,,eng.nephew,fr.neveu.
Yetlerv:llen, (neervli
jen) b.w., ik vli
jde Y een.een ontkennend bi
jwoord:hebtgi
jhem
nederyheb nedergevli
jd.In orde,en zoo digtmo- vernomen? Neen. W ilt gi
j het mi
j toestaan?
geli
jk,naast)ofop elkandernederlergen:vli
jdat Neen. Ook: neen, ik heb hem niet vernom en
goed daar neer. Men zegtook:zlcltnedervlq'
jen, enz. Gi
jmoetjaofneen zeggen. Neen vcrl
toovoorzich metremak nedcrleggen. Van hier het
eene gevraagde waar niet hebben. Ergens
deelw. neergevlqid: 'tvermoeide ligchaam ncergetoezeggen,bi
jHooy'T. Neen,datisonmovli
jd op 'tzachte bed. HwsfsLsv.
A1seenzelfst.n.:'tbarre en altjtweigrent
Y ederw aa rls,zie neder.
H ooGvra. M eteen verdrietigh necn. Poo'r.
Yederzenden,(neerzenden)b.w.,ik zond
vindtmen bi
jHoor'
rhetmeerv.neenen.
neder,heb nedergezonden. Naar beneden zenden:
recdsbi
l
-de oudstehoogd.schri
jversnet
n,
zand zi
J PALLASnedermetneerstigbtstier. VAX
oudvlaamsch, no,bi
jULPHIL.n% zlo,anling.
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gelg. na, n:, nle, gr.uz.MN,ln zamenst-,lat.non, lingen van hetzuideli
jke Afrikabenoemt,die weital. non, no, fr. nontnc,sp.no. Het schi
jnt uit gens hunne zwarte kleur dien naam dragen, V an

het oude ne en een ontstaan te zi
jn. Van neen hier negeri
j,een aantal hutten, alseen dorp bi
j
heeftmenbi
jKlL.eenveroud.werkwoord.neenen, elkande1,gezet, waarin negers wonen:die landjofdorpenhebben.BIJGAERT.
neeè'
n datoverevnkomtmet het arab.3
1C1,neen waartsinhunnenegeri
zeggcn,verbieden.

Zamenstell.:negerland enz.

Yk
egge.
Y eep,v.,meerv.nepen. Ni
jpi
ng mct de vin- een
leinpaarv.
dj,
e.
meerv.ncggen. Eenhandpaardje,
geren, of nagelen. Het overgeblevene indruksel,
In hethoogd.en neder.Nlckel,
doorni
jpen veroorzaakt. Iemand eeneneepgeven. N?'
/
c3
ce!,eng.nag,middele.naceus,in deBei
jersche
Hi
j heeft de Qesch eene goedeneep gegeven,er wetten gnacco. W AcHTER., Falscl.l en anderen
braaf wat uitgedronken. Oneig.,schade,afbreuk: brengen het totneigen,zlctlkz
?,brieschen. Aosrz.
zi
jnen vi
jandtaltemeteeneneey geeven. HoorT. merl
ttaan,datnab eerti
jds,ltleinbeteekendheeft.
Gevoelende de neep,aan dekrulspoortgekreeghen. Bi
j l'
looGsn'
rAl'
sx is neggn ook een naad,eene
HooeT. H et woord is van den onvolmaaktverl. spleet. M isschien alles voor egge. Zie ditwoord.
Y elgen, b. en o.w.,ik neigde,heb en ben
ti
jd van nqpen gevormd.
Y eer, zie neder.
geneigd. In eencschuinscherigting,digterbjden

Yeer.rneere)v.,meerv.neeren. Eenedraai- grond brengen,naarbeneden buigen:neijgtuwe
kolk: bewelt van eene neere oft draai
jstroom. krui
jcke,datikdrinke.BrasEcv. Hethoofdneigen.
Hoov'r. Overdr. zegt m en: in de neere,ofneer Sooneygdehi
jsich teraerde,Brasslzv.Fig.:zjn
zi
jn,wanneerhetiemand tegenloopt,wanneerzi
jne hart totietsneigen. Zi
jneigden hunne aandacht
zaken achteruitgegaan zi
jn. Hetwoord isdenke- naar alles. FRANTZSN. Zich tot iemand neigen,
z
i
ch
naa
r
hem
wc
nden
; oolt m et oogmerk,om
li
jk uit neder, nedere ontstaan, naardien zulke
draaistroomen in hun m iddelpunt ligchamen doen deszelfswelzi
jn tebevorderen. Zieverdergenet
'
gd.
nederzinken.
Onz.
, met zt
jn; hellen:de dag neigtten avond.
Y eeesAag, m.,manslag. Zie neder.
Van hier neiging,helling en genegenheid.
gentOTFIID.neigan,hoogd.
Y eersl.
agllg'
. bi
jv.n., treurig, moedeloos. Reeds biJ xEuokehael'
nel#
'en, angels. hnigan. H et lat. nuo, nuto,nfco,
Zie neder.
Y eet. v., m eerv.neten. Hetm eerv.is meest nicto, schoon van eene meer bepaalde bcteekenis,
in gebraik,beteekenendede ei
jerenderluizen,zoo behoorthierheen ook. Hetwoord schi
jntmttna,

a1s zi
J zich aan de hoofdharen vasthechten. Za- hoogd.nahe,naauw verwantte zi
jn.
menstell-:netenkam ,netenkop,enz.

Yeqeu. (neigen)o.w.,ik ncide,heb geneid.
Yeet, (niet) v.
, meerv.neeten. Een platge- Ditwoordjdatbi
j Kllz.enHooGsra.
,welkelaatste
klonken nageltjein eeneschaar,om debeidelem- ook hetnaamw.nekh'
np heeft,voorkomt,wordty.in
m ers te verbinden. In Groningen gebruikt men Gelderland,van hetbrleschen derpaardengebruikt;
di
t woord, waar men het nq'
te,?34
,'
)
(# uitspreekt. waar men het neq
,'
en en neigen uitspreekt: het
Van hier hetbedr.w.neeten, tbi
j K1rz.)een na- paard neigt, zegt een geld.landman. Hetkomt
geltje platklinken,in hethoogd.nieten.
overeen met het angels.hnael
ben,lat.hlhnire,en
Y ee ens, zie nevens.
heteng.toneigh. Nei
je mitdi
jnrestemme.BIJBSL,
1477.
Yegeen,verouderd ontkennendbi
jv.naamm,
voor geen; uitneem pcc?zt noeh wi
j,noch onser Y ek , m ., meervj nekken. Hetachterste deel
nacomelinge negeen. ZosxsalE:n Tussclu x Dsx van den hals,bi
j menschen en dieren. D'een torst
HEER.v.AMST.SN Dsx GUAAF v.Horxrz.,1285. het koren alzweetende op den neck.VOND. 1eee
n
gr
ondge
t
al
,
t
l
l
s
s
che
n
de
ac
ht
en
Y egen.
mand den nek toekeeren, vcrachteli
jk van hem
de tien, in alle naamvallen en geslacllten onver- wi
jken; ook,in den bi
jbelschen sti
jl,wegvlugten.
anderli
jk: negen maanden, negen jaren, negen Iemand metden nek aanzien,hem m etverachting
dagen. 001< buiten betrekking t)p een naamwoord; afwi
jzen. Ook oneig.: die trotsheidssteilennek

negen en zestig. Als een zelfst.naam w.,vr., in verbreekt. M . L. Tlaow. Die handel zal hem
het kaartspel: ik heb de negen van troef. H et den nek brekenzzalhem in arm oedige omstandigmeerv.wordt ook gebezigd:vier negens. Ook bi
j heden brengen. D en nek verharden hard van
jn, bi
jbelsche spreekwi
jzen, ontleend van
persoonli
jk-e voornaamw.:metonsnegenen. V an nek zi
hier negende. Zam enstell.:negenderlei, negende- ploegende ossen,die hetjuk op den nek dr
agen.
half,negenduizendste,negenhonderdste,negenhoek, Ditheetook: sti
jfvan nek zi
jn. ln den dichter-

negenjarig, negpnmaal,negenstek,zekerspel,(an- li
jken sti
jl,wordtnek,voor den ganschen persoon
ders negenstrilc
) negenstekken,onz.w.,- negental; genomen:de streng geboeiderotdertrotsenekken.
ook voor de negen zanggodinnen:'k lagh hierdoor Voxo. Van hier llekkig in hardnekkig. Zamenvan A ros en 't Negentalbegeven. Poo'r.- N e- stell.:nekhaar,nekpi
jn,nekslag.

gentien, negentiende, negentig, negenmaal tien; Nek, hoogd. Nacken, eng. neck, deen. nakke
zw. nacke,ital. ntzcc, nocco, lapl.niklce. Zonder
negenwerf,enz.
In de salische wetten nuenet,bi
j ltlRo nt
hlî, twi
jfeldaarditdeeldesligchaamszoozeerbuigneders. K6#6Fl, hoogd. neun eng.nine,lat.novem, zaam is,behoorthet tot ntkken en nel'
gen.
Y
ekk en, b w.,ik nekte,heb genekt. KIL,
gr.z99zA.
Y egenoog, v., m cerv. negenoogon. Eene verklaart het door dooden,vermoorden,wanneer
zekere soort van aal; ook eene kwaadaardige het methetlat.necare overeenltomt. M en hoort
bloedvin. M en stelt zich dezen visch,als ook die het somti
jds, in de lage straattaal,vooriemand
bloedvin, a1s eene vrouw voorjdie negen oogen eenen doodeli
jkcn slag toebrengen. Men zegtook
heeft, en noemt haar eene nepcapp.t
y, schoon oog wel, bi
J het omhakken van eenen zwaren boom :
anders onz.is.
wi
j zullen hem welnekken. Neekenheetin het
W eger, m.,lnoel*v.negcl*s. V1*Ol1We1. negevln. hoogd.plagen, door potsen en kleine beleediginEen woord, uit het fr.nègre,en ditvan hetlat. gen boos m aken,ook belagchenrbeschimpenjoudniger,zwart,waarmede m en hedendaagsdeinboor- eng.fo nick.
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Y ek k er.m .,een stroom ln D uitschland:aan
den N ekker. VOND.
Y ek:al m. Naar de fabelleer der grieksche
en romeinsche D ichters, die drank, waarvan de
Goden zich gewoonli
jk bedienden; godendrank :
't is nectar, waar van de hemelleeft. AVISTERB.
Voorts, ncmen de Dichters het vooriedere edele

uitxke
jgovnpnl,een erfgenaam,bi
JUSPHIL.arbt
numja. W ACHTER.leidthetvan heti
jsl.3
24/6hand,
af. ADELCNG brengthet totden wortel nc.
Y epenl. o. Een kruid, welks sap in wi
jn
gemengd,de droefheid zoude verdri
jven: zi
j in

'tnepenth,dat hertzeer weette stillen. DE DscK.
Uithet gr.Mrjce&fljg,zonder droefheid.
wi
*i
vnsoflrt:
-wi
j zullen tot uw eer den Ri
jnschen Y eppe, v. Katteltruid. Lat. nepeta, ital.
nektar plengen. PooT. Fig.,vooor iets,datden nepeta,nepotella,sp.nevada.
geest verlevendigt en veraangenaamt: de D icht- Y eplunus, m. In de fabelleer, de God der
kunst scllaft ambroos en nektar op. Poo'r. Za- zee. Bi
j de Dichters dikwi
jls de zee zelve.
menstell.: nektarbron, nektarschaal, nelttarteug. '
Y ere. (bi
j KlL neere, zlc3'
6, aere, 6r6) v.
ETJSTATH.zegt,datnektar eigenli
jl
ceendrank was, m eerv.neren. Veroud.woord.vooreenen dorschvl
oe
r
.
TEN
KATE
l
ei
dt
het
van
neder af. M isuitwi
jn,holig en welriekende blocmen bereid,bi
j
de Babi
jloniLrs onder dien naam bekend. Zoo schien is het uit eene bron mct aarde,gr.z?q.

zoude denaam uithetoosten oorspronkeli
jk zi
jn. Wi
j hebben nog een oud woord nere,(btjKIL.
88?*
6) Voedsel, Waarvan neren, #C48r8??, nerinq.
In I'etarab.heetn :7
j stt
llavt
t,ptfffc/e
'
:
z,l.
#?
zzpf. /
Dit laatste woord gebruiktmen nogin Gelderk.
,
in den eigenljken zin,van datvoedsel,hetwelk
M
A
R
T
I
N
I
U
S
v
e
r
g
e
l
j
i
k
t
h
i
e
r
m
e
d
e
h
e
t
h
e
b
r
.
32)
)
welriekend.
de beesten herkaauwen. Anders nemen wi
j dit
Y el, v., meerv. nellen. ln hetkaartspel,de woordoneigenli
jk,vooraldiemiddelen,waardoor
negen vttn troef. In Braband noemt men haar men,in den burgerli
jken stand,zi
jn bestaanzoekt;
kornel.

handel, ltoopmanschap ;zonder m eerv.: de nering

voorkom ende. Regtsgeleerden bediencn er zich
nog welvan. Uitne,dat is neen,en maar. Het
heeftden zin van eenesterkeretegenstelling:m aar
in tegendeel.
Y em en, b. w., ik nam, heb genomen. Dit

de nering varen, op de haringvangst. V an hier
het veroud.nerig,neerachttg;voorts neringachtig,
neringziek,enz.
H et woord nere, neren, ner?kp, hoogd.nahren.

r. Op
Y em aar, veroud.vlaamsch voegm ,bi
jKIIz. gaatslecht. Stilstant der neeringhe. Hoop'

Nahrung,schi
jntvan hetoudenar,ncrc,bi
j TAwerkw.isin zeer velegevallengebruil
teli
jk,enbe- TIAx.debeteekenisvan spi
js,voedselhebbende,af
duidt, in het algemeenj zich iets nabi
j brengen. te stam men.
Hetstrektzich verder uit dan vattentwaarbi
jcene Y erf, v. Die zi
jde van hetleer,waarvan het
hand,ofeen tangenvorm ig werktuig,te pas komt. haar, door de vellenblooterg, afgeschaafd is. In
Men neetnt iets in de hand, metde hand ;men het hoogd. Narbe en i
Warbenseite,waaruit bli
jkt,
neemt ook iets in den arm, op den arm,onder dat hct woord een is mct hoogd.lYarbe, een lidden arm,op de knie,op den voet,op het hoofd, teeken, een overgebleven teeken eener genezene

op den schouder, op denrug,alwordtergeene wonde. I'
let is dt
ls die zi
jdedesleers,waarde
hand bi
j gebruikt. Het mes in de hand nemen. nerven (welk woord btjKls gcvonden wordt) van
Hetgeld van de tafelnemen. Temandinden arm llet blootmes nog zigtbaarzi
jn. De schin,op de
nemen,hulp l)i
Jhem zoeken.Neemendedcn
hoofden van kleine kinclercn, heet bi
j KlL.ook
vAN EgMoxo'r in den arm. Hoola'
r. Metzich, nerve.
naarzich,totzich,op zich,overzich nemen.Te- Yergens, bi
jT
v. van plaats,beteel
cenendein
mand tot getuige nemen. Iemand in huis nemen. geene plaats. ln het gemeene leven,wordt ner-

Iemand onderzi
jnebescherming,ietsin bewaring gens voorntets gebezigd:hi
j geeft nergensom.
nemen. Geld op renten nemen. Eene vrouw nc- Hi
j weetnog nergensvan. A.HxlzTssx. Hetis
m en. lemand gevangen nemen. I-lierheen behoort uitne en ergens.
de spreekwi
js:ietsop detandennemen,van vcr- Y er:ng,v.,zienere.
scheurende dieren ontleend,die hunne prooim et

Y erpen , o. w., ik nerpte, heb generpt.

den bekaangri
jpen enwegdragen.ZoozegtPooT: Voorsnerpen:wanneerdekoude nerpt.E.Kooru.
de Helt gaet heen, en neemtzi
jn hatersop de Y eg, v. meerv. nessen. Msvsa verklaartdit
tanden. Oneig.t de vlugt ncmen, Een besluit oude woord door waterleegte, zi
jp. Van hier
nemen. Dienst nemen. Toevlugt tot God ne- nesch, nat, dun:een nesch ei. Uitde bron van

men. Zi
jnvermaak,zi
jnerustnemen- W raakne- nat. Voorneschisook nischin gebruik geweest:
men. Een einde nemen. Zich in acht nemen. breeclttdan gheen nisch ei
j. Ds Bauxs. Breng
Afscheid nemen. De overhand nemen. Eenen ei
jersversen nis. CATS.
keer nemen. Neemende de zaal
ten dezen gang. Yeseh, (nesk) bi
jv. n. en bi
jw-, nesscher,
Hoo>n'
r. lets voor zi
jne rekening nemell. Een meest, zeer nesch. Zot, dwaas, onnoozel;nochvoorbeeld aan iets nemen. Iets kwaltjk nemen. tans en moet een man zoo neseh en simpelniet
Ten kwade nemen. Ten goede nemen. Verlof zi
jn enz. 1)s BRIJNI. Een neske koeckocck
nçmen. Deel nemen, waarvan hctzameng.deel- broeieen anders ei
lers uit. Voxo. O nesk'HIr-

neming. lets voor liefnem en. Iets ter harte nem en. U itleggen: zoo a1s m en het nem en wil.
Beschouwen: (le zaak is,in hetgcheel genom en,
nuttig. Onderstellen: neem eens, hetware zoo.
V an hier nemer,neming. Zamenstell-: aannemen

POMANES enz. Hooy''
l'. V an hierueschheid,neskheid. Zam cnstell,: neskebol:dat's mis o neskebol. Voxo. M isschien eene fguurvanhetvorige
woord.
Y esl, o., m eerv. nesten. Dit woord beduidt

enz.
eigenli
jk eenen hoop van eenige met elkander
Het lat. enlere, dat zich door de toevallige n verbondene dingen, of die bi
j en nevens elkander
alleen onderscheidt,beduidde eerti
jds ooknemen; zi
jn. Daarom noemt men een aantaldoozen,di
e
van daar heet adimo ontnemen. Dat ook hetgr. in elkander gesloten zi
jn, een nest. In gewonere
Neptt
: deze beteekenis mûetgehad hebben,bli
jkt en engere beteekenis een verbli
jf voor vogelen,

NESTEL-- NETEL.
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viervoetige en andere dieren. Van hier vogelnest, teekent eigenli
jk glanzendzen ismethetlat.nitihondennest,mierennest,wespennest,enz. Fig.,een dus, blinkend, naauw verwant. Rein, blinkend,
slecht huis, eene geringe woning:datis een nest sierli
jk: een netkleed. Eene nette kamer. EGLZ
r. N etop de leestgeschoeid.
van een huis. Zjn nest bewaren, zi
jn land of siertzich netter. Poo'
huis bewaren. svi
jders, voor iets, dat slecht is, AxTox. Net gekleed zi
jn. Tot andere dingen
niet. dcugt:datis een nest zi
j is een regtnest, overgebragt, beteekent het beschaafd: eene nette
aal. Een netschri
een ondeugend meisje. Hierheen behoort hetza- t
jver. Naauwkeurig,juist:net
meng.roofnest. Invertrouweli
jkeschertstaal,noemt geraden. Net als het gaatden keurelingen. M .
m en dus cen bed:lang op hetnestliggen. lemand L.TlJow. Van bierhetverkleinw.nefes. Voorts
uit hetnestligten.
netteli
jk, netheid,nettigheid. Ook wordthetzelfV an hier nestachtig, nestig: een nestig huis. standig gebruikt:ietsin hetnetschri
jven.
Zamenst.:nestei,nesthaar,nestkorf,waarin de een- Y eé, O.,mcerv.netten. Eigenli
jk,een strikdat
ui
t
get
we
e
r
nde
dr
ade
n
met
m azcn verden leggcn;nestvederen,de eerste vogelvederen. werk,
N oTx-, eng-, angels-, neders-, hoogd. nest, gr. vaardigd 1S. In het gemeen bezigtmen hetvan
* occtrz, MsoTTtc, lat. nidus. Uit kracht der oor- netten tot allerlei gebruik. N et, waarmede men
spronkeli
jl
te beteekenis, komt het denkeli
jl
t van kaatst. H etnet,of de kap van eene paruik. Een
1taden?nccq-kn,dat is verbinden, af. Naazl
-kn heet net,waarrnede men baggert. In hetbi
jzonder,een
ook ln het angels. nestant zw. nösta. Zie nestet zoodanig strikwerk, dat dienttothetvangen van
visschen, vogelen en eenige viervoetigedieren)neten net.

Yestel. (btiKIL.O0k nastel)m.
,meerv.nes- ten breijen. Netten zetten. Methetnet visschen.

telen,nestels. Een smalle lederen riem,ofwollen Diltwi
jlsvalthenlwiltinloozenetten.PooT.Fig.:
snoer, ook een snoer van vlas,om ietste ri
jgen; in'tnet van wtzlpsehe rnin.A . M ooxsx. In het
een veter: ecnen nestel beslaan, eene naald aan net zi
jn! verschal
kt zi
jn. En dat hi
j zocht de
deszelfs einden maken,om te beter door de nes- burgheril in 'tnette brengen,metlistte verstriktelgaten te komen. Genaaide nestels, sieraad op ken. H oorl'. Iemand het net over het hoofd
den schoudervan eenen Offcier. Iemandden nestel halen,onverwacht,tegen wilen dank, tot zekere
i-nen
knoopen,Jemand door tooveri
j bezweren. Eigen- zaak brengen. Achter het net visschen, zJ
li
jk was:hetknoopen van den nestel, een bi
jge- ltans verkeltcn wien;te laat komen, Om voordeel
jn net,
loof van vorige ti
jden,dat,naarhetzeggen van te behalen;ongelukkig ztjn. Datvaltinmi

ni
j. Zi
jne netten droogen,van de visJ.v.BEvlnwvcx,eerti
jds in Frankri
jk zeer ge- datgeluktl
meen was; waardoor men zich verbeeldde, dat scheri
jontleend,vooruitrusten,ook voor uitscheijn ofsterken drank tegebraiken. Ilat
men iemand tot echteli
jken bi
jslaap onbekwaam den metwi
konde maken,alsmeneenen lederen nestelknoopte. naar een pef geli
jkt: het bekleedsel der darmen,
Zamenstell.:nestelbeslag,nestelgat,nestelkruid,ook dat netswi
jze daarover uitgebreid is:hetnetvan
nestelingkrlzid, anders zeenestelen, nestelmaker, de geslagte ltoe woog veertig pond. Zam enstell.:
netbreuk,netstok,netvlies,netwerk,enz.
nestelnaald.
SCHILT.nestel,hoogd.Nestel,middeleeuw.nastala, Van naden,z3cf
zt
lkzl,gr.Nw
jdem,zw.nösta,il)den

in van verbinden,en bi
j gevolg ook van vlechten,
nastula. Van naabkn,in zoo verheteerti
jdseen z
striltken,waarvan nog in hetopperd.nâtz,middelalgemeen denkbeeld van verbinden had.
netus,een naaidraad is. IHRS en W AcHq-sa.
Yeskeè
len, (oul.nasteknj b.w.
,ik nestelde, eeuw.
heb genesteld. Meteenen nesteltoeri
jgen. Hoor:
r brengen het tothetgoth.nutan,vangen;doch dit
jntaan net zi
jnen oorsprong eerder verschulbezigt het oneigenli
jk, waarin het denkbeeld,van schi
talm en ligt opgesloten: m en nastelt uitvluchten. digd te zi
jn.
Elders zegt h'
l
j: met nestelen van uitvlucht aan 'Y eéb ord.o.,zie netten.
uitvlucht. V an hier gebruiktmen hetook onzj- N e4ell, v.,meerv.netels,netelen. Eene plant
di
g, voor in eene gedurige beweging zi
jn,zonder metgekarteldebladen,metEjne stekels voorzien,
veel werk te doen : lang liggen nestelen. M en die op het aanraken,gevoelige slnartveroorzaken,
konde dit ook a1s eene fguur van hetvolgende het
welk men branden noemt; waarom zi
j ook
nestelen verklaren. V an hier nestelaar, trantelaar.
Ondertusscllen is Van dit nestelen het zelfst. n.
nesteling, (nasteli
ng)in de beteekenis van eenen
nestel.
Y es:el.en , o.w.,ik nestelde, heb genesteld.
Voortd. werk. van nesten; en ditvan nest. Een
nestmaken en hebben: de zwaluwen nestelen aan
de kerk. Tn paradi
jzen nestelen slangen. Voxo.

bvandaetel heet. Eene andere plant,aan eenenetel
geli
jk,doch die niet brandt,heetdoove ??:&f. Van
s:0eB
hier netelig, neteliger, neteligst, vol netel
netelig: tuin. Stekelig,netelachtig:netelig kruid.
Korzel, wonderzinnig: eenneteligmensch. Moei
jewaaruitm en zich nietligtredden kan :in de
1
i
j
k
netdigsteomstandighetlengewikkeld. SsLs. Voorts

neteligheid,in delleigenli
jken en oneigeuli
jkenzin.
'tKni
jn nestelt in de gaaten. Hool'
r. Fig :tot Zamenst.:neteldoek,eene soortvan doek, datuit
datm en quam nestelen op den kantvan de graft. vlas,van den stengelvan eenigebrandnetels,waarHoor'
r. ln verdere flguur: en heeftin de korst aan hetzichbevindt,afgetrokken en gewevenwordt;

van den Spanjaartdeni
jdtbegonnen te nestelen. neteldoeken, onverb.bijv.n. Ook doek!tzitboom-

H oor'l,. D e koutnesteltzoo welin 'tpapier, als wolvervaardigd,draagtdien naam. W ildersnetelde vreugt in den wi
jn. Hoo>aT. Zich 0?:.
:feJ6??, heide,netelkoningje,een zekervogeltje. V'an hier
et netels steken.
ergens zjn verbltjf nemen en houden:devi
jand het bedr.w.netelen,bemhoor
t het wortelwoord net,
heeft zieh daar genesteld. V an hier nesteling :het Zonder t$
5,
i
jfel1
uitgang el konlt, tOt dezelfde bron,
klei
jn'gevogclt', tot haer'nesteling. Bnuxo. Za- waarbi
j de g1
menst. nesteltak, een tak,geschiktvoor de voge- waaruit het ..vuTrto steken,prikken,gevloeid is;
len,om op te nestelen,ofeen nest te maken,
ZOO dat deze plant,wegens hare stekende eigensehap, den naam van netel heeft. Uit die bron
Y estel.ln g,m u,zie nestelen.
komtook naald. Zelfs heet,in Denem.eu NoorY esten . zie nestelen.
N el, bjv.n.en bi
l-w.,netter,netst. Hetbe- Wegenjeene netel nâldebnelde.
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NETELDOEK- NEVEL.

N eéeldeeks o.,zie netel.
Y eéel.en. zie netel.
Y eéel:g . zie netel.

Yeéen.Lneeten)zieneet(n?
kf).

en beoordeelen. Die mosterd zou mi
lbi
jdenneus

kri
jgen, eene sterke prikkpling in mi
jnen neus
veroorzaken. lemand bi
j den neus kri
jgen,hem
bedotten. Insgeli
jlts,inzoover zicheenigegemoeds-

Y eééen . b. w., ik nettede, heb genet. 1)e bewegingen dûor den neus openbaren: den neus
eerste beteekenis is natten,natmaken:hisa1daer optrekken, ten teeken van hoogmoed, schimp of

j kwam er met eenen langen neus af,
si
jn rechter vingher in netten. BIJBSL, 1427. hoon. Hi
V ervolgens beteekent het reinigen,schoonmaken, met beschaamdheid over het afslaan van ztjn vernt men ook: eenellneuskri
jgen,
dewi
jl al wat dikwi
jls genet, d.i.natgemaakt, zoek. Dit noel
w ordt, ook gezuivertl en schoongem aakt wordt. eenen langen neushalen,ofkrjgen. Oneigenli
jk,
Papier netten, zeggen de boekdrukkers,waarvan noem t men andere dingen,die vooruitsteken,lzlet

netbord, eene plank, waartusschen zi
j het papier den naam van neus. Zoo zit aan eene duister
netten. Net maken, opsieren: zi
j netde groene brandende lamp een neus. Van een schip zegt
tuit.Voxo. Zoo moetrootgoutmi
jnvedernetten, BöG-&ERT:hetwierd m et deneusinzeegedrongen.
zegtPooT.
Bi
j KIL.komthetuitstekende deelvan een vooY eu ien, o. w., ik neulde,heb geneuld. In gebergte, dat in zee schiet,onder den naam van
de zam enleving, gebruikt m en dit woord van ie- neus voor. ADILI
JNG vergeli
jkt hiermede hetgr.
mand,die geduri
g over kleine dingen zi
jne onver- M&Tog,dat ook een schiereiland beteckent,datmet
e
e
ne
n
hoek
i
n
ze
e
s
t
ee
kt
.
Het
zw.nös en angels.
genoegdheid toont, en dezezi
jneverdrietigeluim
m eteenen zekeren vervelenden en knorrigen toon naesa werd,van de vroegsteti
jden af,vooreen
te kennen geeft. H et woord is van den klank gevormd.
Y euren, b. w., ik neurde, heb geneurd.
Binnen 'smonds zingen, zoo dat de klank m eest
door den neus gaat,en de lippen weinig of niet

voorgebergtegebruikt.InEngelandeindigendaarom
vele eigennam en van voorgebergten en plaatsen,

aan voorgebergten geleyen,opness.Verkleinwoord
neuqie. Datishetneusle van denzal
m,eenlekker
beet
je. Zamenstell.:ntusballet
je,ti
p vandenneus;
,(neusdrop)neusgat,
geopend worden: ik neurde een vroli
jk deuntje. neusbeen,neusdoek,neusdruillpke
r,matroos,die op
H ooGvs. D at ze rollen, op haar neuren,neder- neusgezwel, neushaar, neuskwaart.Hoor'
r.Voorneuren zegtm en ook neuriè'
n den neus van het schip past; neusl
ol
t,tbi
j L.
ik neuriede,heb geneuried:en anderen nuriënden My
ilayzR ook neusloch) neusni
jper,kaproen;neuszachten slaapdeun. lloogvt,. Alles is van den loos, neusscheidsel, neuswi
js, die veel ingebeeld
neusklank gevormd.
verstand en doorzigt,zonder behoorli
jke voorzigY eu s. m., m eerv. neuzen. Dat
tigheid, ki
jken laat,lat.nasutus,- neuswi
jsheid.
Men keert het ook om,en zegtwq'
isneus,neders.
deel bi
j menschen en vele dieren,
boven den mond,dat de zitplaats en
miesnöse. Anderezameng.zi
jn:brilneus,dompneusy
van den reult is: eenen grooten,langen,dikken, druipneus,Iangneus,enz.
stompen, platten, korten, kleinen netls hebben. Neus,oul.bi
j onsook nase,zlt
?ve,waarvannaseEen haviks of keizers neus, die in hetmidden loch, naselocl
c, voor neusgat. BIJBEL, 1427. Bi
j
opwaarts gekromd i
s- Die zi
jnen neus schendt, R. Mwvrt.nasa, hoogd. Nase, eng.nose,zelfs in
schendt zi
jn aangezigtjdiede slechtheid van zi
jne Nieuw-Gninea nlkson. Hetkomt,methetlat.nasus,
jnt van
naaste bloedverwanten vertelt,spreektzi
jne eigene uiteene bron. Ditdeeldesligchaamsschi
schande. Uit den neus bloeden. D oor den neus het in - en uitsnuiven van de lucht, naar den
spreken,zingen. Daar de neus een zoo aanzienli
jk klank ZiJ-nen naam ontleend te hebben. In het
deel van het aangezigt is, zoo heeftdezelve tot zw.is nosa blazen,snuiven,olldhoogd.nasen.
vele spreekwi
jzen,in hetgemeeneleven,aanleiding Y eu tel.en. o.w.,ik neutelde,heb geneuteld.
gegeven.Iemand bi
jden neushebben,leiden,hem Futselen,tallnen:m en leit en neuteltmit het gelt.
r. Van hierneutelaar,neutelaarster,neutem et opzet eene valsche hoop geven,hem misleiden. Hoor'
j,neutelig,tal
machtig,enverdrietig. Bi
jHooGIemand eenen neus aandraai
jen,of hem eenen lari
wassen neus maken,hem eene leugen dictsmaken. sTn. komt neutel voor, in de beteekenis van een
j ltlL.neutken,eentalmaehtig
Den bjbela1seenen wassen neusdraai
jen,denzel- klein manneken,en bi
ven eigendunkeljk uitleggcn. Ditwordt u voor besje,datallesoverden vloerhaalt.
Y euzeien , b.w.,ik neuzelde heb geneuzeld.
den neus weggenomen, het genot van die zaak
wordtu,in uwe tegenwoordigheid,benomen. Den Voortd. w erkw. van neuzen. N aauw besnufelen.
neus gedurig in het vocht hebben,een liefhebber Bi
j KlL.komthetook onz.voor!in den zin van
van den drank zi
jn. Datgaatuwen neusvoorbi
j. door den neus spreken,hoogd.nzeseln. Van hier
Zie voor uwen neus,zie regtuit. Iemand de deur neuzelaar,snuFelaar. Van neuzen is hetzamenvoor den neus sluiten, op hetoogenblik,dathi
j gest.beneuzen.
binnen wilde treden. Hi
j stond op zi
jnen neus Y eu zen. zie neuzelen.
te kt
jken,hetvielanders uit,dan hi
j zieh gevleid N evel., m.,meerv.nevels,ncvelen. Eene m egte waterachtige,door dekoudeverdiktedampen
had. Hi
j ziet niet verderdanzi
jn neuslang is, ni
hi
j zietnietsvooruit. Iemand ietsdoorden neus in de beneden lucht,die dezclve donker maken:
boren, hem iets ontfutselen. In hetbi
jzonder,in daar komteen zware nevel op. Een nevelop zee.
zoover de neus hetzintuig van denreuk is:eenen ()ln '
taardrjk van dikkenevelen te vaagen. Boviezen neus trekken. Ik heb het recds lang in GAERT. Mranneer de nevel op eenen hoogen en
den neus gehad,bemerltt. Iemand iets onder den verren afstand is,heet hi
jeene wolk. Van hier
neus, in tlen neus, ook door den lleuswri
jven, dathet woord ook in debeteekenis van eenewolk
voo
r
komt:
i
n
ee
nen
ne
vel
nederdalen. H oogvc.
hem eene zaak onzachtverwi
jten. Zi
j ontzaaghen
zich niet hem door den neuze te wri
jven.Hoor'
r. Voerze,a1s een pi
jl,door luchten nevelsheenen.
Den neusin allessteken,zich met alle dingen be- PooT.Oneig.,voor eene zaak,welke onsvcrstand
moei
jen;vanhonden,dieallesbesnulelen,ontleend. niet doorzien kan:haar geloofverschuiltzich achDen neus over alles laten gaan,alles onderzoeken tereenen donkerennevelderbangste vooruitzichten.

NEVELEN --NIEUW.

SErs. Ook, in het gemeen,voor alle beletselen,
die onsverstand in den weg staan :m ogtonsbespieglend oog door duizend nevlen dringen. Bn.
A.BRAxols. Van hier nevelachtig, nevelig. Za-
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eene geheele stelling, iets ontkent; daar neen
slechts eene ontkenning, of weigering op eene

voorafgaande vraag,of bede is. Zi
j kunnen niet
zien. Niet koud, niet heet, nietlang. Nietzoo

menstell.:nevelkar:de nevelkarre dri
jven,inhet zeer,niet zoo. Lach niet. Beleedig uwen vi
jdonkerzich wegpakken,gaanstri
jken.KILIAAX.- and niet. I'
loortgi
jniet?
Nevelkraai, een naam van de aschgraauwe kraai, M en moet,in som mige gevallen,om de dubbelmet eenen zwarten kop, vleugelen en staart- zinnigheid temi
jden,wel toezien, waar men dit
nevelmist ennevelrook,bi
jCAM/H.- nevelvlek: ontkennende bdwoord plaatse. Er is toch, bi
j
o zon,schuifalle nevelvlekken van onshem elront! voorb-, een groot onderscheid tusschen:ik hoor
Poo'r.
hem dikwi
jls niet,en:ik hoor hem niet dikwi
jls.
Neveb bi
j OT>>alo.nebulniss,Nor
rx.nebul,hoogd. Hetlaatste is:ik hoor hem maar weinig rcizen ;
Nebel,iat.nebttla, gr.wznzïwj
,ueenewolk. Aoxs. het eerste is: het gebenrtdikwjls,datik hemy
vergeli
jkt hiermede hethtbr.'
7
'Z!* Het stam- alshijeris,niethoor.
wöord neb,n6.J'schjntmetnachtverwant te ZjJ*11, In dedageli
jkschetaal,ishetzeergewoon, de
en graauw,zwartachtig te beduiden.
Y evelen. o.w., hetnevelde, heeft gcneveld.
Het neveltj er valt*nevel, het IS nevelig. Van
hi
neveoogl
lingaen.
: treRooxxs.
ckt ghj denevling afvan OnZ
beer
vlicsde

ontkenning, nadrukshalve, e verdubbelen,als het
etfr.nePas. Geli
jk:er was niegr.GQP.N enNhooi
tniet. A an de Kaap is dit,onm and niet.
der de holl. volltplanting, bi
jzonder eigen, waar
m en zcgt: ik heb hem nietgezien niet. D itis,

Yevenl,neFens,(bi
jKIL.neven, nevend,ne
f- in den deftigen sti
jl,temi
jden. Nietalleen,maar
Xn#)een voorzetsel,dat,in hetgemeen,eene na- ook. Niettemin,desniettemin. Nietminder. Nietbi
jheid uitdrukt:hi
jwoontnevensmi
j. Menplaatst tegenstaantle, desniettegenstaande. Nietmetallen,
hetook achterbi
jw.:daarnevens,hiernevens,enz. niet m et a1, in het gem eene leven, niem endal.
Zamenstell.: nevenbegrip, bi
j LIJBLINK, nevens- Achternietplaatse m en dant het is nid dan al
gaande, nevensgang, bi
j HoorT. Voor nevens, te waar.
neven zegtdenoordhollander geneven. Hetwoord In veleuitdrukkingen schi
jntnkkt zi
jne ontkenschi
jnt uit ?3c cn bn
''ontstaante zi
jn,vergelel
ten ning te verliezen. Dus is de vraag:heb ik het
methetmoesog.nehwa,nabi
j,angels.neh.
u niet gezegd? W aarschawde ik.u niet? lshet
Yfehl,v.,megrv.niehten. Eenekleindochter; nietwaar?Vooralbi
j eeneverwonderingeneenen
insgeli
jks broeders of zusters dochter; ook eene uitroep:hoe zachtzoude ik niet ontslapen, wanaangehuwde vriendin: volle nicht, halve nicht. neer enz. W elke wrok schuilt in dien boezem !
Het staat voor nf
'/,en dus met neef uiteene Zamenstell.: deugniet, doenniet, durfniet!wilniet,
bron;lat.neptis.
weetniet. V oorts is van hiernietwetig, nletwezig,
Y:e'
Fnand, persoonli
jk voornaamwoordj dat nietweziglleid. Van nietvormtL.M.TIJDW.het
in hetenkelv.alleen gebruik-eli
jk is, en eeneuit- naamw.nieteling,voor een nietig mensch:o arme
sluiting van ieder beteekent; geen m an, dat is Nietelingen!
geen menseh,in tegenstelling van iemand. Ik zie 0ok wordtniet a1s een o.en m.zelfst.naamw.

er niemand. Niemand onder t1. Niemand in de gebezigd. Onz.,vooreen mogeli
jk ding, dat nog
stad,uit hethuis,op het land,enz.
geen aanwezen heeft:uit een enkel niet gebootVoor niemand zeide men,oudti
jds, niemant p?
'
c- seerd. HooGvlz. T0t nietwederkeeren. Te niet.
men:niemen derfhem des beroemen. M .STOKE. Te nietdoen, te nict gaan. Mann., voor eenen

Bi
j KII,
. oak niemensch. Bi
j ULPHII,. nimanna, nietin deloteri
j:een wat uitalde nieten trck-

OTERID.niaman,TAT.nlhman, lat. nemo. H et is ken. H OO:>T.
van het oude ontkennende woord n?'en Qmand.
ULPHIL. nithan, NOTK. ntkht, eng.not. H etis
Y le*nenda i. zie niet.
uit hetoude ne en iet.
Y le:o v.,meerv.nieren. Een langachtig rond, Y felen . veroud.woord,waarvoorhetzameng.

vleezig deelin dierli
jke ligchamen,zoo a1sergewoonli
jk in ieder ligchaam twee zi
jn, die, aan
beide zi
jden, onder de lever en milt li
ggen,en
terafscheiding van depisdienen:PEONIhelptde
nier. Voxo. De bi
jbelsche fguury naar welke
denl
'
eren voordeinnigstebegeerten van het hart

vernietigen in gebruik is. Hetenkelent
'
etigenheeft
RODENB.
N l.elen, insgeli
jks veroudcrd, zie gent
kten.
Hetschi
jnteigenli
l
'k eten beduid te hebben, waarvan ons nutten,nuttigen.
Ylel:g, bi
jv.n. en bi
jw., nietiger? nictigst.

gebezigd wordenjis in onze taal ongewoon. Za- Datgeene krachtheeft:dat is eene nletige uit-

menst.:nierbed,nierbekken,nierzucht, nierharst, vlugt. Ghi
jzi
jtnietigemedici
jnmeesters. BIJBELV.
nierjieht,nierpi
jn,nierstuk,niervet,nierweez nitr- Gering, dat geene waarde heeft: eene nietige
zaak. Nietige afgoden. BzassLv. V an hier nieADEIZ.meent,datditoude woord ei
genli
jk een tigheid.
rond ligchaam beteekent. FalscH leidt het, door '
Y felg. onveranderli
jk voornaamm, van het
letY
terv
onz. geslacht,in het enkelv. all
lerzetting,van het lat.ren af
een gebruikeli
jk,
ek,nietjeyzie necf.
hettegengesteldevan Qts:o,dat is niets!Niets
zuchtig.

.

Y feé, o.; zonder m eerv. Bloem van koper, goeds. Ik weetvan niets. Van ne en iets.

eene witte zelfstandigheid,die,bi
jhetsmelten van Y:eulv, bi
jv. n. en bi
J
'rv, nieuwer!nieuwst.
dat metaal,in de hoogte sti
jgt. Niet is in d'oo- In hetalgemeen,beduidt dit woord dieelgenschap
ghen goed. lflrv. De grieksclle naam is onochytis, van een ding,wanneer het nog m aar eerlen kor-

waaruit, vol
gens FluscH, dit woord ontstaan zal ten ti
jd geweestis;in tegenstelling van oud: een
zi
jn.
llieuw htlis. Een nietlw kleed. Geheel nieuw, in
Y l.
eé,o.en m.,zienietbi
jw.
hetgemeeneleven,nagelnieuw!spiegelrl
ieuw,spelY :et, ontkcnnend bi
jw., dat gebrni
kt wordt, dernieuw,spikspeldernieuw. Nleuwe tarîv.Nieuwe
wanneer men in den zamenhang der rede,of met haring. Nieuwe vruchten, ook denieuwe fv''
# ge-
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naamd. De pfet
fwe tq'
d is ook delente. Hier- li
jk,een nagelin eeneschaarofmes,een nlet
je,
heen behooren de spreekwi
jzen: op nieuws,op aan beide zi
jden platgeslagen. Oneigenli
jk,een
een nieuw. Van nieuws beginnen. M en gebruiltt stukje van den nageleensvi
ngers,van den overihet ook zclfst.:hct nietlw is er af. In verdere gen nagel afgescheurd, en met zi
jnen wortelin
beteekenis:nieuw kri
jgsvolk, datnog nietin den het vleesch vasthechtende;ook we1 taainagel,ncslag geweest is, aanwerven. Hetnieuwe verbond, gelwortel genaam d. L.TlN KATE leidt,op voorin tegenstelling van hetoude. De nieuwe wereld, gang van KILIAAN, het woord,in de laatste be-

omdat zi
j den Europeërs later bekend is gewor- teekenis,vannb'
d af,uiteen oudbi
jgeloofvanhet
het gemeene leven zcgtmen:hetzalmi
jnieuw teeken was, dat men beuld werd. W elk btjgedoen,ook:het zal mi
j benieuwen. Oneigenli
jk: loofinFrankri
jk ook doorgegaanmoetzi
jn,alzoo
eennieuwe,nog nietgebruik-te,hoed, alheefthj de Franschen dit des envies noemen,naarden ni
jd,
envie,dusgelleeten. ADELUXG vergeli
jkthetneook tienjaarin den winkelgelegen. Ten opzigte l'
den. Nieuwe m aan. Eene uieuwe gedachte. ln gemeen, dat di
e uitwassiny desnagelwortelseen

van inwendige sterkte,eene eigenschap vannieuwe ders.nothnagel,en verklaarthet dooreenen nagely
dingen: nieuwe lust. Nieuwen moed scheppen. die nood,datis smart,aanbrengt.
M et het denkbeeld van verbetering: een nieuw
N-#
lTel.en, b.w.,ik ni
jfelde, heb geni
jfeld.
hart. l'e nieuwe m ensch. Eell nieuw leven lei- Dit woord, in het gelneene leven voorkomende,
den. Verkleinw.: nieuwt
p. Dat is in het eerst beteekent, eigenli
jk, eene kleinigheid, op eene
js, metduim en vinger wegnemen,iets
een nieuwt
je. Hetnieuwt
je iser alaf. Vanhier bedekte wi
nieuwachtig,nieuweli
-j
ks,nieuweling,een onervaren op eene diefachtige wi
jsynaarzich stri
jken;van
m ensch; nieuwelings, nieuwiglleid. Zamenstell-: nt
jpen, inf
l/6)?. Op de Veluwe hoort mendit

nieuwbak-ken,nieuwerwetsch,nieuujaar,nieuwjaars- woord,waar men ook np
f
'elcc/tfi
k,voor oneerli
jk,
brief, nieuwjaarsdag, nieuwjaarsdieht, nieuwjaars- ontrouw,bezigt.
gift, nieuwmare,bi
j G. BIt&NDT,pieuwsbegeerig, Yi
lgen, o. w.? ik neeg,heb genegen. Uit
nietzwsgierig, oul. nieuulsgier, nieuwsgierigheid, hoflkli
jkheid ofeerbled het ligchaam,door buiging
van de knieën, cenigzins naar de aarde bewegen.
nieuwsgieri
gli
jk,nieuwsti
jdingjenz.
ltlsR. nthu, OTERID. niu, zlo/t?,hotlgd.neu,an- V an vrouwen wordt het gezegd: zj neeg heel
gels. niwe, netl@tpe, eng. new, fr.neu.f,i
tal.nuovo, beleefdel
i
jk. Oneig.j.eerbied betoonen, 't gansch
ULPHIL. niwl
- perz. nau, russ. en pool. nowù- aardri
jk ni
jgt VOOr JYZUS Xaam . X .X*TODW .
krain. nov; alles,m ethetlat.novuh gr.Neoç,uit Metni
jgendegehoorzaemheid. PooT. lloor:rgeeene bron.
bruikt het een-en andermaalvoornei
gen:(dezon)
Y :euw elln g, m.en v.,zie nieuw.
ni
jghtnaa 'saardtri
jkskim. Zieneigelt. Hetdeelw.
Y :eu w en . b.w.,ik nieuwde,heb genieuwd. #enegen,methethul
pw.zi
jn,zieop.zi
jneplaats.
Vernieuwcn, dat meest in gcbruik is:hi
jheeft Y I.jI. m. Eene groote rivier in Afrika, die
aangevangen de zaaken te nieuwen. HoorT.
doorgeheelEgyptestroomt:eerza1devluggeni
jl
Y :euw ers, een bi
jw.van plaats,zooveelals naar zi
jnen oorsprong keeren. HooGvs. Zamcnnergens. M en bedient er zich in de volkstaal stell-:ni
jleend,ni
jlmeter,ni
jlpaard,ni
jlstroom,ni
jl'

m eest van: die de waerheyd zeit,m ach nieuwers water. Uithttlat.nilus,gr.vstkoç. VITaIXGA leidt
banken. SrIEGHEL. ln het gcmeene leven wordt het,op hetvoetspoor van M ARTINI-,van hethebr.

het,geli
jk nergens,voornietsgebezigd:lli
jgeeft
niewers orn. Zoo zegtHoorT nog:datuw schri
j-

N1 af.

ven van den elfden van lentemaandt,nietlwers an- N l
aœpezâ, b.w.: ilc neep,hcb genepen. Klemders, dan uit dezelve is spruitende. Het is za- men,kni
jpen:u nl
jpen metten tant. CATS. .
Fig-:
mengesteld nitne en èkwers.
de Eesch, de kan lustig ni
jpen,onmatig drinken.
Tot andere dingen overgebragt,diekommer,smart
Y:eu'
wo
jaak, o.,zienieuw.
N :ezen , o, w., ik niesde,heb geniesd. De baren:kluisters,die somti
jdsheldennepen.Poor
r.
luchtmeteene sterke beweging uit denneusstoo- De vorst begint te ni
jpen. Nu de noodtbegon

ten;andersfaiezen. Van hierniezing:elck eene te nijpen. ilool'r. ln de dagelijksche taal!ook
syner niesingen doet ecn lichtschi
jnen. Blasslz
v. enkel nt
j'
pen: het begint te ni
jpen. Zie nt
ppen.
Zamenst.:nieskruid,nieswortel.
Van hierni
jper,een werktuig,om te ni
jpen;verHoogd.
1tLksen, eng. to wp6:zc, deen. nyse, zw. l
tleinw.nb'
pert
je. Oueig.wordtni
jpergenomenvoor
#
Al#dJjT&SJ)angels.ntksait. Alles isvan den klank
gevormd.
Y :.jd,m. Een aanhoudend nlisnoegenoverde
welvaartvan anderen;eene sterkeafgunst. Deugt

het oogenblik, a1s de zaak m oeite veroorzalten,

tooning van vele sterkte,den arbeid doen.

naam d. Even a1s nokken,vanhetstootendegeluitl

klemmenzal:diezichthansopdenni
jperziekmaal
tte. BI
JGAERT. Het is op hetni
jpertje,(ook ni
prerpx de zaak li
jdtgeen uitstel. Voorts ni
jping.
en l
tunsttartni
jten ti
jt.PooT. Van hiernq'
der Zamenstell.: ni
jptang,ni
jpvel,ni
jpvleesch,ni
jpnabi
j CaTs, voorbenq'
der, ni
jdig,ni
jdigaard,ni
j- ge1. Metknq'
pen,uiteene bron.
digl
i
jk, ni
jdsch: ni
jtschc kroon. Voxo. Oud- A-i
aever, bi
jv.n.en bi
jw. Zeeruaarstig,zeer
jverig:hi
jhoortden ni
jvren smi
thetkoutersmeti
jds nt
jdisch: eet geeu broot bi
jden ni
jdischen. i
jvrebi
jen.HooGvra.
DonEslz. Zamenstell.: ni
jdspel, veldslag, bi
j M . den. PooT. Eenzwarm vanni
SToItE.
Een ni
jvergezant. HoorT. Van hierni
jverheid,
Reedsbi
jOTERID.nid,bi
jULPHIL.neithsthoogd. nijverig.
Neid. OT1>nlo. noelnt haat, het lat. odtunl,dat KIL. kent het woord niet, waarom het zeer
daarmede eenige geli
jkheid heaft, nid. Zelfs be- waarsehi
jnli
jk is, dat m en het naderhand, door
teekende het eenen hoogen trap van .inwendige de voorzetting van de neusl
etter n,uitb'
vergesterkte. Hedendaags nog zegt m en op de Y e- vormd heeft.
luwe: ni
jdsch arbeiden,voor zeer (lrifti
g,metbe- Y lk. m .,meerv.nikken. 11ilc,anders snok ge-

N#ldlg'
.zienqd.
gevormd (in hetzw.isnick een stoot),of,opdat,
N#
ldnageis m., meerv. ni
jdnagels. Eigen- bj den hik,eene bcweging van hcthoofd plaats

NIKKEL- NIS.

heeft, van nlkken; of, door insmelting,voor den
J?*/c de ntk.
Y ik ke', zie nllcker.
Y :likeu, onz.w.,ik nikte,heb genikt. Het
is een voortdurend werkwoord van neigen,en beteekent eene herhaalde beweging m6thethoofd
of de oogen maken:xm ethet hoofd nikken,eenen
wenk m et hethoofll geven,anders kntlcken. llie
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scheid behieltl ook de ridder HoorT: om nem mer
daar afop te stian.- Die nooit listen oflaaghen
spaarde. D ie naauwkeurigheid is ook il1PooT te

ontdekken:noitheeftdeDootmi
jn'boezem meer
ontstelt.noitgafzi
j ons meer stof. Nimmer moet
hetu verveelen. Metdebevelende wi
js,die een
ware toek
-omstige ti
jd is:laet de ri
jke welvaert
nimm er uit. V oorts,om hetdenkbeeld te verster-

met mi
jne oogen nikt. MVNTINGUn. In hetfr. ken,voegtmen er meer achter:nimmermeer, bi
j

heet niqueeene schudding m ethet hoofd.
OUDAAN en andero!lnemmermeer.
Y l.kk er, m., meerv. nikkers. Een verdichte Y :nnen . o. w., ik ninde,heb genin; M et
watergeest, of waterspook van eene wanstaltige smaalcdrinken:doordatgi
jvan haernatte soet
gedaante,metwelke schim menkinderen welbang wiltninnen. V oxo. Zoude ditwoord ook, door
e0n0
Voor
gov
oegde
n,
V
an
i
nnen,naar Zicll nelnen,
maakt. Hi
J zoude zicl in poelen, stroomen en

zeeLn ophot
lden,en dezwemmendepersonen,bi
j in (
len mond laten loopen,gevormdzi
jn? Althans,
de voeten, onder water halen. Bj KIL.necker. men yindt hetbij lflL.niet. Ofmen moest denDaenèon aquahkus,NsrTuxus,ennost
jœus. In het ken,dathetvan den klank gevormdware. Namegem eene Ieven benoemtm en den duivelmetdezen li
jk, in Noordholland,noemtmen een zuigpopje,
naam : de zwarte nt
klcer. Hi
j heeft de klauwen waaraan men kinderen, in de wieg, laat zuigen,

van den nicker niet te vreezcn- Ds BRuxs. D e een nun. Onder dat zuigen, maken die kleinen
Engelschen noemen den duivelthe old n?'c/r.
vaak een geluid door den neus,zoo a1s m en in
llit waterspook heetin hethoogd.Niz en M '- ninnen hoort. In het Neders. noemt men eene
ckert, zw.necken,deen.ntkkentmiddeleeuW.nocca, pi
jpkan nûneke,cn ninnen,nûnken,nt
hken zaigen.
KCCCN#.
In som mige oorden zegtm en van kinderen, voor

Y:kker. (nikkel) v. Zeker onkruid in het welke hetwoord drinken nog te lnoei
jeli
jk om uit
koren: een ketel,daerdenickeri; qekoocktis. tespreken valt,datzj ninnen.
1è
)E BacxE. M isschien,om de vergiftlge en doo- Y :pp eql.en, b.w.,ik nippelde,heb genippeld.
dendeltracht, dus genoemd,a1s eene fguurl.bena- Bi
j Voxo.komt di
t woord voor, en schi
jntde
m ing van hetvorigenkkker,in den zin van duivel. beteekenis te hebben van iemand u1t geile drift
Y :k kep. m .,m eerv.nikkoppen. Iemand,die gedurig betasten,beni
jpen:en 'tvleesch blaeuvan
m ethet hoofd nikt. V an hierhet onz.w.ntkkop- alditnippelen wort. RODENB. Hetiswaarschi
jnpen, ik nikkopte,heb genikltopt. Alles in de da- 1jk hetvoortd.werkw.van nqj
lnn.
Y lppen , o. w., ik nipte, heb genipt. Met
geli
jksche taalslechts voorkomende.
Y :m f, v., m ecrv.nimfen. Het woord is uit kl
eine teugjesbehendi
g dri
nken. Iddedageli
lksche
hetgr.en lat.nympha. Men verstond bi
jdeGrie- taalalleen komt hetvoor:die wat te veul cnipt
ken en Romeinen,doorNimfen,zekerehalve Go- heit. HCIGIr.
dinnen, die zich bi
j stroomen, vloeden, bergen, Y l.pp en, o. w., ik nipte, heb genipt. D it
bosschen, enz. ophielden. Hierheen behooren de woord,met n4pen verwant, wordt van kinderen
zamengest.: bergnimf, boschnimf, dichtnimf, too- gebruikt,a1s zi
j metelkander kibbelen,en die kibbelzucht,door krabben,slaan,ni
jpen,aan den dag
veen,
d
rnimj
wa
t
e
r
n
i
mf
,
z
a
n
g
n
i
m
f
.
Va
n
t
we
e
ma
a
g
dle den Dichter als godinnen verschenen, leggen. Ool
c zegtmen, in de dageli
jksche taal:
zingt Poo'
r:toen mi
jn oor detaelvernam van alshetbegintte nippen (te ni
jpen),a1s de nood
bei dees nimfen. Om dat ons de oude D ichters aan den man komt.
zoo veelvan den minnehandeldierSchutgodinnen '
Y ls, een onzachtstaartige uitgang, waardoor
vertellen? zoo noem en de hedendaagsche Diehters m en zelfstandigc naamwoorden vormt. M en voegt

e1k verllefd en bekoorli
jk meisje eenenimf:maer dezen uitgang of onmiddelli
jk achterhetwoord,

nimfDAPHNS was zoo bang voor 'tminnen niet. waarvan hetgevormd wordt,geli
jk:duisternis,van
PooT. Verkleinw.nimfje;ook nynfelq'
nteen abel duister en nis, geboortenis, van qeboorte en nis)
o
f
men
pl
aat
s
t
t
us
s
c
he
n
he
t
woo
rd en dezen uitNimfeli
jn,datd'eêlsteschoonheittart.Poo'
r.Men
noemt ook een gekorven diert
je,wanneerhetin gang,weelluidendheidshalve,ecne e, als: geheimezi
jnen middelstaatis:nl
'
mf. Deze benaming be- nis, droefenis, enz. Zoodanig gevorrnde naamteekent zooveel als zonge bruid, en moetdaarin woorden zi
jn: gestaltenis,indacltenis,bi
j HoorT,

gezoehtworden,dathetdiert
je,in dien staat,zi
jn beloftenis,geheimenis,duisternis,goetlertierenis,bij

fraaiste tooiofpracht aanneemt;anders pop,p0p- Hoor'
r. Zoo ook lleeldtenis, beholldenis, erfenis,
Jk, genoemd.
ergernis,erkentenis,gebiedenis,gedachtenis,gebeur-

M m m er,(oul.nemmerjbi
jw.van ti
jd,betee- tenis,geschiedenis, getuigenis,jammernis, kennis,
kenendeten geenen ti
jde,nooit. Bi
jlmmer.waar- nadernis,eeneloopgraaf;verri
jzenis,enz. Aldeze
van het,door de voorzetting van ni, gevormd is, naamwoorden zi
jn, zonder onderscheid, van llet
teekende ik reeds aan,dat nool'tvan den verlede- vrouweli
jkegcslacht,en vormen het meerv. getal
nen, nimmer van den toekomenden ti
jd gebezigd in nl-ssen,a1s:eene ergenis wegnemen. Geheimewordt. M en vindtwelhettegendeelzelfs bi
j an- nissen navorschen.
ders nette schri
jvers;dan,daar wtidie twee woor- W atde beteekenis van deze woorden aangaat,
den hebben,mogen wi
jons,to$ opbouw van den zoo hangt dezelve van die woorden af,waarvan
luisteronzernaauwkearige en dnideli
jketaal, aan zi
j gevormd worden,a1s:beloftenis,de toezegging
dat onderscheid wel houden. Daarin zjn ons van eene belofte,voorts de belofte zelve; duisterni
voorgegaan de Overzetters van den Bi
jbel, wier s, geheimenis, begrafenis, bezwarenis, ergernis,
kieschheid bekend is;die nooi
'talti
jd van den ver- hindernis, iets, datons bezwaart,ergert,hindert;
ledenen,nimmer van den toekomenden en tegen- behoudenis,geli
jkenis,gedachtenis,gevangenis,dat,
woordigenti
jd,inzooverdie een toekomend denk- bi
jovernoeming,ook eene plaatsz waar men gebeeld mede insluit,gebruikthebben. Dat onder- vangen zit,aanduidt.
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Van dezen uitgang was HoopT een bl
jzonder boschy noeh boom,nlet:noch boom ,noeh boseh.
vriend,bi
Jwien men daarom vele zulke woorden Zoo ook: ik heb hem noch gesproken,noch gevindt,die nu meestverauderd zi
jn,a1s:nalatenis, zien. Voorts, verzwijgt men ook wcl het vorinatlernls,bitternis,hapernis,vergetenis, verheFenis, ge ontkennende woordje, en gebruiktslechtshet
verhoedenis,aanbiedenis,herboortenis, indachteuis, eene noch, a1s: m aar klageu golt noch sm eeken.
geloofenis,gehoudenis,enz. Bi
jVoyo.vindtmen PooT.
dus:jammernis, gewennis, geschapenis. Ver- Ditwoordje luidtreedsbi
j Iszoou.en KEa.noh,
veelnisbi
jNvrzoë. Ondertusschen isdeze uitgang en
H ktlmt naauw m et het lat.zlcc,nejueovereen.
jnljk, dat hetulthetoude
zeeroud,en luidt,bi
jULPHIL.nassus,bi
jdeoude et is zeer waarschi
lAuitschers nisse, nî'sso, hoogd.nisz-tangels.nisse, ontkellnende nî' en ocl, dat is ook, is zamengeeng. nes.:,neders.nçs2 nisse. D e wortel van nis, steld,geli
jk hetlat.nec llitne en cc.
zegt L.TsN K ATS.ls dlzister enverborgen. AoELuxo denkt,datdeze uitgang m ethethoogtl.nosz,
nttdz verwantis,dat,in vele oorden van D uitschland,een ding in het gemeen beteekent.
Y ls, v., m eerv. nissen. Eene holligheid in
eenen muur,een m uurvak,om daarin een beeld,
of iets anders, te zetten:geef slechts dit beelt
*
Qen n1
S. PooT. Sierli
jk zegt Voxo. 5:an een
welks om trek door bekoorli
jke
s
c
ho
o
n
a
a
n
g
e
z
i
r
t
,
haarloltken om ringd wordt,waarin heta1s in eene

Y oegen, o. w., het noegde,heeftgenoegd.

Te
eden zjn: lnaarnoege
aatva
' vr
--' nd'aan den st
.n
tgeesteli
jl
t gebieden, HoovT. Ook wedcrk.,ztch
noegen:mi
j noeght wel aan mi
jn ri
jk. Hoov'
r.
Hetzamcngestelde genoegen is thans gebruikeltjk.
Y oem eu, b, w., ik noem de, heb genoemd.

Eenen naam geven:men noemdehem naarzi
jnen
vader. Eenen naam uitsprelten:noem mi
j den
lnan eens. Zi
j laatzich M evrouw noemen. Van
hier noemer,de eerste naamval,iu de verbuiging
nispri
jkt:
Van naamwoorden; ook een woord der rekenNu blinktgeen Serasjnin'themelschheiligdt
Am, kunst,waar men,in hetgebroken,dusde onderA1s deze, in 't hangend hair,een gouden nis steei
jferletterheet. Noeming,benoeming:deko(van straalen.
ningh had den Landtvoogllden noeming van drieDitwoord der bouwkunde is zekerondaitsch, voudtgetalvergunt.. Hoog'
r. Noemeli
jk,datgeen uithetital.nlcchth fr nicheontleend;hetheeft noemdkan worden,noembaat.bjYoxo.
echter door hetgezag van VOND.en anderegroote

Y eeu . m . Een brabandsch woord, beteeke-

Mannen,reedshetburgerregtverkregen. J.LuB- nende middag,bi
jdeYriezen noon.beydekloeck
LlxK verkoos daarvoormuurrond, of muurvak, en stri
jdende tot op den noen. K.v.Mxxo. De
naderhand muuvgro@. Dit is welmeer neder- voornoen,denanoen.Zamenstell.:noenmaal,noen(
luitsch,doch minder duideli
jk. Ook binden ons rast,noenslaap,middagslaap:si
jsliepenhaernoenzulke zamengestelde woorden, als wi
j reeds de slape. BIJBEL, 1477. Noenstonden, middaguren
enkelewoorden in gebruik hebben,aan tenaauwe van elftot een; noenti
jd, middag: omtrentdie
palen:immers,hoe onnatuurli
jk zoude het beeld noenti
jt. CSAR.SI>IsG. In hetneders.ishetdt
'e
bi
j Voxo.zi
jn, als men hetdusschilderde:een none, eng. noon. Hetisuithetlat.nona,denegoude muurgroef van stralen! D e stoute verbeel- gende, dat is het negende uur. In de kloosters
ding des Dichters zoude,in hare hooge vlugt,niet is de poczl het negentle uur van den dag, van
minder door zulk een zamengesteld woord verhin- 'smorgens zes uren afgereltend,dus drie uren des

derd geweestzi
jn. Voortsvan hier hetzamenge- namiddags.
Yoesl. m., meerv. noesten. lletzelfde a1s
N:geh.zie btjnes.
knoest, weer, en met uitlating van de neusletter,

stelde altaarnis. VOND.

N ob ex, m.,meerv.nobels, nobelen; een ond. ook oestt eell stuk houtvol noesten. Van hier

woord. Een voormalig sttlk goudgeldinEngeland noestig:noestigeplanken, Oneig.
,moejeli
jkjverdroeg dien naam, waarvan rozennobel. De naam drietig: eene noestige zaak. Y an hier noestigisuithetmiddeleeuw.nobt
le,zloôzflvd,noblu'bwelken heid,moei
jeljkheid.lletiszekermetknoest,knods,
naam m en aan datgoudstuk gaf,toen hct,in het het lat.nodus,u2teene bron.

jaar 1344, allereerst geslagen werd. Men h
.eeft

Yoesk,bi
jv.n.en bi
jw. Ditwoord geeftdiell

het,in andere landen,nagemaakt. K IL.schathet toestand te kennen,wanneer alles drok en in be.
stuk op 2 Gl.50 cents. Die sal gheven der hei- weging is, en de,zaken met zorgvuldige naarstiglighcr kercken enen halven engelschen nobelIfsun. heid verrigt worden. M en gebruikthet,gewoon-

o.ST.Hoonx. Thans is nobel,nobeler,nobelst, li
jk,vanzaken:Noestevli
jt. Noestearbeid.Noesin de beteekenis van braaf,edel,edelmoedig,enz., te zinnen. M et noest verm aak. M . L. Tllow .
a!s bi
jv. n. en bi
jw.in gebruik,b.%'.:een nobel llen noesten lantbou leeren. Pool. Van hier
mensch;hj handeltnobel.
noestig: verademing van 'tnoestig brein. M.L.

Noeh,(oul.ook nocht,nocbte)een ontkennend '
1'
Iaow. Noestigheid. Het is onzeker, waarvan
Wi
j bedienen ons van dit woordjep wanneer er hoogd.nieten, zich eenen arbeid zuurlaten worvoegwoord, in de beteeltenis vallen ::84,en nskf. dit woord afstamme. Zoude het ook, met het

m eer dingen, in eene uitspraak,ontkend worden. den, alle moeite aanwenden; en m etnoth.inspan-

Het heeft derhalve een ontkennend woord voor ning van allekrachten,verwantzi
jn? Klc.heeft
zich, dat of hetzelfde, of een ander ontkennend het woord niet.

woordje is. Noeh der eene, noch der andere

Yeg. voegwoord van zamenbinding, om de

parthi
je,eenig waapentuighteverstrekken. HoorT. voortduring van eene tegenwoordige handeling te
D ien 't aan geen geleerdtheit noch kennis ge- beteekenen, voor tot hiertoe: ik weet het nog

breekt. G.BRANDT. Opdat men niemant aan- zeer wel. Nog ishetti
jt
l. Zi
jne nog bloet
lende

stoot geve, noch van anderen bespot worde. J. wonden. Niemand heeft hem nog gezien. Tot
NvcoL. H ier komt vooral de oordeelkundige re- nog toe. Poo'r heeft totnog.

gel van F.ox HAxs te pas, dat, a1smen het Voorts,is het een bi
jwoord van opklimming,
mi
ndere en meerderewi
luitsluiten,men alti
jdhet van vermeerdering. Ik heb u nog watte zeggen.
meerdere eerst moetnoemen,als:men zag noch Ik bli
jfnog eenigemaanden indestad. Nogeen.
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maal. Ik bood hem nog tien gulden. A1is hi
l nonnos roccwtt.
v majoves obreverentlam. Een der
nog zoo geleerd enz. D atlaatzich nog hooren! regelen van ST.Bsxsolcl
'gs is:junt
hres ct
zfdm
Zamenstell.:nogm aals,nogtans.
Prioves suos Nonnos vocent Geli
jk men dan nu
Als voegwoord komt hetbi
j de oudste duitsche de bejaarde monniken, uit achting,Patres,VaSchri
jvers voor, die hetnohspellen,neders.nog, ders,noemde,zoo gaf men hun ook den eernaam
nah. Alsbi
jwoord is hetbi
j die oudsteSchri
jvers van Nonnt',even als dien van Nonnae aan deheie
ook noh gespeld,neders.nog en noch. M isschien lige zusters. Die benaming is thans ten opzigte
behoort het, door de voorzetting van de n,die der ltloosterzusters alleen overgebleven.
de beteekenis niet verandert,totden wortelook. Y ood, m .,m eerv.nooden. De toestand,wan-

Hieruit bli
jkt,dat de spellfng van noclt,een ont- neerietsmetmoeite,datiszeerbezwaarli
jk,verkennend woord, en nogt een voegwoord van ti
jd kregen wordt: llet kan cr des noods door. Ter
naat
l
we
r
nood.
De
t
oe
s
t
and,
wannee
r
m
e
n,
in de
en bi
jw.van opklimming,nietzoo zeerop deafstammillg, als wel op een, thans bi
jna eenparig keus van middelen, ter bereiking van een einde
aangenomenj gebruik der netste Schri
jvers ge- te naauw bcpaald is: zi
jnen nood aan iemand

grolld is.
klagen. Uit den nood helpen. Als de nood aan
Y ok ,v.,m eerv.nokken. Een woordrdatin het den m an komt. M aeck van de nood een deught.
gemeen het opperste toppunt van iets,hetuiterste V OND. Het heeft geenen nood. In geval van
eindeschi
jntbeteekendtehebben. Inhetbi
jzonder nood. In het gem eene leven gebruiltt m en hct
is hetin gebruik voorhetopperstevanhetdak:op van eene persing op de natuurli
jl
te ontlasting:
de nok van het huis staan. l)e schippers noemen grooten nood hebben. Poo'
r bezigtheteens voor
dus hetuitersteeindevan dera:hetbovenstvan de noodlot, voor beschikking. M en gebruikt vooral
nok. S7SSTERB. Bi
j lflL. heeft hetook nog de dit woord van den toestand,in wellten m en van
beteekenis van de ruggegraat, en van làet merg die middelen beroofd is, die volstrekt tot onze
der ruggegraat,lat,nucha,sp.nuca,hetwelk M AR- welvaart dienen ; vele nooden uitstaan. In den

TIN.voor een oorspronkeli
jk arab,woord houdt. uitersten nood zi
jn. Nood breekt wetten. Nood
Eindeli
jkr is het bi
j KlL. ook lletachterstevan leert bidden. Oddti
jds gebrui
kte men het ook
eenen pi
jl
, het kerfje in eenen pi
jl,eng.a nockt voor misnoegen,verdriet:iem andnood doen. V an
of notch. Zam enstell.:nokbalk,dwarsbalk,waarop hier noodeli
jk, dat door den nood gevorderd
'
de sparren van een dak rusten;nokgordingen,tou- wordt, bi
j Doassr,.en I'
Ioo>
nl,,welke laatste ook
wen aan de nok geslagen,om haar daarmede te noodeli
jkheidheeft. Noodig. Zamenstell.:nooddwingen; nokpan, die op de kruin van een dak bede, bi
j CAMPI
I., noodbescheer, noodschil
kking:
ligt. Het ital. nuca,de nek,wordtook,naar de aen 'tnootbeseheer gehecht. Poo'
r. Noodbegetuigenis van M ARTIx., van de kruin van het stuur,noodborg,nooddienst,bi
j Sslzs,nooddrang,
hoofd gezegd.
bi
j L.TSN KATE, noot
ldwang,noodeloos,noodY ok. m ,, m eerv. nokken. Snokr nik. V an helper,bi
jMARN-,noodhulp,mannel.en vrouwel-,
hierhetonz.w.,nolckentiltnokte,heb genokt,het- een man, of eene vrouw,van wierhulp wi
jons
zelfde als szklcken,weenen,zoodathetgeween,door uitnood bedienen;noodjaar,noodklok,brandklok;
snikken,gestadig afgebroken wordt. Laetdatnoc- noodleugen, noodli
jdend, arm ; noodmoord, geken varen,bi
jVoNo.,hetmlttesingultusvan Ho- welddadige moord,in het GELD.rsAlt.BOEK voorRAT. 'tls lang genoeg genoltt. Poo'r. H et kom ende; noodmunt, noodpenning, in gevalvan
woord is klanknabootsend. V an hier nokking,en beleg uitnood geslagen;noodpers,bj CAMPII.

genok bi
j1f.Bl
tAXo'
r.

noodschcer (schaar): de noodscheer dreigt den

Y on, v.,meerv.nonnen. Ecne gesnedenebig. draet mi
jns levens afte knippen. V'
oxo.
, noodEenigen holzden het voor eene flguur van eene schikkeli
jk, noodschik
-king, noodschootz noodstal,
non, eene kloosterztzster. Zie lclop. A DESTJNG noodvasten, noodzaak,noodzakeli
jk,noodzakeljkleidt hetafvan nt
jden,waarvoorthanssnl
jden in heid, noodzaken, noodzakig, enz. Barensnood,
gebruik is.
bli
jvensnood,bi
j Poo'
r, llongersnood,minnenood,
Y on, v.,îneerv.nonnen. Klcvertaalthetdoor bi
j CATS.
tltrbo, turbent trocltus, een tol,top. Die beteelte- Nood, OTFRID. not,noti, ULPHIL.nauth!ange.ls.
nis is nog biJ de geldersehe Iuantllieden overig,tlie nead,neod,nyd,hoogd.39.
0th,neders.nood,l
jsl.neîd.
den gedraaiden arm aan een spinnewieleene zlprd ZW . nöd.
n O0m en. Zulk een wiel heeft drie nonnen: tusY ooddru fk,v. Een toestand,inwelkenm en
schen twee loopt het klaauwier,en dederdehoudt zulkc dingen ontbeert, die tot onzen welstand
hetspinrokkendienen,bjzondertotonderhot
lding van hetligchaY on, v., meerv.noklten. Eene godsdienstige meli
jkç leven:iemand innooddruftbtjstaan. W jdochter, die zich in vereeniging metandcren,tot ders,bct
eekenthet(endi
tisdegewonebeteekenis)
flen ongehuwden staat verbonden heeft. Eenige datgene, dat totonderllouding van hetleven vol-

van zalke nonnen nemen ook degeloftevan vri
j- strektnoodig istiemand zi
jne noodtlrnfs bezorgen.

willige arm oede en gehoorzaam heid opzich.Eene Met nootdruf: te voorzien, HooF'
r. Bi
j Apsr
a.
non worden. Zamenst.:nonnenkleed,nonnenkloos- komteenvoorbeeld uithetPestboek van hetjaar
ter, enz.
1500 voor:so ist notturftden luftzu rechtfertigen,
Hetwoord isoud,daarhetreedsbi
jITlsuoxv- zoo is het noodig, de lucht te zuiveren. Voor
Mus voorkomt: castae vocantur etnonnae. E14As- nooddruft speltKlc,nooddar
ft,zoo a1sde Ouden
Mgsen M wlzTlxlus houden hetvoor een egyptisch schreven,a1s zamengesteld uitnood en duî
ftvan
woord; in welke taalm en goflsdienstige personen derven,ontberen. Nood schi
jnthierhetverout
lerde

van het manneli
jke en vrouweli
jlte geslaclltdus bi
jwoord te zi
jn,dat bt
jOTFRID.notiis,en de bezoude genoemd hebben. In de middeleeuwen,
noemde m en oude menschen, die, in de kerken,
van liefdegaven onderhouden werdcn,nonnolèes en
nonnanes. PAPIAS,doorM ARTIN.aangehaald,zegt:

teekenis, onder anderen, van zeer had,waardoor

dus de kracht des woords daz
ff,druftversterkt
wordt. Voorts is van hier nooddruftig,nooddruftigheid.
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Y ooddw lngen, b. w.,ik nooddwong,heb noodsuin in den z1n van wcttige verhindering voor.

genooddwollgen. Sterk noodzaken: tot dat zi
j

Y ool.
l.bi
jw.van ti
jd,vanne,n?
êen oolt. Dat

H em nooddwongen,om enz.FltwxTzsx. Van hier dit woord,liefst,bi
jden verledenen ti
jdgeplaatst
nooddwang.
wordt,isbi
jnimme'
.aangewezen. fliervan wi
jken
Y oode. ecn woord,datnietandersdan achter NYLOL. D. s-. HooGserR. tn antleren af. Hoop'r.
het voorzctsel van gebruiktwordt,bi
j de werkw. zegt teregt: dat zulx nooit voorheen geverghd
hebben en zq'l'
n; voor noodiz:hoe veel laken hebt was. En VoND.:ik hebnoch noitmi
jn dorstge-

gi
J daartoe van noode? Ten is haer niet van pait. Ou1.bezigde men ook nie,py:: Nie ensjn
nootle henen te gacn.BlefBsrav. Van noqd,in den gehesien alsulken. BIJBSL, 1477.
Y oor, m ,, meerv. Noren. Iemand, die de
zin van noodzakeli
jkheid.
Y oode, bi
jw-, ook zamengctrok
-ken in non. landen, om hetnoorder aspuntgelegen,bewoont:
r. Zam enstell.:N oorman,
Ongaarn,onwill
ig:li
jdende noode,datenz.HooF'
r. debevroozeNoor. Hooya'
Veel liever gaern, dan noô gedaan.CAMPH. Hi
J iem anduitNoorwegen;angels,norman,nortbman.-

leedtzoo noô.Poo'r. Van hctvorige nood; der- Noorlieden,menschen,die ver in hct noorden ::-0halve zooveela1suitnood,des noods.
nen;Noorwegen.
Y opden, b. w., ik noodde, heb genood. Yeord. bi
jv.naanlw. Hetbeteek
-entdiestreek
Verzoeken, anders noodigent iemand ter maaltjd des hemels,die vlak tegen hetzuiden over staat:
nooden. L11st,daer hem de ti
lttoe noodt.PooT. dewind isnoord.Zam enstell.:noordewind.V oorts

Hetwoord drt
lkteigenli
jk uitdoordringelde,ook a1s z.n.. in:den steven om den noord wenden.
vriendelt
jkebeweegreden,toteene zaak overhalen. Van hiernoordeli
-jk:enliepen wi
jtoen watnoorYoodhulp,zienood.
deli
jk aan.BI
JGASRT.Noordeling,die in hetnoorY oodlgen, b.w.,ik noodigdeheb genoodigd. den woont.- Noordsch,vau hetnoorden, datin
Een voortd.w.van hetvorige noodentop den ge- het noorden is:''noordsehe balken. Oneig.,ishet,

wonnen kostnoodigen.Voxo. Van hiernoodiger, hi
j KIL.
,stuursch,barscll,woest.W jzeggenthans
noodiging,Zamenstell:ultnoodigen.
norsch. Zam enstell.:noordbeer,noordkaper,soort
Y oodl.
ot.o. Lot,deel,a1seenebeschik
-king van walvisch; noordli
jn, bi
j Voxo. noordoost,
der Voorzienigheid:iedereen heeftzi
jn noodlotin noordoosteli
jk,noordoosten,noordpool,noordster,
de wereld. M eest verstaatm en het,even als het noordsvaarder,een schip,dat om den noord vaart;
bi
jv.noodlottè
j,van demaatderrampen en onge- noordwaarts,noordwest,noordwesteljk,noordweslukken, welke de mensch,in ditkati
jvigeleven, ten,noordzee,noordzi
jde,enz.
ondervindt:mi
jn noodlotisnietanders. Dichters NoTx. pord, angels. northt i
jsl,nordur, eng.
beschouwen het noodlot a1s een wezen,dat straf, north, zw. nord, sp. norte, ital, nort, fr. nord.

wreld en onverbiddeli
jk is. Zoo zegtPoo'
r: hoe W iCHTSR.leidt ditwoord van hetgr-pz?bz, bemoogt gi
j zoo verslagen von 't straFeNoodlot neden,af;Falscu rcn oord. Dan,daarhetzuiden
klagen? En elders:och!datIlaer 'tNoodlotspâ van de warmte zi
jnen naam heeft, zoo is het
belett'. Van hier noodlotteli
jk,noodlottig. Van waarschi
jnli
jk,datnoord van hetsnorren desnoornood en lot.
dewinds ontleend is. Bj de oude heidensche
'Y ood m on d:gen. b. w.,ik noodm ondigde Zweden was NloRo de God der winden en des
heb genoodmondigd. Een woord,bi
jeenigeRegts- waters.

geleerden in gehruik, in de beteeltenis van eene Y oorden , o. Het noorderdeel der wereld.
dochter, die onder ouders, of voogden staat,en De wind is in hetnoorden. D ie aanwaeit uit het
nog voor onm ondig moet verklaard worden,tegen blaeuwe noorden.PooT.

haren zin schaken,of ook verkrachten,Vannood, .'
Y oorder, onverand. bi
jv.naamw. Van het
dat is dwang,en mondigen,voorm ondig houden. noorden :De noorder as. H etnoorder licht. Met
Y oodw eer. v. Tegenweer, welke men in de noorder zon vertrekken, vèrhuizen,spreekw.,

gevalvan li
jfsgevaardoet; ook noodzakeli
jke ver- stil, bi
j nacht, zich wegmaken. Misschien doet
dediging tegen eenigegrieven:dereden onderstut men beter,metaldezewoorden aaneen te schri
jde noodweer. V OND. V an nood en weer, verwe- ven: de noorderas, noorderbreedte, enz. Voxo.
ring.
nogtans:zegtvan over 't noorder naeu.

Y oodw eer,o. Hevig onweer:'tafgri
jseli
jk Y oosel.
l
.jk, verouderd bi
jv.naamw,nooseli
jgeklaterdesnoodweers treftook 'twater.PooT. ker, nooseli
jkst. Schrikkeli
jk, afschuweli
jk: een
'
Yootlw entl:g, bi
jv. n. en bi
jw-,noodwen- treurigh en noosseli
jk bedri
jf.IloovT. Missehien
diger,noodwendigst. Noodzakeli
jk: ik moet er metnoozen verwant.
noodwendig zi
jn. Daar '
t noodwendig een ieder Y eol, v., meerv. noten. Ond. woord, aan-

m oettreFen.BILDIRDIJX. V an hie'rnoodwendig- m erking,aanteekening op een boek. Uit het lat.

heid. IHRE leidt het af van het oude wan,Ycczl, nota. W i
jders, een schrift, uit eenige weinige
mangel,gebrek.eng.want,datook bi
jKII,.voor- regels bestaande. Zoo spreekt men, in hetgekomt.Zoozoude flan noodwendè
'
gietszi
jn,hetwelk meene leven, van eene banknoot. Eindeli
jk,een
men, zonder nood, niet ontberen kan ; datzeer teeken in de zangkunst: naar de noten zingen.

noodlg is.
Hi
j heeft vele noten op zi
jnen zang, spreekw.
,
Y oodz:nnen. b.w..ik noodzinde,heb ge- men moetgestadig naarzi
jnebevelen luisteren en
noodzind. Ilitwoord,geli
jk hetnaamwoordnood- daarnaarzich schikken. Zamenst.:zangnootenz.
zznniny, vindt men, in hetlandregtvan Zutphen. Yeol, (neut) v.
, meerv.noten. lnit woord
Men leidthetafvan nood,datiswettig beletscl, beduidt, in zi
jne ruimste beteek
-enis, niet alleen
om voor het regt te verschi
jnen,envan zinnen, eenerondeverhooging,maar ook qene ronde vergezinnen,dat,in het geldersche regt,debeteekenis dieping. Voor eene ronde verdieping gebruikte
heeftvan verzoekenderwi
jzevorderen; te weten, men het,in vorigeti
jden,van de rondel
terfeener
dat de bi
jgebragtenood vooreenen wetti
gen hin- armborst, waarin depeesrustte,bi
jKlra.notvan
derpaal bi
j den regter worde aangenomen. In het den staelen ôtwle. Voor eene ronde verhooging,

groote GELoanscus PLAK.BoEx komt noodsun en noemt men den knop, in het midden van een
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vcrwulfsel de noot van een gewelf. Eenen uit- Stuursch,barsch, woest. Het woord drukteigenstekenden steeny of een stuk hout, waarop een li
jl
t een onaangenaam snorrend geluid uit,en is
balk rust,noemen wi
jnootofneut. Zamenstell-: uitecne bron metnoord; waarom eenigen noorsch,

jken zin
nootsteen,zerknoot,bi
jL.TaII>. Hetknopjeaan noordsch,nordsch spellen. In dien eigenli
eene roerplaatdraagtdenzelfden naam. ln ellgcre zegtM .L.TIaow .:ltverzengde zuiden,'tnorsche
beteekenis bednidt, in het plantenri
jk, eenenoot, noorden. Van hier wordt het onei
genli
jk voor
eene soort van ronde vrucht,in harde schalen in- eene stuursche, barbaarsche gemoedsgesteldheid

gesloten. Hierheen behooren pimpernoot,beuken- genomen, inzoover die zich door een grommend
noot,galnoot,kokernoot, of kokosnoot, m uskaat- geluid naar buiten vcrtoont:Iemand een norsch
noot, okk-ernoot en de zoogenaamde pepernoot. antwoord geven. Norsse Noormannen. Voxo.

In degewoonli
jk-stebeteekenis,heeten eenige dier Van hiernorscheli
jk,norscllheid.

schaalvruchten noten. Noten plukken. Noten Arel. o. Ou1.nuttiging,genot:hetsnoodenot
kralten. D at is een harde noot om te kraken, baarde bederf van ingewant. Hoor'r. Gedierte,

zegtmen van eenezware,moejeli
jke, ofook on- dat,doordenoodt,totnotgemaaktwordt.Hoor'
r.
aangename zaak. Niet eens de pi
jn waerdigh Men gebruiktthans algemeengenot.

achtende deze noot te kraken. V oxo. Kwade
noten kraken, iem and een onaangenaam gevoel

N eve- ber, m . D e elfde maand van een
van het lat.novembrtws,datdenegendemaand

van het toekomende indrukken. Oneig.:hetpit,
omdatdeRomeinenhetjaarmetMaart
datin de noote eens zinverdichtsels zit. Otm wAx, begonnen. K AXEL Ds Gnool's noemde deze
Voor denboom,andersnotelaar,bi
j lfls.noteler, maand wlndmonath,R.MAUR.hevthl'
stmanoth. Bj
noteltere, komt het bi
j Voxo.voer:men entde onsdraagtzi
jook den naam van slagtmaand, bi
j

noot. M isschicn gebruikt m en hier het m annel. de oude Kimberen blotmonat, om het bloed der
geslacht beter. V ergel. abrikoos. Zamenstell.: geslagte runderen.

notenbolster,notenboom,en hetonverand.bi
jv.n. Aru, eigenli
jk een bi
jwoord van ti
jd, schoon
notenboomen,van notenboom, methetbedr.werk. het ook,onei
genli
jk,a1s een voegwoord gebruikt
notenboomen,alsnotenboomen houtschilderen;no- wordt. Als bi
jwoord beteekent het het tegentendop,notenkraker,notenschaal,notenschiljnoot- woordige oogenblik: het schip is ))u eerst aangeolie,enz.
komen. lnsgeli
jksmetvoorzetsels:van nu. Van
Yeeze.(bj KlL.noose,lat.noœatv. Schade. nu aan. Totnu toe. Nuruimdend'Onroomschen
Verouderd woord, waarvan noozel, scl
aadel
i
jk, die stad. HooFT. Nu kwam de eene, dan de
noozen, schaden. Het zamengest.onnoozelisnog andere. Oneigenli
jk wordt het,op velerleiwi
jue,
in gebruik. Uit eene bron m et het lat. noceo, als een voegwoord gebruikt: nu en is 'tniet alschade aanbrengen,en hetfr.noise,twist.
leen om si
jnentwil geschreven. BIJBELV. Ende
Yer,v.,mecrv.noppen. Pluis op hetlaken: a1szi
jnu Jerusalem genaeckten. BIJBSLV. Nu,
zonder eene nop van 't kleedt te zengen. Voxo. zoo als gezegd is. W elnu! watza1dat worden?
ln het gem eene leven zegtm en van iemand, die Nu mannen! lustig aan! Nu, llu, dat zalwel

welin dekleederen is:hi
jisgoed i'
n de noppen. ovtrgaan.
Verkleinw. nopje. Hi
j is in zi
jne nopjes,hj is Ditwoordjeluidtreedsbi
jIslzhoI
4.,Ksn.
,MTILregtvergenoegd en bli
jde,als een kind overeen rasIt.nu,hoogd.n% C?zIz?, neders.,deen,,zm,i
jsl.
nieuw kleed. Zamenstell.: nopschaar, nopi
jzer, nu,bi
jULPHIL.nu, nvac,perz.nubs russ.nu,lat.
nopjeslaken, zeker lal
ten met uoppel
). Van hier nunc,gr.Nuy, en als een voegwoord,zondern,
noppig.
ouv,fnl.nyt,in dedageli
jkschetaalnouw.
Y epen .b.w.,ik noopte, heb genoopt. Ste- Y u eh4en, m . D e vroege mol'genstond: den
ken,prikken:de sporen noopen het rosz Voxo. thienden nuchten a1s A urora m ilde enz. K .v.
Oneig., aanhitsen tot kwade daden)de boosheit M AxD. 'sNuchtens vroeg. H oos''
r spelt'snuch-

llooptderazende gemeente. Hoogvr,.Aallzetten, tents:dit schri
jven 'snuchtents gevonden. Thans
om spoed te maken: hoe nooptgemi
j,om voort zegtmen ochtend. Hetwoord schi
jnt,metnacht,
te varen!PooT. Tot i
jver en pri
jsel'
tke daden van eenen oorsprong te zi
jn.
opwekk-en,aanmoedigen:noop mi
jn vl
i
jt. PooT. Yuehler. (ook nuchteren) bi
jv.n.en bi
jw.
Hetdeelw.nopende,geli
jk ook nopens, wordt als Dat in den vroegen morgenstondis,datop deneen voorzetselgebezigd, in den zin van belangen- zelven betrekking heeft,of daarin gegrond is; bi
j
de,aangaande:naar gelang maakten de bondtge- Dichters gebruikeli
jk : ook toont hem 'tnuchtere
nooten gissing,noopende deheel
achappi
je. 1100:>T. licht de huiverige steden. Poo'
r. Die den nuchZamenstell.:noopi
jzer.
teren dageraetin 'tkrieken welkom heet. Pooe
r.
Zooverdeeerstebeteekenissteken,prikken is, Oneig.
,die nog zoo is,alshi
j'smorgensopstaat;
schi
jnthettotnl
jpen te behooren.
die dus denzelfden dag nog nietsgegeten en geY epentl.e. nopens,zie nopen.
dronken heeft:ik ben nuchteren van huis gegaan.
Yeppen. b.w., ik nopte heb genopt. Het Ende ik en wilse niet nuchteren van mi
jlaten.
laken van noppen zuiveren. De derde nopt en BlgB>iLv. B epaalder, niet beschonken: die man
krolt en kronckelt. Yoxp. Noppen is ook een is zelden nuchteren. Een nuchter kals dat de
plaatsni
jders woord:eene plaathier en daar wat koe nietgezogen heeft; voorts een kalf onder de
noppen,verbeteren. Noppen beteekent, eindeli
jk, drie weken oud; oneig., een latrejongen. Fig.
,
in Gelderland, met de tanden aan ietsschaven, mati
g:dat de oude mannen nuchterzi
jn,stemen wordt,in hvtbi
jzonder,van paarden gebezi
gd, mig,voorsichtig. BIJBELV. Van hiernuchterheid,
als zi
j elkander de opperhuid met de tanden matigheid in drank. Zamenstell.)ontnuchteren.
kraauwen. Dit is in het neders nobben. Van Nuchter,nvcl/ern, hoogd. nûchtern, bi
j NOTK.
hier nopster,eenq vrouw,die de lakens nopt. Het nuchtarnin,in den zwab.spieg.nuhter,nedtrs.nog-

woYeek,
ord isme
tnt
jpen verwant.
terYuf.
n. v.,meerv.nu:bn. Verkleinw.nlfje.Een
(norkig)zie nurk.
Nerseh,bk-v.n.en bjm,norscher,norschst. onnoozelvrouwtje,datmetnietsvoortkomen kan,
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datzich nietweette reddèn. 0ok een neuswi
jg, W atnutsteektdaarin? Nut aanbrengen - vertrotsch meisje:wat beeldt die nuf datnufje, schaFen. Te nutte maken. HoorT bezigt ook
zich welin! Van hiernufen,tno#ep,bi
j de Gel- not:hem trefthaer noten goetl. Van hier nutderschen) talmen; nî
fachti
g, talmaehtig. In het baar,datnutaanbrengt,bi
jRollsxs.
,nutbaarheid,
eng. heet tr#e,eene beuzeli
ng. Bk KIs.is
nutteli
jk,metvoordeel;nuttig,nuttigheid,nutzaam,
mannel.,vooreenen wi
jsneus.
veroud.w. Bi
j M.S'
roxs vinden wi
j nog een
hiervan gevorm d, doch reeds verouderd woord,
Nrugger, zie nuver en snogger.
N u k. v.,meerv.nukken. M isschien,hetzelfde nameljk nutschap:onlanghehide nutschap nam.

als het hoogd.Afuclce,eene verdrietige luim ; ook Ook in eenen brlefvan AEIZB.v.Bsvsnsx, 1378:
onheusche uitwerking eener onbestendige eigen- om nutschap en de oorbaar.- Zamenstell.; nutzinnigheid,welke zelfs weltot boosheid overslaat. teloos- nutl
cundl
g,bi
'
jVoxo.
V erder,ellte aanvalvan eene verborgene, kwade
Y u élen , o. en b. w., ik nuttede,heb genut.
Onz
.
,
m
e
t
he
bb
e
n
)
nut
aanbrengen; wat nut ons
gesteldheid des gemoeds;schalkheid,loos bedri
jf:
'sM ans deugde spreekt den m an van booze nuk- zulk een boek? Als voedselgebruiken:de priesken vri
j.J.DBDEcK. Si
jbedenckenboosenucken. ter nut en eet. Voxo. Bedr.:ze nuthet zonder
rechten snaaek. Ds D scx. V oor genieten geDoltEslu.
Y ul,v.
,meerv.nullen. Een ci
jferteeken,inde bruikt het CATS:m aer yeder nut de lucht. Van
gedaante van eenen kleinen cirkel, dat op zich hiernutting. BIJBELV. Nutsel,voedsel.
zelf niets is,maar alleen de afwezigheid van eene Dit oude woord is bi
j ULPHIL.niutan, gcnkfcn,
talletter beteeltent. Uit hetlat.nullus,nulla,geen. bi
jOTERID,ginuzzen,bi
j wien het voor genieten
Eene drie met zes nullen. Hi
j is maar eene nu1 voorkom t, hoogd. n'utzen, zkfifzez?, neders. nntten,
in ci
jfer,zi
jn gezag geldt niets. In het gemeene benutten, angels. notian, nytthn. H etstaatin een
leven gebruikttuen hetalseen bi
jw.:nul en van naauw verband m etnieten,genieten. H et lat. uti
is,slechts door de afwezigheid der nn hiervan ongeene waarde.
Y u u, v.,meerv.nunnen. Zoo noem tmen, in derscheideH. Oorspronkeli
jk heefthet eten beteeNoodh.,een zuigpopje,waarin zoetigheid is,waar- kcnd.
aan m en kleine kinderen laat zuigen. V an hier N ulé:gen ,b.w.,ik nuttigde,heb genuttigd.
het
onz. w. nunnen, aan eene nun zuigen. Zie Voortd. w. van nuttentspi
js nutti
gen. Methet
*

nuttighen der spi
jze. HoorT. Van hier nutti-

ntnnen.

Y u ren , o.w.,ik nuurde,heb genuurd. Een ging.
woord,op de Veluweingebruik,datgezegdwordt Y u u n. v., meerv. nt1nen. Een Gron. woord
van eene koe, wanneer derzelver ulger, op het van onzekeren oorsprong. M en verstaat, daar ter
laatste van hare dragt, zich begint te spannen: plaats,door nunen ledige zeeschelpenyinzoover zi
j
dekoebeginttenuren. Bi
jKlrz.vinden wi
jneur, dienen zullen voor de kalkbranderpen. In het
ekfr,uder, datis uqkr. Devoorzetting van eene hoogd.wordtN onne van eene ledige ruimte gebezigd.
n bi
J sommige woorden is bekend.

N urk.(nork) m.;meerv.nurken.Eenmensch, Yuver, bi
jv. n. en bi
jw.,nuverder,nuverst.
diezi
jne onvergenoegdheid doorknorrigetaalaan Insgeli
jkseen woord,bi
j deGroningersingebruik,
den dag legt: een nurck van ongetoomden aert, methet verkleinw.nuvertks. Datstaathem nuver.
CATs. Van hier nurkachtig, het onz. w. nurken, Een nuverejongen. Hetheeftdeelsdebeteekenis
datm ethet hoogd. nörgeln overeenkomt; nurkig. van net, aardig, fraai, deels van vlug, vaardig.
Alles van den klank gevormd,a1s knorren, norsch, M isschien,daarde verwisseling van keellettersmet

lipletters(vooralvan dehardecltmetf als ach-

enz.

N u sse:en . o.w.,ik nusselde,heb genusseld. ï6r, after;ook wel van dezachtereg metv,als
Talmwerk doen. V an hier nusselaar, nusselari
j. aveger,eveger,6,
g,
ç6r)in onze taal, niet ongewoon
M isschien,met knutselen verwant;of,door verwis- is,zoudemen hetvoornugqher,'
sntwp/
lcr, dat bi
j

seling van letter,metnufen.
KIIz
. voorkomt, en die beteekenis bi
j KIL.en
N ul. bi
jv. n. en bi
jw-,nutter,nutst. N uttig : HALMA heeft,welke de Groningers aan hlln nuver
niets nutter, dan een voorzichtig wantrouwen. geven,kunnen aanzien. Voorts,isbi
jMEYER en
Pool'
. Dan draagt ons li
jden nutte vracht. G. KIL.een werkw.uuveren, zfreren,in de beteekenis
BnAxoT. Goed:hetware hem nutter (beter),dat van eischen, begeeren, overeenkom ende m et het
eenen m eulensteen enz. Blasxluv. M en gebruikt lat.avere. M isschien een klanknabootsend woord,
het ook zelfst.van h:tonz.geslacht,zonderm eerv.: datden hi
jgenden adem uitdrukt.

0.
e is de veertiende letter van hetnederduitsche e ,een geluid,waardoorwi
j,op eene natuurABS, geljk zi
j,onder de kl
inkers, de vierdein li
jke wi
jze,onze gewaarwordingenuitdrukken. Hct

orde staat. ZiJ' wordt, door eene ronde opening is een teeken van verwondering en aandoening:
van den m ond, uitgesproken, hebbende nogtans o,welk een schat!o hemel!o bekoorli
jkeavond-

een dubbel reluid, alzoo zi
jdan eenszacht,dan
eens scherp ls. Zi
j is kort en zachtin hond en
dol:een dollehond;zi
jiskortenseherpinndrsch
eu k6p. een nörsche köp. W ederom iszjlang
en zachtin koper(metaal);zi
jislang en scherp
in kooper,verkooper. Zie hierover breedqr mdne
Nederd.Spraakk.D.Ij l7.

stond! O! dat gi
j wi
js waret!o God!gi
j zi
jt
mi
jn toeverlaat. PSAIZMBER. Men plaatstdittusschenwerpselook welachteraan:hi
jiszooschoon,
o! Meteenen vierden naamval: O mi
j verouderden,mi
jafgepui
jnden man! Ds Dscx.
Dit tusschenwerpsel, als door de natuur zelve

uitgewerkt,isbi
jna in alle talen o,pJ. Hethebr.

OBLIE- OESTER.
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5!y,hetgr.:(,hetlat.eheu,onsach en och zi
jn m cnstell.:oefenkamer,oefenplaats,oefenschool,enz.
daarmede naauw verwant.
Ons ofenen schi
jnt een voortdur.werkw.van

e 'bl.:e. v., meerv. obliën. Eene zeer dunne hetoudeoéen tezi
jn. Zoo heeftNoTK.uobenen
wafel. Verkleinw.oblt'
et
je. Zamenstell.:obliebak- uoberen. In eene voorrede, voor eenen ouden
jbel, te Keulen,'voorhetjaar 1488,
ker,obliebus,obliedoos,obliedraai
jer,andersoblle- duitschen Bi
ukt,leestm en: daarm ede sich te oeven. Zoo
?
zlcn; obliei
jzer, obliekoek, enz. Het woord is, gedr
ook aldaar het naamw. oevyngh. Hetlat

. o
met het fr. oublie, u'it het lat.oblata afkomstig.
pus,
operari,behoort hierheen.
Zie ouwel,datvan denzelfden oorsprong is.
e eea an, m ., meerv. oceanen. D it woord, e egen , o.w., ik oegde,heb geoegd, Een
uitde fabelleer der Grieken en Romeinen ontleend, zeer oud woord,dat,in onze alleroudste schriften
iseigenli
jk t1e naam van eenen zoon van CoELus gevonden wordt,in de beteekenis van moeten,been VESTA,welken men voorden God derzeehield: hooren. Hetkomtvoor in de ALREXYESTS W lLcop 't zilte veld van Vader Oceaan. BKGASRT. KOZREN vAN LwxoswoL'
l',van hetjaar1282:dan
V an hier wordt het,in navolging van oude hei- oegen de eerste kinder dat halve bodelgoetdaer
densche dichters,voorde zee in hetalgem een ge- aftho nemen. H etkomt overeen m et het engelnomen. Een moedig zeeman ploegt gerustden sche verled. deelw. ought, dat eveneens gebruikt
oceaan. ROTG. Fig.:de waerheit,uit een' oce- wordt. Het beteekent eigenli
jk hebben, dat den
aan van sellriften opgevischt. VorzrzExH. V an zin van moeten heeft,als:ik heb mi
j te wachten.
hier oceaansch :oceaensche diepte. V oxo.
Hetis hetzelfde woord a1s hetallgels.oegan,hebHet woord is uit llet lat. oceanus,en dat uit ben,gr.zzzbg. In de oudvriesche taal, lcestmen
het gr. ozzlvoç. In het perz. heet ukianus de bi
j Scuo'
r.Bsscnm vAx Fnllsrz
.:so aeghma(be-

wereldzee. Het schi
jnt daarorn een woord van hoortmen)stjn fora hand ofto slaen.
oostersche herkomsttezi
jn. Eriseen oudwoord e egsl, oest,zie oogst.
cccl,datwater beduidt, lat.cgtfc; misschien behoorthettoteene en dezelfde bron.

e e:, zie och.
e ek en, b. w., ik oekte, heb geoekt. V ere eh? een tusschenwerpsel, waardoor wi
jeen oud. woord, dat verm eerderen beteekent. Dit
geluid ultden boezem stooten,wanneerwi
jzekere oeken is de bron van ons woeker, waarvoor oud-

aandoening willen te kennen geven: och,mi
jn ti
jds oeker geschreven is, en behoort tot eenen
vriend! Och? ware hi
j nooitgeboren! och ofgi
J oorsprong met ook. Oeken is het angels. ecan,
naar mi
jnen raad gedaan haddet! och datGod 6cCJll, O6Cc4j m OeSOg. Jtficll, lat. cN#8r8, gr.
gave!Och! heb ik dat verdiend? Ende in alle q'
azetN.
wi
jcken sullense seggen,och! och! BIJBELV. Men e eu. een klemstaartige bastaarduitgang, die
plaatst,terverm eerdering van de klagt,erook crz?z aan het einde van eenige zelfstandige naam woorachter:diezi
j,och arm !bli
jmoedig plukt. PooT. den gevonden wordt,als:katoen,blazoen,latoen,
0ch crzncz
l.
'was bi
j de Ouden een gewone uit- plantsoen,festoen,enz. D eze uitgang is,door de
roep. Och plagtotzlings ook gebezigd te worden Franschen,tot ons gekomen, die denzelven waar-

voor@ en ochte voor o
fte. Voor och gebruikte schi
jnli
jk van de Italianen hebben, welke erzich
men 00k Ol*,061*.
e eitleud, zie uchtend.

van bedienen,om iets,dat grootis, uit te drukken; zoo is b. v. casa, in het ital., een huis,

e ekeber,m. Detiendemaand van hetjaar
(van het lat.october) die, bi
j de Romeinen,de
aehtste was, en een en dertig dagen telt. W i
j
noemen deze maand wqhmaand, in navolging van
KARSS DEN GaooTs,omdatdewi
jnoogst,gemeenltik,in dezelve voorvalt. In de achtste eeuw had
zi
j,bi
j R. MAultrs! den naam van windumanoth,

casl
ha een huisje,en casoneeen groothuis. Vele
dezer woorden worden bj ons in hct onzi
jdige
geslacht gebrui
kt, als: fatsoen, galjoen, latoen,
menizoen,vermil
joen,enz.

-

e esl. m.,meerv.oesten. Hetzelfde a1snoest,
knoest, kwast in eenig hout: m en weet wel,die

een harden oestmetstompe bei
jtelskerven moest

willdm aand. De Saltkers noemen haar zaad -- enz. P. BAARDT. In Groning.is ditwoord veel
ofzaaimaand.
in gebruik.
e der. v. Eene rivier in Duitschland.
eeslal.
,(bi
jKlL.oestal,oestele,oestael,ol
jstal,
e dlef, m ., meerv. odieven. Zekere schaaf, oostal
) z.n.; meerv.oestalen, (oestelen). Een

bi
j timmerlicden dus genoemd, waarmede men stormtuig, hetwelk men oudti
jdsinhetbelegeren
li
jstwerk maakt. Men noemthetli
jst
jezelf,daar- van steden gebruikte, om daarmedezwarepi
jlen
mede gemaakt, ook we1 met denzelfden naam . tewerken;decatapultaderRomeinen. Menvindt
Sommigetimmerlieden heeten haarojie
f.
het dmemaal bi
j M.STOKE gebruikt,zonderdat

e efenen, b. w., ik oefende,heb geoefend. eene der plaatsen het geslacht beslist. Ook een
Door dikmaals herhaalde bewegingen, ook door verheven tuig?waarin men misdadigers,welkemen
gedurige behandeling vaardigheid veroorzaken : pi
jni
gen en uitrekken wilde, ophing: ende greep
kri
jgsvolk in den wayenhandeloefenen. Zich in SlxTl Vlxcsxlqcs,endelieten hangen in eenoestel,
de talen oefenen. W ilders,verliestm en het denk- en lieten wtrecken. l)l1t Sllrzlxl'noss'
l'. Eindebeeld eener herhaalde handeling, en datvan ple- li
jk,beteekende heteenen stut,bi
j KlL.statumen.

gen en doen bli
jft slechts over,a1s:wraak oefe- HuYoscopla zegt:mogeljk ishet,in zi
jnen oor-

nen. Geregtigheid oefenen. Het oeFent alle de sprong,nietanders dan hoogstel.
m achtvan 'teerste Beest. BlaBsrzv. In den da- e eslen, zie oogsten.
geli
jkschen sti
ll gebrnikt men het onzi
jdig, voor e esler, m .! meerv. oesters, oesteren. Een
over godsdienstige waarheden spreken: wie zal bekende schelpvlsch. Zam enstell.:pareloester.overmtArgen oefenen? Oul.werd het voor bouwen, Oesterbaard, oesterbak, oesterbank, oestereter,
Jeùtl
tI?
.
?
7ezl (van het land) gebezigd: het land oesterhuis, oesterkreek, oesterm an, 0estermeisje,
oefenen. Ook voor eer bewi
jzen, aanbidden : oesterpastei,oesterplaat, eene kreek, waar Oesters
also dese luden haer goden geoefent hebben. groei
jen; oesterput, eene ondiepte, waar men
BIJBEL)1477. Van hier oefenaar,oefening. Za- Oesters plant, om vQt te laten worden ;oester-
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schelp,oesterschip,oesterschuit, oesterton, oester- derzoekt,vindt en voorzegt, wattegebeuren staat;

vat.
1oestervaatje,enz.
oFerwet,oFerwi
jn:enz.
D e naam van dezen schelpvisch is in vele talen Het heeft eenlge overeenkomst m et het lat.
gelk-k. Hoogd.Auster en öster,ncders.oster, zw. oferre, pvèrre en het gr.eat:npl. Wi
jhebben
ostra, angels. ostre, eng. oister, fr. huitre, ital. een oud woord beren,dragen,waarvan opbettren;
ostrica, sp. ostra, bretann. Lstr, lat. ostreunt,gr. zoodut heteene letterli
jke overzetting van deIaQt#ZO9.
ti
jnsche uitdrukking kan zi
jn. Zoo leet in het
e ever. m .,m eerv.oevers. W aterk-ant,zoom angels. tober een oFer, van toberan,toebrengen,
van vaste aarde langs een water) digt bi
j den als zeidetgi
j toebeuren.
oever. HooGvt,. In het bi
jzonder, zeestrand: e 'œeran de,v.,m eerv.oFeranden. HetzelfZantaan den oever der zee. BIJBELV. De kant dealsofer:dooreenekosteli
jkeoferhande.Voxo.
ofran'
d cener rivier:voor JS/HTHA vlughtnaer Hct is een ondt
litsch woord,uithetfr.oyrande,
d'oeversderJordaen. Voxo. De uiterste rand, van hetbastaardlati
jtloferenda,zonderh te spelof l
tant eens dings: op den oever des grafs. len,waarvoormen,ingoednederduitsch,zegtofer.
Oneig.: aan den oever des doods.Zam en.:oever- e 'œeren, b.w.,ik oFerde,hebgeoferd. Een
aas,andershaft;oeverzand,enz.
oFer aan deGodheid brengen:zi
jn heerli
jkeuitW ACHTER.leidthetvan hetoude aa3cv,water, vaart, om den Goden te oferen. BKGAIRT. Uit
en weer,eel dam,af.
eerbiedighei
d schenken:'
k dachtmi
jn schooneeen
eKs (oul.ook oft,ofte),een voegwoord,waar- zoet rozenkransje t'olren. Poo'
r. Pri
jsgeven,
van men zich, in hetgemeen,intwi
jfelachtigeof aan eens anders gewel
d overgeven:D'Egiptsche
onzekere omstandigheden bedientj vereischende, bloodaert heeft aallCszARs haet door schelm sche
zoodra er niets stelligs ofvolstrckts gezegd wordt, list de zuilvan uw'Staet geoflkrd. J.I)l l-lAls.

eene aanvoegende wi
js:ik zalvragenjofhi
jhet ln het gemeen,schenken,geven:zi
j oFertharen
zich nog welherinnert. Zi
jtwi
jfelden zef
lr,ofhet zoon dewapelsvan VCLXAAN,hetharnas,schilt,
dus voorgevallen ware. M en gebruikt het ook en degen. V oxo. Zam enstell.: opogeren. Van
voor als V-? hi
j gelaat zich,ofthi
jdierparti
je hieroFeraer,ofering,bi
jHoogse
rua,enz.
gunsttoedroege. H oo>nT. M en vindthet ook a1s e fR e:er. m .,meerv.offlciers,officieren. Uit
een voegwoord van toestemming,toegeving:ofgi
j het fr.o
f/cier. ln het gelneen iemand,die een
dat zegt,hetkan niet baten.. Ik weetnietbeter, openbaar ambt bekleedt. Zoo noemen wti nog
ofhi
j is dood. 1)e Ouden schi
jnen hetook voor eenen sehout o
f/cier, ofhoédélct
kt. In de gezoo,kkt&kp,,gebruik tehebben:ofghiLati
jn ver- wone beteekenis,is het een bevel
hebberbi
j het
staet. Gcso. Ta. Iloogd.ob,eng.if. Alseen kri
jgsvolk;ook welbi
jde gew-apende burgeri
j.
voegwoord van uitsluiting,onderscheiding,ooltwe1

e Tseh oon. voegwoord van toegeving;hoe-

van opheldering:hi
jmoettelaatuitgereden zi
jn, zeer, alhoewel. Het eukele schoon wordt meest
ofeen ongeluk gekregenhebben.Menigmaaldient gebruikt. Hetiszamengesteld uitof enhetvoeghet tot verklaring ofopheldering :Tartarus eme- woord schoon. Zie schoon.
ti
cus, of braakwi
jnsteen. In het gemeene leven, ege, zie oogtoge.
gebruil
tt men het dikwi
jls,oln een onzekergetal e :, tusschenwerpsel,zie och.
uitte drukken:eene elof zes. Een stult of tien.
Iloogd oder, neders. edder, eng.or,lat.aut,gr.

1,'
jce.yjTr
at
,lebr.?X,arab.1R.

e :r. zie oor.
o j.voaax, enz-,zie ooriccr.

ekex. (oudti
jds ook ooker) m. Eene verw-

@ œ er,o.,m eerv.offers,oflkren. Elkzigtbaar soort,die uitzuivere m etalen,doorzuur opgelost,
ding, hetwelk Inen der Godheid,toteen tecken gemaakt wordt, ell, naa: den aard der metalen,

van zi
jne eigene overgaafaan Dezelve,toebrellgt: hare kleur heeft. Men vindtgelen oker en ''ooden
een bloedig o/er,ofslagtoflkr,als het in een le- oker, anders engelsch ôrv?'zl genaamd. Vier mavend dier bestaat,datgeslagtwordt. Verder,elke niercn vau verwen
den ghelen olter een van
zaak, welke men, ten teeken van eerbiedige on- die vieren. V AN M ANDER.

derwerpingjaan hetOpperwezentoewi
jdt:laatuw lloogd.Ocher,Ocker,fr.ocre,ocirc,eng.oclt
re,
hemelsch rjxgezagh 'tgebrek-kigh ofl
erhierver- ital.ocrc. Hetisuithetlat.ochra,en gr.v)X?A:
dragen. Poo'
r. Svi
jders alles, wat, tot instand- axjugisbleel
t,bleekgeel.
houding vall de plegtigegodsdiensten hare die- ekkernooé, (ol
ternoot)v.,meerv.okkernonaars, gegeven wordt. Van hier alle andere ge- ten. W alnoot, groote noot. V an hier okkernodwongene giften,met hoog gezag gevorderd: hi
j tenboom, in hetoudvlaamsch okeler. TEx KATE
moetten of
lkr l
tomen. In oneigenli
jke beteekellis, brengt de eerste helft des woordstot het angels.
is het eene zaak?den eigendom van welke m en,
om eensanders wll,varen laat;a1s ook een voorwerp, waarop eens anders schuld overgedragen
wordt; en verder elk ding,dat hetvoorwerp van
een kwaatl is,datdoor anderen aan hetzelve toe-

ecaîè,g'ccn,verm eerderen,waarvan ons oudeoeken;
om de uitstekende grootheicl van deze noot.
e k sel., m ., meerv. oksels, okselen. H olligheid onder den arm :de elle tot den oxoltoe genom en. BIJBELV. Zamenstell.: okselhaar,oksel-

gevoegd wordt; wanneer het beeld val)een bloe- schrooi, okselstuk, in een hemd;okselstank. Bi
j
dig ofrer ontleent
l is: hj werdwelt
lra een oFer OrDA&N vindt men knieoksel. Misschien uithet
van de woede des vollts.
lat.azdlo,fr.aisselle,hoogd.Achsel.
Zamenstell.: avondoFer, braudoler, dankofer, e k sh ooKtl., o., meerv. okshoofden. Een ze-

helofrer,li
jko/er, morgelloffbr,schuldoFer,slagt- ker groot vat voor wi
jn ofbier. Bi
j KIIz.luidt
oflkr, zoenofer, elz. Voorts: oFerambt, ofer- hetockshood.oghsltoodLhood bi
j iIUYO.voorhot
fd,
beest,ofrerbloed,ofrerbus,oTerdienst,oflkrdier,of- geli
jk de Dortenaars somti
jt
ls ook nog zeggen)
fergeldy oflergewaad, oferhuis,oFerkelk,ofcrkist, neders.oœho@d,hoogd.Ozhoft,eng.hoylt
sbead,zw.
oferkleed,oFerkoek,oFerm aal,ogerm es,oferpen- ozhu-fvud. W aarschi
jnli
jk is ons woord het oorning, oFerplegtigheid,ot
lkrpriester,oflbrvat.oflkr- spronkeli
jlte,in andere talen overgenomen. Misvinder,vooriemand,diehqtoflkrnasporende,on- schien is, bi
j eene of andtre gelegenheid, eene

OLEANDER--OM.
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grootere soort van wi
lnvaten meteenen ossenkop spitsen in de wolken verheft, en in de fabelleer

geteekend, dat totdeze benaming aanleiding knn der Grieken en Romeinen, de woning van JurIgegeven hebben.
TIR en de opperste Goden was.
@ l.ean der, oleanderboom ,zie rozenlaurîkr.
4:;m . m.,m eerv.olmen. Eene soortvanhoo-

e l.
le, v., meerv.oliën. Eene vloei
lende vette gen inlandschen boom,behoorende tot de i
jpen,
hebbende,om de dunne taltken ruweren bast,dan
de i
jpen: en huwt den wi
jnstdlck aen den o1m

stof, die zich in water niet ofzeer weinig laat
oplossenjligt brandbaar,en uitvelerleiligchamen
getrok-ken:olie van am andelen,leliën,rozen?raapzaad, enz. Olie persen. Olie slaan. ln hetge-

Voxo. Van hier plmboom, olmboseh, olmmei,
olm tak.
meene leven,hebtmen raap-ofli
jnolieslechtsolie. Hoogd. Ultne, angels. elm, eng. elm, zw.ulm,
Zoo noemtmen ook olievan oljven,in hetda- deen. alm, i
jsl.clzz
à?
/r,lat.ulmus,ital.olmo, fr.
geli
jksche leven,olie,ofboomolk. Tn de Overzett. ornte. Omdat deze boom ,in geheelEuropa,invan den Bi
jbel wordt de oli
jfolie alti
jd sleehts landsch isj brengt A D>JLUNG al deze namen tot
olie geheeten. De heilige olie,.hetlaatste oliesel. eenen algemoeenen oorsprong. tot het oude stamDe Edelen en Grooten sm eeten olie in hetvuur woord aq el, hoog, groot; omdat de sehiel
i
jke

derburgerli
jl
teberoerte,maakten dezelve nog hevi- groeivan dezen boom,toteeneaanzienli
jkehoog-

ger. W AGENAER. Olie heeft,in de zamenstelling te,e1k in de oogen valt.
van eenige woorden, ook welde beteekenis van
exn, (1) een voorzetsel, datin verscheidene
eenen oli
jf,a1s:olieknods,olieloof,beide woorden beteekenissen gebruikt wordt. Eenen m arltel om

bi
j PooT,olierots, bi
j MooxEx. Van hierolie- den rug hangen. Geljk een wolf om devolle
achtig, olieachtigheid. Zamenstell.: oliebak.olie- schaepskooi loert. Vbxo. Een kransvan bloemen
blok,oliehoom,(oul.vooroljfboom:haelttwighen om hethoofd. Icm and om den hals vallen. D en
des oliboems. BIJBSL, l477) oliedroesem, olie- steven om de west wenden. Om laag l
tomen.
hef, oliekan, oliekoek, oliekruik, oliemolen,olie- Otn Pinksteren vertrekken. Om den anderen dag
pers, oliepot, olieri
lk, olieslager, oliesteen, olie- de koorts hebben. Om hetleverlkomen,hetleven
ton,olievat,olieverw,olieverkooper,oliezaeht,bi
j verliezen;zoo ook:om halsraken. Om neeringe
C.<MI>H. ellz.

Balsemolie, boom olie, nootolie, te koom en. Hoor'r. O m iets bidden, vragen,

rottingolie,enz.
schrjven, spelen, enz. Om wraak roepen. Om
Isxooa.ole,OTFRID.olt
,hoogd.öhl,nekers.ölie, loon dienen. W crden niet twee muschkens om
Uspnlrz.aley, zw.ol
ja,angels.ele,eng.oib pool. (voor)een pennincksl
ten verkoclzt? Blgnscv. Om
oley,fr.huile,ital.oglio,lat.oleum,gr.Eàqtnv. I)e Gods wil. Hierheen behooren dezamenstellingen:
oorspronkeli
jke beteekenis schi
jnt die van een daarom,hierom: waarom, nergensom. Om,voorvloeibaar,vetachtig ligchaam geweestte zi
jn;van aan,op een'brlef,ofbil
jet;doeh hetgebruik verhier, dat in hetangels.zwaar,veten voedzaam kiestdan omme:omme den Heer enz.
biereala heet,eng.ale,zw.061,neders.öhl,waar- (2) Om wordtook al
seen voegwoord gebezigd,
mede men oukct,datbi
J EI
JSTATI.
IIUS voorkomt, wanneermen erdeonbepaalewi
jsmet te achter
kan vergeli
jken, Zie onsaal. Vanhierhetbedr. plaatst. Hi
jdeed dit,o1n haar tc behagen. Hi
j
w.olièn,metoliebestri
jken,waarvan oliesel.
gafden oversteonthiet,om zichmeesterder stad

el:fanl, (elefant)m.,meerv.olifanten. Ecn te mal
ten. Hierop zegtL.TsN KATS $,vanzich

Indisdh dier,m isschien het grootste vanaldevier- meester dcr stad te maken is volgens het gebruik
voetige dieren. Zamenstell.: olifantsbeen,oneig, en bniten duisterheld van zin-''- Zonderte. Zoo
een heel dik been; olifalltspapier,zeer grootpa- leest m en in ollze BIeTB>:Izv., van:dingen swaer

pier;olifantssnuit,ol
ifantstand. Olf
'ant,ele
fantis om verklaeren.dat is,om verk-laard te worden.
uit het lat. elephas, gr.eàelqg. Geli
jk hetdier, Doch erishiervoorgeenegenoegzamereden;en
zoo isdeszelfsnaam zekeruithetoosten.Sculxo- zwaarom te vcrklaren zalweleven dui
deli
jk zi
jn,
Izsnus leidt het van het arab. pil, methet lid- D it voegwoord ont m ag men weglaten, als het
woord al, eî, af. Zelter is het,dativoor,in de geene bedoeling of oogwit aanduidt, a1s: ik acht

chald. Overzett. van den Bi
jbel,tanden van dcn hetovertolig,om van ditonderwerp meertesprePil heeten. BocuAR'
r meent zelfs.datde naam ken;m en zegge liever:ik acht hetovertollig,van
van den Olifant, bi
j de Ethiopiêrs.Egyptenaars di
t onderwerp meer te spreken.

bewoners van het uiterste Indië,Pilzoude ge- (a)Ot
ttjsIaatsteli
jk eenbi
jwoord. Zoogebruikt
weest zi
jn. Ditdierzoudedan,uithoofdeuzi
jner men het,in hetgemeene leven:die weg isom.
verbazendegrootte?dezennaam dragen,daarT5:., De week ishaastom. l'
)ewind is om. Om en
bi
j deArabieren,ln wasdom engroottetoenemen om,aan alle kanten. Mi
jn hartkeertom en om.
te kennen geeft. ApErzuxg brengt de eerste let-. H.ScHIM.
tergreep van dit woord el,oltoteen oud stam- Tn zamenstelling wordtom ook gebruikt;en wel
woord al,el,hoog,groot. Zie olm.
metandere voorzetsels, met bi
jwoorden e1) voege l.:.jG n1.,meerv.oli
jven. Dieboom,uitwiens woorden, hetzi
j voor- hetzi
j achteraan, a1s: ombezipn de boom olie geperstwordt;anders een olie- dat, omheen, om her, rondom, kortom , daarom,

boom :den oli
jf boven alle andere boomen te ach- hierom, waarom, enz-, Met bi
jv.naamwoorden:
ten. Voxo. Reedsvan out
lswas hi
j een zinne- omslagtig, omzigtig, enz. M et zelfst. naalawoorden
:
omdra
ai
,
om
we
g,
omkr
ei
t
s
,
omhangsel, ombeeld des vredes:met gezegenden oli
jf verciert.
Voxo. V oor de vruchtzelve is hetwoord vrou- keer, omval, om vang, omvraag, omweg, om zigt,
weli
jk:die lnetdegroene oli
jfnog jraelen kan. olnzwerm, omzwier, enz. Als voorzetselwordthet
Voxo. Van hierhetonverb.b.n.olbven:oli
jven ook m et werkwoorden zamengevoegd, en is dan
hout. Zamenstell.: oli
jfberg,oli
jfblad,oli
jfboom, een scheidbaar, en dan weder een onscheidbaar
oli
jfkrans,oli
jfolie (oljvenolie)oli
jftak,oli
jfverwig, voorzetsel,naarmate de verschillendebeteekenissen
oli
jvenkleur,oli
jvenoogst,oli
jvenvormig,enz.
derwerkwoordenzulkssomwi
jlen vorderen. Scheide l.:'m p . m . V an het gr. en lat. olympus. baaris het in om buigen, boog om , omgebogen.
Een gebergte in ThessaliL,hctwelk zichm eteenige Onscheidbaar in omringenz omringde, omringd.
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OMARVEN- OMDRAAIJEN.

M et om zamengevoegde werkw.zil-n,b.v.:omar- meer steden omgebeukt. DE DEcx. M uurenj
beiden,ombanden,ombazuinen,ombedelen,ombla- tweemaalomgebeukt. V oxn.

deren,omboenen,ombolwerken,ombonzen,ombou- e- b:ael,ombi
jten,zieontbl
p,ontbb'
ten.
wen, ombrei
jen, ombrieschen, ombrommen, om- e m bfnden.b.w.,ik bond om, heb omgebrui
len, ombrullen, ombuitelen, ombulderen, om- bonden. Om zich ofom een ander di
ng binden:
dansen,omdelven,omdi
jken,omdobberen,omdolen, zi
jnen gordelomgebonden hebbende. Ik ombond,
omf
luwen,(omdot
zs
ven)omdragen, omdraven,om- heb ombonden. Metietsomwinden:gordde hem
drentelen,omdri
jvcn,omdrillen, omdringen, om- met den riem des Ephods, ende ombond hem
droogen, omdruipen, omdrukken, omdwalen, om - daar m ede. BlasErzv. V an hier ombinding, om .
qaf
lderen,(omoodderen)omgapen, omgieren,om- bindsel.
gooi
jen,omgrabbelen,omgraven, omgroei
jen, om- e m bl.
azen, b. en o. w.,ik blies om,heb
gri
jpen,omhaken,omhakken,omhanden,omhebben, omgeblazen. Bedr.,door blazen doen omvallen:
omhinken, omhippen, (omhippelen) omhoepelen, cen kaartenhuisje omblazen. Onz., met hebben,
om hooren,om houden,omhouwen,omhuilen,oml-a- door m iddelvan een blaastuig alom bekend m agen,omjanken,omkaatsen,omk-allen,omkappen, ken:inmiddels had TAxls met drie trompetten
omkegelen, omklappen, omklimmen, omklinken, doen omblaazen. Hooy''
r.
omkneden, omknellen, om knikkeren, om knippen, e m b oorden . b. w., ik boordde om, heb

omknoei
jen, (omknooi
jen)omknoopen,omkogelen, omgeboord. Rondom meteen boordsel beleggen,
omkorsten,omkouten,omkraauwen, (omkrouwen) ook in den vorm van eenen boord of rand maomkreelen,(omkrielen)omkreuken,omkri
jgen,om- ken. Ik omboordde,heb omboord. In deze verkri
jschen, omkrommenj omkronkelen, omkrui
jen, voeging, komt het in den verhevenen sti
jl onomkruipen,omkruisen,omkunnen,omlangen?om- ei
genli
jl
t voor, in dcn zin van omringen:eene
laten, omleppen, omlichten,omli
jmen,omllkken, vallei met bergen omboord. Zie, hoe d'onder(omlekken) omlobberen, omloei
jen, omlommeren, gaende zon de wol
ken omboord heeftmetgoud.
omluiken,(omsluiten)omlullen,ommaken,omman- Overzett.van HsRv.
gelen,ommennen,ommeten,ommorsen,omnaai
jen, e m braa#
len, b.w.
, ik braaide om,heb
omnarren,om paltken,ompalen,ompappen,omplak- omgebraaid. Een schipperswoord, beteekenende
ken,omploegen,omplooi
jen, omragen, omraken, omwenden, omkeeren, denkeli
jk doormiddelvan
omrasteren,om ratelen,om reiken,omridsen, omrie- hetzoogenaam le braadspit.
.
ken,(omruiken)omruilen,omschaven,omschenken, em brassensb.w.,ik braste om, heb omomschepen, omscheren, omschieten, omschikken, gebrast. Door middelvan den bras,op een schip,
omschooi
jen,omschoppen,omschorsen, omschreeu- de ra en hetzeilomhalen.
wen,omschudden,omschuiven,olnschuren,omsjok- em brengen, b. w.
, onregelm.; ik bragt
ken,omsmakken, om smeden, omsmelten, om sme- om , heb omgebragt. Omdragen :de nieuwspapieren,omsmi
jten,omsni
jden omspaden,omspartelen, ren ombrengen. Yan hier ombrenger,ombrengomspatten,omspelden,omspitten,omstaan,omstap- ster. Voorts: breng het glaasje nog eens om,
pen,omsteken,omstemmen,omstikken,omstomme- zegt men,als de vrienden,in eene ri
j,om detafel
len,omstormen,omstorten,omstri
jkcn,omstri
kken, zitten. Ombl
.engen isook een schipperswoord:het
oms'turen,omtellen,omtieren,omtimme
ren/omtob- schip ombrengen,hctzelve omwenden,omdraai
jen.
be* omtoomen, omtonnen, omtoovel'en,omtrom- Verkwisten,doorbrengen; eene meestverouderde
men,omtrompetten,omvliegen, omvlieten,omvli
j- beteekenis: die heeft sonder vrucht si
jn dagen
en,omvoeren,omvorschen,omwaggelen,omwaren, omgebroeht. J.CATS. Die zi
jn erfgoet schandeomwasschen, omwassen, (omgroei
jen) omwelven, li
jck omgebrocht heeft, D.PHILIPPIhandboecxomwerken,omweven,omwiegen,omwimpelen,0:1.
1- ken. De gewolle beteekenis van ditwoord is die
wisschen,omwisselen,omwitten,omzaai
jen, omza- van om hetleven brengen, van hct leven beroodelen, omzagen, omzakkenromzeggen,omzenden, ven: zich zelven ombrengen. Hi
j is door veromzitten, omzwem men, omzwenken, omzwerven, raad omgebragt. Het woord zelfbeslist we1niet
omzwikken.
dewi
js,waarop men val)hetlevenberoofdwordt,
Om de voetmaat, gebruiken de Dichters dik- noch duidt aan, of zullts naar regtgeschiede of
maalsommevoor om: ommezwaai
jen,ommezwer- niet;echtergebruiktmen hetnooit,dan van eene
ven:Beschouw een oogenblik mi
jn deerli
jkomme- onregtmatigebeneming van hetleven.
zwerven. L. JV. vAx M sltxylx. D e Ouden ge- é:xnbu #gen . b. en o. w.,ik boog om,heb
bruikten somti
jds: in zamenst.037
? vooront,a1s: en ben omgebogen. Bedr., iets, dat regt is,in
ombi
jtvoorontbkt,ombieden voor ontbieden,enz. eene bogtzetten;ook iets,datreedsgebogen is,
Ditoudevoorzetselluidtreedsbi
jIsIooR.2Ksao jn eene andere rigting buigcn. Ook onz.,met
en anderen, umbq umbe, waarmcde hetgrlel
tsche zqh:hetmesbuigtom. Van hierombuiging,
cpvten hetlat.amb overeenkomen. In hetangels. e m bu:éen,zie ruilebuè'ten.
is het umb,,yp15, hoogd. um en oudti
jds umb,zw. ::m daf;
, redengevend voegwoord; vermits,
om,i
jsl.ltnl,wall.am,deen.onlme,flnl.umbl
'
.Het dewi
jl,doordien:omdatgi
jzulks verkiest, zalik
denkbeeld van eencn grooteren omslag, in tcgen- cr mi
j naar schikken.
o - deel.en, b.w.,ik deelde om , heb om spronkeli
jke.
gedeeld. Bi
j gedeelten omgeven, zoo datelk het
em aem en. b. w., ik omarmde, heb om- zi
jne kri
jgt: het omgedeelt gouden en zilveren

stelling van den kortsten weg,is zeker het oor-

armd. M et de arm en omvatten,om helzen: M en- laken. H oor1'. Van hier omdceler,omdeeling.

nighjongeli
ngomarmteenhalfrottequeen.Jo>cTIJs. Q'*ndoen,b.w.
,onregelm.;ik deed om,heb
Yan hieromarming.
omgedaan. Los omwinden: doe er een doekje
e m beren,zie lomberen.
om. Een wi
jd kleed omhangen: deden si
jhem
e - b eu k en, b.w.,ik beukte om, heb om - eenen purperen m antel om. BIJBELV. Zie aangebeukt. D oor beuken omwerpen, ter neder Y/er- doen.
aeen , b. en o.w., ik draaide om,
pen: vrou W eelde heeft met haer'weeke zeden e m dra al
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heb en ben omgedraaid. Bedr., in eene tegen- omgeven si
l mi
l. BraBxrv. Oneig.:hi
J is mct
gestelderigting draai
jen:dekraanvaneenekoffj- heerltjkheid omgeven. Van hieromgeving.
kan omdraai
jen. Eenedui
f den nek omdraai
jen. e m g:elen, b. w., ik gootom,heb omgeOm zi
jne as draai
jen: een rad omdraai
jen. Al goten. ln eene andereruimtegieten, Doorherdraeitdewi
jzerkortden dag om. Voxo. Zich smeltcn in eenen anderenvorm gieten;oneigenli
jk:
omdraaqkn. Fig.,veranderen:daer uwe meening wetkenners- zkn,giethen Godtsgenaenietom,
de gcheele werelt omdraeien wil tot ecn onge- voor Godtondeugend.M .L.TIJDw . Ik omgoot,
meen groot gasthuis. Overzett.van HsRv- Onz., heb omgoten. Aan alle zi
jden begieten: hetligom zi
jne as bewogen wordent de molen draait chaam wasomgotenvani
jzerenmetael.D.Ilslxs.
om. Eer d'aerde op haren as omdraeide. H. Oneig.:zoo i
jderschepselismetster:ichei
jd omScnlàl. Oneig., uit wankele grondbeginsels en goten.Ds BnuxE. Van hier omgieting.
om eigenbelang,in het openbaar, zich anders dan e wnglll.jden, o.w.,ik gleed om,ben omgevoorheen gedragen; in den vertrouweli
jken sti
jl: gleden. M et gemak, om zi
jne as gaan: onder 't
hi
jis omgedraaid. Van hieromdraai
jing.
ommegli
jden van zoo veelraden.Voxo.
e xutl.
eagl. v., meerv. omdragten. Het om-

e'
m gl.
eeidx:, b.w.,ik omgloriede,heb om-

dragen:de omdragtvan den heiligen ouwel. Zi
j gloried. Metheerldl
theid en luisteromgeven.M en
heeftplegtige omdragten van hetzelve ingesteld. treft dit ongewone woord bi
j Voxo. aan: hi
j
llwMsssv.
'
droomde een God te zien, omglori
jt hier bee m de:nk en . o.w.,ik dronk om. heb om- neên.
gedronken. In het ronde drinken: welaen, nu e m gepden. b. w.,ik gordde om ,heb om -

eenmael omgedronken toteervan 'tguldenjaar- gegord. fetsmeteeneugordelrondom vastmaken.
geti
j. Poo'
r.
lk omgordde,heb onlgord. Eenengordelaandoen:
em dw ar'eu.(omdwerlen)o.w.
,ikdwarlde laetuwelendenen omgordetzi
jn.BlaslLv.Oneig.,
om,heb omgedwarld. Dwarlend omdri
jven: met in den vel
'hevenen stjl:om u metwraek t'omeenen omdwarlenden smoock. Voxo. Terwi
jlde gorden. H. ScmM. Omgort met steene muuren.
werreltvastwoelten ommedwerrelt. Voxo.Van Voxo. Van hier omgording. Reedsbi
jOTERID.
hier omdwarling.
umbî
jurtan.
e - gaan , o.w.,onregelm.;ik ging om,heb e m geabb eAen . o. w., ik grabbelde om ,
en ben omgegaan. Zich om zi
lne asdraai
jen: heb omgegrabbeld. Algrabbelend aan allekanten
hetraTisaltienmaalomgegaan. In eenen kring grilpen.
rondgaan :laetschaelen roemer nu vri
j Omgaan. e m grenzen. b.w.,ik omgrensde, heb om PooT. In engere beteekenis, eenen OnlWeg ma- rrensd. Ingrenspal
en rondom insluiten:demaghkell: hi
J- is we1 drie uren omgegaan. In verdere tlgste gewesten,dieN eêrlandtomgrensden.HOOET.
flguur, saxnrnelen, talm en: dit was m et kracht e m geoe:len, o. w.
. ik groeide om? ben
sonder om gaen, dat si dit hebben ghedaen. A'
.f. omgegroeid. O(
n iets andersgroei
jen;ik zulverde
S'
roxs. Hier en daar gaan:de wachters,die in den steen van hetm os,dat er omgegroeid was.
de stad ommegingen. BIJBELV. Met hetzakje e m groep en , b.w.,van het teekenkundige
in de kerk olngaan. V erder,wordtditwerkwoord woord groep, eene vereeniging van beelden, ik
nog op devolgendeoneigenli
jke manier gebruikt, omgroepte,heb omgroept. Groepswi
jze omri
ngen.
a1s voor behandelen, met hebben: hi
j heeftveel Het is een woord,dat bi
j de Ouden nietgelezen
met wol,met vlas,metkoopm anschap omgegaan. wordt. ln een hedendaagsch schrift zegt iem and:
Ht
j gaataltoos met logens om. W i
j hebben noi
jt kindertjesvervulden in eene treurige doch deftige
metplui
jmstri
jkendewogrden omgegaan. Ble
yssrvv. houding het tooneel, de tom be teekenachtig om Verkceren, gemeenzamen omgang hebben: hi
j groepende.
weet met de grooten om te gaan. Bt
jegenen, e m ,h aa'ls m.,zie ombalen.
behandelen:vriendeli
jk met iemand omgaan. Ge- e m lltal.en, b. w.,ik haalde om,heb omgebeuren,voorvallen,te doen zi
jn:erisin (
1ever- haald. Onder de voet(voeten)werpen:hethuis
ledene week niet veel omgegaan. Er gq,atveel
om in de wereld. D ie weet, wat in het hart der
menschenomgaat.H etwoord wordtook onscheidb.
gcbruikt: ik omging,heb om gaan. Rond reizen :
ende Jszcs omginck alle (1e steden ende vleckcn.
BlasEsv..
e m gan g. m.,meerv. om gangenj D e daad
van omgaan. Eene plegtige omclragt : den om-

werd omgehaald. Hetondersteboven brengen::en
houweel, om den grond om te halen. Om iets

halen,of trekken:gi
j moeter een touw omhalen.
lk haalde er, met kri
jt, eenen kring om. Van
hier om haal,de daad van omhalen,omtrekking.
e'
m halzen, b.w. Van hals,anderssmb'
t
genaam d, cen zelter scheepstouw,waarmede m en
tle zeilen inbindt: ik halsde om ,heb omgehalsd.

gang desgewi
jden ouwelsbi
jwonen. DaerMICHAL In storm, door middelvan dellalzen ofsmi
jten,
dien ommegang (der ark) beschimpt. VOND. het schip voor den wind omwenden. V an hier
Evn uiteinde,wanneer eene zaak o)n is:nae om - omhalzing. Omltalzen gebruikten de Ouden ook
Vanck der bestemde jaren. IuAxon. vAN Vsf
a. voor omhelzen; doch dal)is hetonscheidbaar.
Verkeering: gem eenzam en omgallg mllt iem and e '
m h an gen. b.w,, ik hing om ,heb omge-

hebben. $5'icns ommegang mi
j steets verbli
jdde. hangen. Andershangen:degordi
jnen omhangen.
J.ol HA1<s. Een gang,op welken m en om een Om iets hangen: eenen mantel omhangen. lk
gebouw ronfl gaan kan:een toren mct twee om- omhi
ng,heb omht
lngen. Aanallezi
jdenbehangen:
eene ledekant,metgordi
jnenomhangen. M etden
gangen.
4:m gelaxâdeu, m ., meerv. Die in omgelegene landen wonen: m aar d'omgelanden hadden
grooter vaar van besprongen te worden.I-loorT.
e m geven, b.w.,ik gafom,heb omgegeven.
In hetronde geven :dekaartomgeven. Ik omgaf,
heb om geven. Aan alle kanten insluiten: tsamen

tabbert braef omhangen. Poo'
r. Van hier om hangsel.
e m h e:n en ,b.w.,ik omheinde,heb omheind.

Meteeneheining omringen. W i
jders,in hetalgemeen, omringeu:zi
jn stadten staetomheintmet
een' m etaalen m uur. Poo'r. Zich metruiters en
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knechten omheinen zegt H oorT. V an hier om- wordt omgehutst. CATS. Van hier omhutseling.
heining.
e - k aden . b.w.,ik omkaadde heb omkaad.
e m h eipeu. b. w.,ik hielp om,heb omge- Met eene kade, een di
jkje, omringen:omkaad
holpen. Ilooden,op eene onregtrnatige wi
jze van grienland.

het leven berooven. Hetnaamwoord leven isbi
j em kanlelen,(omkentelen,omkentcren) b.
dit werkwoord uitgelaten: zeeventien van zjnen en o.m ,ik kantelde om ,heb enben omgekanteld.
volke werden bi
j naeht olngeholpellvan de eylan- Bedr.,door lcantelen om wentelen:eenen balk omders. Iloor'
r. A lzoo was ScHltllzoxfAxus onder kantelen. Onz.:de balk kantelt om,is omgekanCLAIJDIUSomgeholpen.I-loo>aT. IloogsTnATEx ver- teld. H. ScnlM gebruikthet oneig.:ik ben weêr
klaart het ook door verkwistell, als zeide m en: schieli
jkoulgekenteld. En elders:doch 'kziezi
jn
iemalld oln zi
jn goed I
lelpet
l.
hoop zi
jns ondanx omgekentelt.
e m llelzen, (oul.omhalzen) b.w.,ik om- e m R eeren. b.en o.w.,ik keerde om,heb
helsde,heb omhelsd. Iemallds hals m etde arlnen en bell omgekeerd. H et onderste boven lteeren:

omvatten:en omhelsde hi
j haar metzoo vierigh
eell' vriendschap. lloopl'. ln eenen beschaafden
sti
jl, gebruikt men het ool
t voor eene vrolw bezwalgeren. In hetgemeen.olnvatten: gi
j burgervaders, die de vreeöli
jf 01
n1e1st. ANTON. Daar

ik heb mi
jn kopje omgekeerd. Hetbinnenste buiten brengen :een kleed omkeeren,anders slechts
keeren. Het achterste voorwaarts brengen : zi
j

hebben den wagen alomgekeerd Zich ontkeeren.
Oneig., ten grond to: verwoesten: eene stad omvoorts t1e Dicllters, m et hunne verbeeltling, de keeren. Veranderen: den godsdienst omkeeren.

geheele levenlooze natuur bezielen,zoo passen zi
j Hooll'. Hetisjuistomgekeerd,de zaak isjuist
hetomhelzen op allerleivoorwerpen toe,en verlevendigeu, dtls doende, de geschilderde beelden.
Zoo zegt V oxolra: het veil 0n111:1st den ollenl.
En elders:(1e zee omhelstde duin. Zoogebruikt
een ander Dichtcr hetnaamw.oltlhelzlhg van twee

het tegendeel geworden. Eenen invloefl op den
wil veroorzakeu, waardoorde mensch het tegen-

deel doet:hi
j keerde haer herte om, datse si
ln
volck hateden. BIJBELV. Onzi
jd.:keereom,mi
jn

liefste.BlaBsrav. Van hierolnlteering,om wending,

j OTFRID.reeds t
zzlbeekjes, die,dooreen boschje vlietende,elkander verandering,tverwoesting. Bi
verliezen;waarna zi
j elkanderwedervinden, en in biket'an
lken. o. w., ik keek om,heb omgeonderlinge omhelzlng te zamen vloei
jen.Oneigenli
jk e m kl
wordthettot lletverstand en denwilovergebragt, keken. Achterwaarts ki
jken, omzien: ki
jk niet
voor,uit volle overtuiging,m et een genegen hart naar Sodom om . H . SCHIM. Ook oneigl. zorg
ietskiezen:eenegodsdienst,een gevoelenomhelzeu. dragen:ik zalwe1naarhem omki
jken. Ook rond
Omhcls't berou.Poo'r. V an hieromhelzing. H et zien, of men ergens iets bekomen kunne: zoo
woord stamtzeker van hals af,geli
jk KIL.
,tlieook plagt out Rome mê te vcldwaert om teki
jken
omhalzen heeft, het daaroln te regt overzet door naer rustvoor 'tstaetsverstant. POOT.
injicere ùrccl?
c collo. Voxoslus uitdrukking,waar e m R 'eeden , b.w.,ik omkleedde,heb om hi
jvan KwoAluszegt:hi
jomhelsde llEnMloxs,en kleed. Eigenldk, met een kleed omhangen. Onvatteze oIu den hals,is zelter nietvan eene
eigenli
jk, de voordragt van eene zaak,onder zeaangename herhaling vri
j te spreken.Hoor'
.
rspclt kere beelden,aan hetverstand brengen:verhevene
ook eenmaalomhalzen.
gedachten, met gepaste woorden omkleed. Van
e m h en gel.en. o.w.,ik hengelde om ,lleb hier omkleeding ; - omkleedsel:nu mi
jne heerjkheid van alle haare omkleedselell beroofd is.
omgehengeld. A1 leunende op zi
jne wickellom- li
zwieren:de mug die om de vlam hengelde enz. Ssras. Bi
j KIL. vindt men omkleed, een kleed,
lk om hengelde,heb omhengeld. Rondom hengelen: hetwelk men omslaat,een mantel.
daerduizend eng'len mi
jn troon omheng'len. 1)E e m k e- en, o.w.,ik kwam om,ben omgeDlcx.
komen. Ten einde kom enjom loopen:dusis het
erheen behoort de
e - her, een voorzetselbi
jwerkwoorden ge- jaar weder omgekomen. Hi
plaatst, dienende ter vcrsterking van hetenkele spreekwi
js: het is met hem omkekomen, hetis
voorzetsel om, a1s:omhertrekken,omherzwaai
jel, met hem gedaan. Zoo is hetuit,ja gansch gebeide bi
jHoor:
r;omherzien,bi
jVoxo. Ditvoor- daan,en omgekomen. PooT. Aan heteinde toe
zetsel is alti
jd scheidbaar:ik trok omher,ik hcb duren: en zoo ruim om koomende middelen.
omhergetrokltell. Zoo zegt OUDAAN: daar uw Hoov'
r. Zi
jn leven,op eene toevalligewi
jze,vernaan),om hergevoûrt op vlerken van t1e faam .
liezen, hetzj tloor geweld, hetzi
j anderzins: na
e - itoepen. b.<.,ik hoepte om,heb omgehoept. Eenen hoepel of hoep om iets leggen.
HuvGsxs gebruikthet van hetdragen van eenen
hoepelrok: een' omgehoepte pack, trots cenigh
keernen vat.

't ommekomen der sehildwacht. V oxo. V an
koude en honger,in den brandy in hetwater,op
het slagveld, door llet zwaardr enz. omkomen.

Ontkomen, dus gebruikt,is bi
j uitlating van het
woord levent de gehetle spreekwi
js is: om het
exnhul
l.
ien. b.w.,van hullen,Lredimt
reca- leven komen. ULPHIL.gebruikt daarvoorfraqutpt/f, caput fqçpz
lî
be ornare, bi
j KIL.
)ik omhulde, man,de Zweden förkontma.
heb omhuld.Een woord,hetwel
k i1
tbi
j de Ouden e m Rom st, v. Omloop, uiteinde: na omniet gevonden heb; lnen gebruikt het thans! in komstvan driehonderd en dert
ig jaren. Ondernavolging van hoogt
l.schri
jvers, in den zin van gang:wisseboodenvanGALBAS omkoomst. HoorT.
otnwinden,schoon m en hetliefstvan hetomwin- e '
m Roop, m. D e daad van omkoopen: tot
den van hethoofd tnet eenig sieraad behoorde te weering van allen omkoop en zi
jdgangen. HoopT.
gebruiken. Oneigenl.:de morgenzon omhuld met e m koopen.b.w.,onrerelm-;ik kochtom,
heb omgekocht. D oor geld lemand omzetten en
gouden stralen. Zie hullen.
e m h utselen, b.w., lk hutselde om,heb aanzi
jn snoerweten tûri
jgen:die'theilig reeht
omgehutseld. Kleine st
ukjesomschudden:Schout met klinkent gelt olnkopen. H . ScHlM. V an
M lxos hutselt de lotbus om .V oxo. Ook is 034- hi
er omkoopeii
jk, wien men omkoopen kan,bi
j

hutsenin gebruik geweost:waardattet(ooft)tcus HoofT. Omkooper,omkooping.
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e m kragen . b.w., ik omkraagcle,heb om - daermede haer geheel ligchaem om . BlvyB>7Lv.
kraagd. M et eenen kraag omgeven. Tn den ver- Oneig., verschalken,om den tuin lciden:hi
jwist
hevenen sti
jl,qebruikt men hetvoor omringen: hem aardig om te leiden. Van hier omleider,om sommige(eilandles) met ried omk-raegd. Overz. leiding.
van HERVEY.
e 'm ilggen. o. w,, ik lag om,heb en ben
e - kransen . b.w.,ik omkranste, heb om- omgelegen. Omgevallen zi
jn: de koets ligtom.
kranst. M et eenen krans omgeven: 't wil ook Omgebogen zt
jn : hetmes ligtom. Rondom lig-

zi
jn hoofd omkransen zien met koninkli
jke prael. gen,metzb'
n:de lanflenydie om destad gelegen
D z D zcx. D e dooden om kransen. V oxo.
zi
jn. Het omliggende land. De bloemen van
e m krelll,m..meerv.omkreitsen. Eigenli
jk, 't omgelegen velt. PooT.
eene kromm e lil'n,die om eene ronde vlaktesluit.
In het gemeen een omtrek: wiens krunckeligen
omm ekreis verstrekt een zomerzonnereis. Voxo.
Binnen den ommekreits van drie muuren. Voxo.
e - kr:ng ,m .,meerv.omkringen. Omkreits.
H ooGsTlt. heeft dit woord,als ook Hooovra.:de

e m l.eeren. o.w.,ik loerde om , heb ûmge-

loerd. ln het ronde loeren: omloerende,geli
jk

een arend. ANTONID.
e xnl.eop. m., meerv. omloopen. D e bewc-

ging van een ligchaam om zi
jne as:stnit het rad
in zi
jnen omloop. I)e beweging van een ligchaam
in eenen kring : de omloop der zon. ln vcrdere
jonkersslaan een'wi
jden ommekring.
e m kroonen . b. w., ik omkroonde, heb beteekenis:deaderen zi
jn metkunstgemaakt,om

omkroond. M et eene kroon omgeven: die u den geregelden om loop des bloeds te bevorderen.
drymael 't hoofd m et heilig goud omkroont. D e om l
oop der onderaardsche wateren. Papieren
Ds Dlcxq.
geld in omloop brengen. Bi
j KlI,.heethetspring-

em krunen.(oul. ook omkrollenjb.en o. vuur,omdathet,uitzlnen aard,rondom het lig-

w.,ik krulde om, heb en ben omgekruld. Bedr., chaam loopt,de omloop. Ook beteekenthtteenen
iets loopen kan:een
kruisgewi
jze ombuigen: het haer met gloenden rand, waarop m en rondom
ê
priem en i
jzer omgekrolt. Voxo. W anneer (1e toren m et twee omloopen.
Razerni
j de lippen ommekrult. Hoor'
r. Ol3z., e m Aeopen, o.en b.w.,ik liep om, ben en

metzb'
n:zi
jn haarkrultzonderi
jzerom.
heb omgeloopen. Onz., om zi
jne asloopen:het
e- kuqeren. o.w.yik kui
jerde om, heb rad is van zelfomgeloopen. In eenen kring looen ben omgekui
jerd. Omwandelen: wi
j hebben pen : som mige hemelligchamen loopen in uitgewatomgekulerd. Metzbhtwi
jzi
jn dkn walom- strektere loopbaan om , dan enz. Hier en daar
gekui
jerd. HoorT gebruikthet voormi
jden,eenen loopen: bi
j alle huizen metdeschaalomloopen.
omweg maken, de zaak niet vlak uit zeggen: Eenen omweg maken:gi
jzi
jtwe1een uuromgel
oopen. Oneig.: het hoofd loopt mi
j om. Verkuierden zi
j,buiten VrsszuslAxusnaam,om.
e m l.
and. (ommeland) o., meerv.omlanden. der: zoolang hetbloed in mi
jneaderen za1omOmliggend land, dat zich rondom eene plaats loopen. Eene andere rigting nemen:de wind is
uitstrekt. Het meerv. getal, gemeenli
jk Omme- omgeloopen, in het gemeene leven, de ztlïntf is
landen gespeld,beteekentde landstreek? die zich
om de stad Groningen heen strekt, in zoo ver
dezelve,m et de stad, een gewest uitm aakt. V an
hier ofnlandsch:eene omlandsche reis doen,eenen
grooten omweg in het reizen nemen:ook,eene
groote wandeling in het ronde doen. Omlander:
de omlander heeren.
e- l.
av+een. o. w.
, ik laveerde om, ben

om. M en dorstde voorzeilen nietroeren,om voor
den wind om te Ioopen. BIJGAERT. Bedr.,in het

loopen omwerpen:hi
j liep het kind om. Van llier

omlooper, ook oneig., een boom,waarop de wever het deel van het afgewevene web oproltom looping.
e - m an lelen , b. w.,ik ommantelde,heb

ommanteld. Eigenli
jk, mettenen mantelolnhanjd oneigenli
jk,en we1in
omgelaveerd. Laverend omzeilen: wi
j laveerden gen. Men neemthetalti
den hoogdravenden sti
jl; niet ommanteld met
'taardri
jk om. AxTox.
e - l.eg eren . b.w.,ik om legerde, heb om- sni
j- oftgroefwerk. Overz.van HsRvEv.
e - - eAan d,zie oyland.
e - - u ren. b. w., ik omm uurde,heb ommen hetonz.gebruikt, ishetscheib.:zi
j zdn om m uurd. M et eenen muur rondom insluitcn;in den
de stad gelegerd.
deftigen sti
jl.
e- ieggen.b.w.,ik legde(leide)om,heb e - nevel.en. b.w.yik omnevelde,heb omomgelegd (omgeleid). Hetonderste bovenleggen: neveld. M et nevelomgeven:doordewolcken omeen schlp omleggen,metde kielom hoog leggen. nevelt. J.Ds Bncxs.
legerd. M et een leger omringen: daarentussen
heeft Clvllzls Vetera omleegert. Hoor'
r. A1s

m paarl
leu, (oul.ompeerlen,omperlen) o.
Eene wending van iets) dat regtstaat,op zi
jde e '
maken:hi
jlegthetmesom, hi
j maaktdesnede w., ik ompaarlde, heb om paarld. M et paarlen
stomp. Geld omleggen, hetzelve uitzetten. D e omgeven; een dichterljk woord:ompeereldevin-

kaarten omleggen, om geveny om deelen. Ik om- gers. Voxo.
legde (omleide), heb omlegd (omleid). Rondom f#xnrerk en. b. w., ik omperkte,heb omleggen: si
j vulden een spongie met edik!ende perkt. M et een perk of eene beslotene plaats
omlei
jdensemet hi
jsope. BlaBssv. Van hlerbe- omsluiten:dees'soorten zalm et kloosteren noch
teeltent het ook om boorden: de onderkeurs,die koten.
fomperken zi
jn. D s DxcK. Y an hier ommet een groote zilvere kant om leid was. VAN perking.
HEEMsx. Y an hier omlegging, omlegsel, anders e - pAaxklen, b.w.,ik plantte om ,heb om belegsel.
geplant. Rondom iets planten: ik heb erjonge
e - ie:dezz. b.w'.,ik leidde om, heb om ge- telgen om geplant. Ik omplantte,heb omplant;m et
leid. Door eenen omweg leiden : m aar Godt ietsrondom beplanten:eendi
jk,metboomenomplant.
leydde het volck om me. BIJBELV. M et zich in e - rlo/ en. o,w.,ik plofte om,ben omgegezelschap omvoeren: eene vrouw m et zich om - ploft. Omvallen, dathet ploft:hetpuin der omleiden. Naar zjnen wi1 omwenden: wj Ieyden geplofte poort. Yoxo.
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e*nroollen. o.w.,ik pooldeom,heb om- a1 voor op alle zijden omgeven, waardoor de
gepooid. Omdrinken: wi
j zt
lllen eens ompoi
jen, vri
je beweging gehinderd wordt:si
J hadden mi
j
as alle ding klaeris. Hoorl,. Een woord 11)den omringt a1s bi
jen. BIJBILV. Ten goede omgeven: staag omringe u 's Hemels vrede. PooT.
vertrouweli
jken sti
jl.
e - rralen, b.w.,ik praatte om ,heb om- V an hier om ringing.
gepraat. lloor praten tet een ander voornemen
e'
m rlnk :xvk ex:. o.w.,ik rinkinkte om ,heb

brengel: om omgepraet mi
j listigh van kantte omgerinkinkt. Aan alle zi
jden loopen en rinkinhelpen. V oxl).
ken:geli
jk men den stoetder dolleBacchusschaa-

e m rawn- en, b.w.,ik ram de om ,heb om- ren zag om rinkitlkcn. Hooovlz.
geramd. Door m iddel van eellen stormram om- e - reep en'
, o. en b. w., ik riep om ,heb
werpen: 'taeloude sardiswertendli
jk omgeramt. omgeroepen. A an alle kanten rond gaan en roePoo'
r. Omgeram de m uren. V oxo. V oor om- pen. Van hier omroeper.

rf
t//
lficFlZegtm011OOk t
lpzrc/Flo
l/t'
j'
6Al.

e'
m reer.m. Hetomroeren:totongelooqi
j-

e xu ran tl.en. b. w., ik omrandde,heb om- ken onlmeroer aller zinnen en zielen. Hoor'r.
rand. M et eenell rand om ringen; voorts rands- e m roeren. b. w., ik roerde om ,lleb omwi
jzeomringen:zag ik 'tgrootHorebsboscheen geroerd. Door elkander roeren: 'twater van de
blikkig vuer om randen. Voxo. Een oflkrschael omgeroerde zee. Poo'r. Van hier omroering,
metparelen omrant. ANTON.
omroersel. H oorT.
e - rede.v.,meerv.omreden. Eenomschri
j- e xnrol.:en. b. en o. w.,ik rolde om,heb
vend voorstel: dat se dc bi
jtende waerheid met en ben omgerold. Bedr.,omwentelen eenen steen
een verbloem de omreden in hetbinnenste indrin- enz. om rollen. Om iets heeu rollen:rolde mat
gen. CATS. Van hier het verond. bedr.w,om- er om. Onz-,metzbh;omtuimelen:lolnietom.
reden.
Rondom den omtrek rollen: m oet ik de starren

e- relss v.,zie onlreizen.
net,geregeld om zien rollen. H.ScHIM.
e - relzen , o. en b.w.,ik reisde om ,ben
e m euk k en, b. en o.w,,ik xukte om ,heb
en heb omgereisd. Onz.,rondom den aardbolrei- en ben omgerukt. Bedr.,m et geweld omtrelkken:

zen : hi
j is de wereld driemaalomgereisd. Hier daer onrecl
at en gewelt paleizen ommerukt.Voxo.
en daarreizen:hi
jheeftvanzi
jn leven veelom- Om een ligchaam heenmetsnelheiddoen voortgereisd. In het reizen eenen omweg maken:wi
j bewegen:deze heeftdeLusitaenscheschepenAri
jzi
jn veel omgereisd. lk omreisde,heb omreisd. ken omgernckt Iangs noit verzochten weg. Dz
Bedr.:gi
jomrei
jstzee enlant. BIJBELV. Terwi
jl DEcx. Onz., met zqh;snelomreizen:de vi
jand
PxTltzkacncs geest omreistdes aardtri
jks kimmen. is onverwachts dien uithok omgerukt. Vau hier

l'
loorT. Van hier omreizen BIJBELV. - Om- olnrukking,omwerping.
reizing,liefst omreis,een togtin het ronde.
e - seh aduw en, b. w., ik om sclladuwde,

em'
rexn'
m en, b.w.
,ik remde om,heb om- heb omschaduwd. Aan alle zi
jden beschaduwen:
geremd. Sti
jf ombinden; het woortl wordt in van den boom, -die zi
jne woning omschatluwt.
Geld. en Gron. gebruikt. H et touw dater om- FSITH. V an hier omschaduwing. V oor omscàageremd wasenz.
duwen zeide men oudti
jds ool
t omschemen, van
e m rennen.b.eno.w.
,ikrendeomjheben scheme,,
scâk'
z4,datbi
j Voxo. voor schaduw voorben omgerend. Bedr-,in hetrennen onderdevoet komt:hi
j trekt de schim van zi
jue schapen, na
(voeten)werpen,omwerpen:zouicknietweten,hoe 'tleven in hetzandt,
mi
jn broeder omgerent,in 't renperck raeckte om e m sehansen. b. w.
, ik omscllanste, heb
hals. Voxp. Onzi
jd-,met zj
/h: zi
jzi
l
'n wi
jd en omschanst. Meteeneschans,eenen wal,insluiten.
zi
jd omgerend. Voxo.gebruikthetonscheidb.,als Van hieromschansing,
een bedr.w.:des hemels blaeuwe tent Gi
j daeg- e m seheppen. b. w., ik schiep om, heb
l
i
jx ommerent.
omgeschapen. Andersscheppen,doornieuweschepem r:d.ua.,zie omrb'den.
ping eenen anderen vorm geventzou hetgebruik
4'*nr:
lden, b.en o. w., ik reed om,heb tlermenschen aerten kunnein zoo ver niet kunen ben olngereden. Bedr.
,rondom ietsri
jden:de nen omscheppen? M .L.Tzaow.
stad omri
jden. In hetri
jden omstooten:een kind e m sehe*m en.o.w.,ik schermdeom,heb
omri
jden. Onz.,in hetronderi
jden,hier en daar omgeschermd. Rondom loopeu en schermen. In
ri
jden: wi
jhebben in destad omgereden. Eenel
z hetdageli
jksche leven zt
agtlnen:in hetwildeomomweg in hetri
jden maken:wi
jhebben gistcren schermen.
e m seh:lnen.b.w.,ik omscheen.lleb omomgereden. Van hier omrid,hetomri
jden.
e 'znr:a-lex:, b. w., ik reetom ,heb onlgere- schenen. Aan alle zî
jden beschi
jnen;hem omten. Door ri
jten omscheuren,omwerpen:si
jsul- seheen een lieht van den hemel. BlasEtzv. Op
1en uwehui
jsen omri
jten. DoRss.
eene luisterri
jke wi
jze omgeven:gi
j van 'tmildt
e'
m r:ng, m . Omkreits,omvang:die 's W e- geluk omschenen. Poo'
r.
e
m
seh
okl
ien,
b.
w.
,
i
k
s
chokt
e om,heb
reldswi
jdenommeringbewaekt. CAMPH. Deomm ering der eeuwen. Blorxoo.
omgescholtt. Schokkend omdri
jven:diedoorgodtse m r:ngeAen . voortdur.b.w.,ik omringel- cliensteloosheit omgeschocktwordt. Voxo.
de, heb omringeld. Eigenli
jk, met vele zaken e m seh em - elen, b. w., ik schomm elde
ringswi
jze omgeven:omringeltmetden stoetvan om, heb omgeschom meld. Het onderste boven
li
jfwacht. HoolaT. Zi
j omringelen den Overste schom melen.
van 'tleeger. Hoov'r. Een schaer u salomringelen. V oxo. Van hetvolgende ontrlïlgen.
e 'm r:n gen. b. w., ik onlringde, heb om -

e m seh ra nR en, zie schranken.
e m seh r:ft, o.,zie OIRSCér#?
**J64.
e n*seh rlxjven. b. w:, ik schreef om,hcb

ringd. Eigenli
jk, met eenen ring omgeven. Van omgeschreven. Om ietsschri
jven:eenezinspreuk,
hier oneigellli
jk:geen schooner glans omringtden om den Groninger keurhoed geschreven. De nahals der duiven. Poo'r. M en gebruikt hetmeest- men rondom opteekenen:de hoplieden derburgers
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gaan omschri
jven. lk omschreef,heb omschreven. In den verhevenen sti
jlbeteekenthetmeteendonDonkere woorden of l
zitdrukkingen metmeerdere ker, onaanzienli
jk Iigchaam omgcven. Zoo zegt
ofanderewoorden duideli
jk maken:ik zal u de iemand:metsterEjk stofomslui
jerd.
plaats van den Apostclomschri
jven;waarvan om- e m sl.
u i*en, b.w.,ik omsloot,hebomsloten.
schri
jving,omschrift,randschrift.
Eigenli
jk, aan alle kanten insluiten. Oneig.zegt
e m seh u dden . b.w.,ik schuddede om,heb FEITH :watnacht u om sluit.
omgeschud. Doorelkanderschudden:eenemande em sneKe:enl omsnofen,zieomsnugelen.
m et ooftomschtldden. V an hier om schtldding.
e ***sneeren, b. en o. w., ik snorde om ,
e m s:ngeRen. b.w , ik omsingelde, heb heb en ben omgesnord. Eigenli
jk,meteengesnor
omsingeld. Aan allc kanten besingelen:datJe- omdraai
jell. Hoor'
r gebruikt het bedn, voor met
.
rusalem van heyrlegers omcingeltwordt. BIJBELV. snelheid omdraajen:'thooftomsnorrende. Onz.,
e m sojorren.(omsorren)b.w.,iksjordeom, methebben; met een gesnor omvliegen:dat de
heb omgesjord. Een scheepswoord,metsjorren slingerdoorde luchtomsnort. Voxo. Metzq'
n)
ombinden; een touw,dat een geluid s
jor s
jor snorrend om iets vliegen: hi
jisden hoek omgemaakt,om iets vastmaken.
snord.
exnsl.
aan,o.en b.w.,onregelm.;ik sloeg om, e m snue eien, (omsnoflklen) voortd.o. w.,
'

ben en heb omgeslagen. Onz.,plotseling omvallen: ik snuFelde om, heb om gesnu/eld. Aan allekan-

de boot sloeg om. schieli
jk eene andere rigting ten loopen en besnuFelen:daer de winterbeeren
nemel:hetweeris omgeslagen. ln engeren zin, omsnolelen na spjs. AxTox. Oneig.,nieuwsgiegebruiktmen hetvan eene schieli
jke verandering rig alles doorsnufelen: naerdien hi
j omsnufelen
toterger:uw geltlk slaat om. l-lierheen behoort kom tuitstaetzuchtin den raet. V oxr. Van het

despreekwi
js:hetblaadjesloeg om,de zaak nam volgendeomsnufen.
eene ongunstigewending. Bedn,omklinken:eene em snueen.(omsnolen) o.w.,iksnufteom,
kram omslaan. Omlteeren:s1a hetblad om . H et heb om gesnuft. Snuivend omricken: noch snuft
zeilomslaan. Snelomdoen en eenigzins vastma- zi
jn hazewint eens om.Voxo.
ken :eenen mantel omslaan. lloor tromm elslag e wn gel.:en , b. w., ik solde om ,heb omgealom verkondigen: het vertreck omslaan. KlL. sold. Sollend aan alle kanten omwerpen:op de

De Calvinischen slaan listeli
jk met detrom om, golven omgesolt.Voxo.
dat enz. Hooy'
T. Algemeene lasten op landeri
jen e m soreex:szie omqjorren.
zetten,eenen omslag van lasten makcn:op somm ige dorpellworden lasten,ollder den naam van
schildtalen, om geslagen. lk omsloeg, heb omslagen. Rondom beslaan.
e m sAag, ln.,meerv.omslagen. Hetomslaan:

e'
m s# ann en . b.w.,ik omspande,heb. om spannen. M et den duim en middelsten vinger,of
ook metde uitgestrekte vingeren,van hetuiterste
des duims af, tot aan het uiterste der pink toe,
omvatten. lk spande om ,heb omgespannen. In

bi
j d' omnleslag des zeyls. OUDAAN. Dat om dievervoeging heethetiets,door strakke uitspan-

iets andersomgeslagen wordt:de omslag van een ning,om een ander dingom maken;ook ingespanboek. 1lt zcnd u dezen briefonder om slag. V an nen paarden omwisselenj of hen van den eenen
hier omslagdoek. Slom mer, bezigheid: eenen voor den anderen wagen spannen.
grooten omslag hebben. Alwattoteen ding be- e m spoeiex:. b. en o. w., ik spoelde om ,

hoort:mctaanzienli
jken omslagh van hofstaat e11 heb en ben olngespoeld. Bedr-, van binnen en
kri
jgsgevolgh. Hoor'
r. Een weg,die ergenseene buiten spoelen; ook de inwendige zi
jden van een
bogt maal
tt e1 dus als een omweg is, heet bi
j ledig ligehaam aan alle kanten spoelen:spoel de
Kls.ook omslag. Zetting vallgemeene lasten:de vaten om. Door bespoelen omwerpen :de zee

omslaaghen,naaderhandtte doen '
tgeheeleLandt. sgoelt di
jck en dammen om. Voxl). Onz-,met
lloovT. Van hieromslagtig,omslagtigheid.
zfn:rondom spoelell:hetzeewaterspoeldeeerti
jds
e m gl.epen . b.A,,ik sleepte om,hebomge- aan dezen kantom. Ik omspoelde,heb omspoeld.
sleept. Om iets slepen: zi
j sleepten het doode Bed1
-., aan allq ltanten bespoelen. Zoo meen ik,
ligchaam de schouwplaats om. Aan alle oorclen dat Voxo.ergens zegt:daar'twaterderJordaene

rondslepen :in staatsi
j omslepen. HooGvs. Door omspoelt het heiligh landschap. Althans,Hool?'
r
zoo vele baren omgesleept. Voxo.
zcgt in TACIT.:heteilandt,'twelk van destroom
e m sl.
eureu. b.w.)i1
t sleurde om,heb om. des Ri
jns omspoeltwordt. Van hieromspoeling.

gesleurd. Langs den grond omslepen. Hoov'
rge- e *usp ok en. o.w.,ik spookte om,heb ombruikt het oneigenl.: dus werden ze vastomge- gespookt. Spokend omloopen;ook meteengroot
sleurt,zollder erghens troostte erlangen.
getierom loopen:daer de wolfom spookt.V oxo.
e m sl.fx:geren, b.en o.w.,ikslingcrdeom , e m spraak . v.,m eerv.omspralten. Een ver-

heb omgeslingerd. Bedr.,door draai
jing naar de ouderd woord. lloogsTn. verklaarthetdoor omeeneofandere zi
jde omwenden:d'adder slingert redeen l
torte uitbreiding:sonderomspraeck Lsine
felden staert om. Voxo. Onz., door slillgercn paraphrasi).Huvglxs.
olnvallen: uit den wagen, die orngeslingert den

e'
n*sre:n gez:, o.w.,ik sprong om,heb en

meester volght in 't zincken. Voxo. Door êi1
)- ben omgesprongen. Omdansen:nu drok en deftig
geren, aan alle oorden heen en weer geworpen omgesprongen.Poo'
r. In hetgemeeneleven,wordt
worden: omgeslingert op de baeren. A NTox. I1t dit werkw. vaak voor omgaan,in eenen oneigen-

omslingerde,heb omslingerd. Bedr., met wentel- li
jken zin, gebruikt: hi
j waet met hem om te
trapswi
jze draai
jingen omgeven, omwinden: om- springen,hi
j weet,hoû hi
j hem behandelenmoet.
slillgert met een' ouden draek. H.ScHlAI. NYi
j- I
li
j springtmet hem om,als de katmet demuis,
ders, met eelle di
gte menigte omsingelen: drie hi
j handelt ruw met hem ; hi
j verschoont hem

dlzizendtbersten tot alle poorten uit,oln deBata- niet,
vieren t'omslingeren. H ooz''
r.
e m slan d.m . Een verouderd woord, betee-

e- s:uqeren. b. w.,ik omslui
jerde, heb kenende omstaande personen. Zoo zegt K. v.
omslui
jerd. Met Qenen slui
jerrondom bedekken MAxoaa:opdat den omstand ongtrvriendschaps
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kennisse zi
jin geplant. V an hicr omstanders,het treden. Omheen treden. Ook bedr-,tredend omomstaande volk.
lerpen. Van hier om tred.
em gland:g, bi
jv. n.en bi
jm,omstandiger, e- lrek. m., meerv.omtrekken. Eigenli
jky
omstandigst. Met alle of demeestebkzonderheden een haal of trek, welken men m et ecne pen of
van eene zaak:hi
j deedmi
jeen omstandig ver- een ander werktuig in het ronde trekt,om daarhaal van de gansche zaak. Van hier omstandig- door eene ruimte te bepalen. Van hier is heteen
heid. Ditwoord beduidtook allerleipligtpleging schildersofplaatsni
jders woord?beteekenende den
naar de beschaafde opvoeding,in hetburgerli
jke eersten trek van eene teekening: waarvan eerst
levenlkom,maak geene omstandigheden.W i
jders maar de Eaauwe schaduwe, en a1s 't ware de
omtrek was geteekend.H.M cx'
r1xGHs. V an hier
omstandigli
jk.
de kenneli
jke wczenstrekken van eene beeldtenis:
ewnslel.pen.zieomstuben.
e m slevenen . o. w., ik stevende om ,ben dit 'sBöGAERTS omtrek met zi
jn levenwekkende
omgestevend.Omzeilen:zi
jndeMozambiquevoorbi
j, oogen.A.Moolrx.W i
jders,wordthetoneigenli
jk
en den uithoek van goedeH oop om gestevent.BöG. ook op andere dingen toegepast: de omtrek van
e- steelen, b.w.,ik stietom,heb omre- mi
jn geest.J.DE HAEs. D
.elevendeommetrekken
stooten. Zoo stooten, dat iets omvalt:hi
j stlet van Gods genaderaat enz. Hoogvr. Eene bepaal
de
r
ui
m
t
e,
we
l
ke
m
e
n
zich als eenen omkring
het kind om. Fig.:een hlweli
jk omstooten,de
voltrekking van hetzelve hinderen. Iem ands voor- rondom iets anders voorstelt: al is mi
jn kamers
nemen omstooten,hetzelve veri
jdelen. Van hier om trek kleen.K .BRANDT. Eene uitweiding: een

om stooting.
lange omtrek van woorden.HoogsTR.
e m sépal.en, b.w., ik omstraalde,heb om- e - trekk en, b.en o.w. Bedr.,ik trok om ,
gtraald. Metstralen rondom beschi
jnen:tegenhet heb en ben omgetrokken. D oortrekken omhalen:
licht, dat hen omstraalde.FaaxTzsx. Omstraelt eenen muur m et brandhaken omtrekken. D oor
met vierge tongen.V oxo. M etandere glans ge- uit- en aantrekken verwisselen: ik trek dageli
jks
vende ligchamen omgeven: omstraelt van alle mi
jneschoenen om. Onz.
,omreizen,omwandelen:
kanten van perlen, goud en 'gloënde diam anten. van om te trekken op de aarde. Blq
yBsLv. Bedr.,
DE Dlcx. Met Godts heerli
jkheitomstraelt. H. ik om trok, heb omtrokken. Eenen eersten trek
halen rondom eene teekening:eene tronieomtrekScHIM. Een woord van den verhevenen sti
jl.
e - s*reek . v.,m ecrv.omstreken. Eeneom- ken. Rondom bekleeden: hi
j omtrok depilaren
liggende streek,om trek. M en gebruikt vooralhet met zilveren banden. Rondom besluiten, omrinm eerv., om hetfr.environs uitte drukken:in de gen : m et een sm alle gracht omtrocken. Voxo.
omstreken van Haarlem .
Haer vroylick wezen wert metkoud'en m ist ome m slren gelen . b. w., ik strengelde om, trocken. D E BRUN.. V an hier om trekking.
heb omgestrengeid. Strengelend ombinden: ik e xnlrenl,voorz. De oorspronkeli
jke betee-

strengel me om den stam,al
sik zi
jn houtomva- kenisschi
jnttezi
jnvan eenen standydie niet ver
dem.H.ScH1M, lk omstrengelde,heb omstrengeld. van ietsanders verwi
jderd en afgescheiden is;zooletsrondom metiets strengelen.
datmen hetkan verklaren doorbjna,haast,nabi
j,
e - slroom en. o.en b.w.Onz.,ik stroomde bi
j, nopens, aangaande,naarmate dezi
n hettoeom ,heb en ben omgestroom d. Omheenstroomen: laat. Omtrentden morgtnstond. Ontrcnteenjaar
M uuren?daarJabokdri
jmaelommestroomt.Voxo. gcleden. Hi
j schei
jdde hem van haerafomtrent
Bedr., ik omstroom de,heb omstroom d. Aan alle eenen steenworp. BIJBELV. Om trent M elnders
oever. PooT. Oneig.: omtrent haer leste reen
zjden met eenen stroom omringen.

e- slu:ten.o.w.,ik stuitte om,ben ompe- quam een lachje. PooT. Maer hi
l raest ontrent

stuit. Terug stuiten. A xToxlo.neemt hetonelg.: twistvragen. BIaBELV. Dit woord werd oudti
jds
en zi
jne faem aen bei
jdepoolen omgestuit. Van ook ontrent,ontrend geschreven. Deze oude spelhier om stuiting.
ling schi
jnthetnaastbi
jden oorsprong tekomen;
e m stu Aren . (omst
elpen) b. w.,ik stulpte daar het waarschi
jnli
jk is,dat ditvoorzetseluit
om , heb omgestulpt. Het onderste boven keeren, hetontkennende on en hetdeelwoord getrend(van
door hetm et de opening op den grond teplaatsen. hetoudetrennen,afscheiden,datbi
jKIL.nogvoore - slu w en, b. w., ik omstuwde,heb om - komt, en,in het hoogd., een bekend werkw.is)
stuwd. M et eenen digtcn drom aan alle kanten zamengesteldis;a1szeidetgi
j nietgescheiden, dat

omgeven:in hen,die hetli
jkbed omstuwen.SELs. isnabi
j,bi
jna.
Een maegdenreiomstuwt'eralti
jtenz.H.ScHIM. e **:lu i- eiex:, o. w., ik tuim elde om,ben

e m suk k e:en . o. w., ik sukkel omy heb omgetuimeld. Tuimelend om vallen.
Hier en
omgesukkeld.Sukkelendom dolen:om sucklen,ach- daar tuim elend omgedreven worden: de bartn
terlant.Voxo.Terwi
jlwi
jomzukklenzonderstrant tuim elen Om in 't Libijaenshe marmer. Voxo.
ofree.AxTox. V an hier om sukkeling.
Ontuim'lende gedrochten. AxTox.
e - lalten, o.w.yik tastte om ,heb omgetast. e xnlulnen , b.w.,ik omtuinde,hebom tuind.
Achter zich tasten; ook in hetronde tasten:ge- M et eenen tuin, of eene heining,om ringen:om-

g.:metsmaet
li
jck als een blinde omtastin hetdonkere.BIJ- tuiât met doorncn. H.Scnzxa Onei
BELV.

em l:egen. (omti
jgen)o.en b,w.Onz.,ik

toog om ,ben omgetogen. Om heen trekken,reizen.
Bedr.,ik omtoog,heb om togen. Aan alle kanten
om geven: met een traanenwolk om toogen. T.
A lœxps. D e pilaren waren m etzilver om togen.
Bzasslzv. V an hier omtogt,om reis.
e m 4egt. m.,zie omttkgen.
e m 4red ,m .,zie omtreden.
e m lreden, o. w., ik trad om,ben omgt-

en smart omtuint. H.ScHIM. Vanhieromtuining.
e m vaa rt.v.,zie omvaren.
e m vadem en . b. w.y ik omvadem de, heb
om vadem d. M et de arm en omvatten:om vaadem ende deszelven ZOOn. Hooll.. A1 kussende
hebbe ik uwen hals omvadem d. H. Sculx. Van
hier om vademing.
e m va'. m,,zie onlvallen.
e - va::en. o.w.,ik viel om,ben omgevalltn. Door vallen op den grond ofop teneanderq
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oppervlakte komen te liggen: de muur ls om ge- gevlochten. W echtend om iets vastmaken: zi
l
vallen. W at zi
jn er al dorre stammen omgeval- vlocllthare haren om hetgouden hoofdsiersel. Ik
len! PooT. V an hieromval.
om vlocht,heb om vlochten. A1s m etvlechten om -

e m vang, m. Eeueplaatseli
jkeraimte,welke geven,vlechtswi
jze omslingeren:de klim omvlecht
een l
igchaam in zi
lnen omtrek besloot:zoo reikt (den boom) menichwerven. CATS. Terwi
jl de
zi
j (de koopmerkt van Euroop) ook eerlang tot Vrijheit haeren hoedt met oliloof omvlecht.
aen haer nieuwe m uuren, en stopt dien om vang
vol. Ds Dscx.
e m vau gen, b. w., ik omving,heb omvangen. A an alle kanten een ruim omringen: thans
heeftze de stad m et een m uurvan gebakketichelsteenen omvangen. BöGAERT. Omarmen,met de

Poo'
r.
e m vAeegehen, een verotlderd b. w., ik
omvleesehde,heb omvleeschd. M et vleeseh rondom
bekleeden:de Heere Jssus om vleesehtin dewee-

reldgekomenzi
jnde. Ds BaUxs.

e m v:eu geieu, b.w.,ik omvleugelde, heb

armcn omvatten:ende hem omvangende seydehi
j omvleugeld. M etvleugelen rondom bedekken. Het
J de Dichters:de Seraf
enz. Bzgsssv. Men plaatsterook,duideli
jkheids- deelw. is in gebruik bi
halve, het naamwoord arnten bi
j:ende hi
j om- zingt zi
jn'roem; maar met omvleugelde oogen.
vinghse metsi
jnc armen. BIJBSLV. Aan all
e zi
j- M .C.v.HALra.
den beknellen: ick ben'metdeze keten omvangen. e m vl.
oel
leu.b.en o.w. Onz.
,ik vloeide
BIJBSLV. Omgeven; eigenli
jk:deklim omvangt om ,ben otugevloeid. M et eenen vloed van water
den boom. CATs. Heeft mi
j een Godheitthans om iets vlieten:de rivier vloeide eertijds de zuidomvangen? H. ScHzM. Oneig.: met zwakheid zi
jde der stad om. Oneig.
, met eenen toevloed
omvangen zi
ln. Bi
j NoTx.umbe
fangen,bi
Jonze van volk rondom aankomen:hi
j heeftbi
j d'omgevl
oei
de
n
al
z
oo
aange
hee
ve
n.
HooF'
r. Bedr-, ik
oude schri
jvers ombevangen: totten ombevangen
der dingen. TH.â,K EMrls.
omvloeide, heb omvloeid. Rondom bevloejen:
e m varen. b.en o.w.,ik voer om,heb en wanneer,om vloeitvan u,hem d'oudevlam beving.
ben omgevaren. Rondom varen; met zqh: wi
j V oxo. V anandere dingen wordthetook gezegd:
zi
jn het eiland omgevaren. Hier en daar varen; nevel, die de aarde na wolkend omvloeide. 0Nmethebben.wi
j hebbem voorvermaak wat omge- BExsxo DICHTZR.
varen. Uitden l
toersvaren;metzqh.wi
j waren 4:**xvoere u. b. w., ik voerde om,heb om wel drie uren omgevaren. V an hier omvaart.
gevoerd. Om zi
jneasdrjven:geljk hetkroonradt
e m valéen. b.w.,ik omvattede,heb omvat. het stri
jckradt om komtvoeren. Voxo. Overal
M etde hand aan alle kanten vatten of insluiten: ombrengen: de standaartdraager heeft den stanhetistedik;ik kan hetnietomvatten. Somwi
j- daart omgevoert. HoorT. Overal omleiden:ge1en gebruikt m en het ook van de armen. V an vangenen in zegepraal omvoeren. Oneig.,rondom
hiervindtmen hetoneigenl.bi
jVoxo.: met een bekend m aken: die van den berg Leena aftot

arm van steen en rots t'omvatten, Bri
jders,ge- aan Cabo de Verdeden roem zi
jner wapenenombruiken t1e Dichters hetvan andere dingen,welke voerden. BIJGASIZT. En voert uw'roem op witte
r. Een ander b. w. omvoeren
zi
j,in hunne verbeelding, handen toesehri
jven: pennen om. Poo'
waerzi
jn bladt,tedootschen droef, den drempel- beteekent rondom metvoering dekken. V an hier
sti
jl omvat. Poo'
r. Van hier naauwkeurig aan omvoering.
alle zi
jden insluiten: sardonixsteenen, omvat in e m vouw en. b. w., ilq vouwde om , heb
goudene kaskens. BzlBsLv. In verderen zin: llet omgevouwen. Anders vouwen: een blad papier
vlacke des afgronts wordt(meti
Js) omvat. BI.
r- omvouwen. Omheen vouwen: ik heb het papier
BELV. Tn zi
jne ruimtebegri
jpen:een krachtvan er netjes omgevouwen. Ik omvouwde, heb omnat,a1sgi
jin uwewaddeomvat. ANTON. In de vouwd. Rondom m et vouwen versieren, voordageli
jksche taal gebruikt men het ook scheidb., zien.
in den zin van anders vatten:ik heb hetvan verm oeidheid m oeten ömvatten.
e m veer, zie omver.
e m velleu, b.w.,ik veilde om, heb omgeveild. Overalte koop aanbieden:a1s beesten om geveylt. V oxo. V an hier omveiling.
e m veil.ez:, b.w.,ik velde om, heb omgeVeld.' Doen omvallen. M en zegt het meest van
grootere ligchamen: de fellen oorlogsram en velt

4km vraag, v. Eene vraag, welke m en in
het ronde aan eenige personen doet:iets in omvraag brengen.
e m veageu , b. w., i1t vroeg om ,heb omgevraagd. Om vraag doen.

vent. Omloopen e. uitventen.

groen datgeen fruiten m oes bemantelen en om-

em waal
len,b.en o.w.,ik woei(waaide)

om, heb en ben omgewaaid. Bedr., door den
wind doen om vallen : de storm wind waaide vele

hooggetopte dennen ()m. M eest onz., metzb'
n;
geen vesten om,juistmetden eersten stoot. DE door den wind omgeworpen worden :en d'eiken
Dscrt. Somtkds yebruikt men het ook van lig- leggen naer en deerlijk omgewaeit. PooT.
chamen, die weinlgen tegenstand bieden: maer fn nw aiiex:, b. w., ik omwalde, heb om+
overvalt en velt hem om ,alswinterbuieen'lente- wald. Met eene schans,eenen wal,insluiten:hi
J
blom. Ds Dscx.
omwalt zich voor de Haaghpoort. llooFT. One m venlen, b.w.,ik ventte om,heb omge- eig.
,omgeven;in den verhevenensti
jl:'tbladere m ver, een bjrv.
,beteekenende de verande- wallen zal. PooT.
ring van eenen staanden in eenen liygenden of e m w a ude:eu, o.en b.w. Onz.,ik wanomgeworpenen stand: hi
j liep het klnd omver. delde om, heb en ben omgewandeld. Hier en
D e tafelviel om ver. H et is meest in den ge- daar wandelen; m et hebbent in de stad omwan-

mecnzamen sti
jlgebruikeli
jk,versterkendedekracht delen. Een uur omwandelen. Met zbh: eenea
van het enkele voorzetselom . Voor otnver is ook zekercn kring in het wandelen m aken,rondom iets
omveer in gebruik geweest: de deugdekerk m oet wandelen: wi
jzi
jn denwalomgewandeld. Bedr-,
ik omwandclde, heb om vvandeld. Iets geheel
gl
adtomveer. PooT. Zie wi
jdersver.
e m v:eehten. b.w.,ik vlocht om,heb om- rondom wandelen. Van hier gebroiktPooT het
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oneigenl.: der wi
jzen faam omwandelt 'swerelts

randen. V an hier otnwandellng.
e - w atexen .b.w.,ik omwaterde,hebom waterd. M en waterstroomen omgeven:opeenighe
omwaeterde landen. Hoor'
r.
e m W eg. m., meerv. Omsvogen. Een Weg,
die m et eene kromm e bogt omloopt;het tegen-

e m w on en , o.w.,ik woonde om,heb om gewoond. Rondom eene plaatswonen. Van hier
om woners.

e m w rek en, zie onlwz.ikken.
e m w rlkk en, b.w,, ik wrikteom,heb om gewrikt. Door heen en weer rtzkken,breken en
om werpen. PooT gebruiktclaarvoor omwreken:'k
deel van den kortsten weg: wi
j namen, om de wenseh hil''tgevaert zoo omtnewreek'.
struikroovers te ontgaan, cenen langen omweg. e m w r:ngen. b. w.
, ik wrong om , heb
Een dwaalweg:en hemt op dwalende ommewe- omgewrongen. Sterk omdraai
jen: daer vanght
wegen. Poo'
r. Oneig., eene uitvlugt eene ver- de pruylster aen haer hallden ofn te wringhen.
mi
jding,eene verschooning: waartoe aldie om- CATS. Oneig.:van een'omgewrongen retlen. Huvwegen?
Glxs.
e *n'
w eu den. b.en o. w., ik wendde om , e m w roeéen. b. en o. w.,ik wroette om,

heb omgewend. Onlkeeren!zich omwenden. Naar heb omgewroet. Eigenli
jk, met de pooten of
eenen anderen kantwenden:eensehipomwenden. den muil ombalen:datzxl
'
jn wroetGtldtsakker
Oranje:wendende hetoog om enweeder.Hoov'
r. om. Scul
orts, metandere werktuigen om.M. Vo
Om zilne as wendell:datm agtigh vuurwcrk,om halen: zi
J ziet haer kerke
.n omgewl.oet. voxo.
zi
jn polen omgewend. Ds 1.
)scIt. Oneig.,toteen (lneig-,
.omsnuFelen;onz.,met hebben.lleeft eeuw
ander overbrengen: hare hui
jsen sullen omge- bi
j eeuw in 't donkere omgewroet. M .L.Tvow.
wendt worden tot anderen. BIJBELV. V erande- V an hier omwroeting.
ren: de regering van den staatwerd weldra om- e '
m zalens m., zonder enkelv. Omwoners:

gewend. Van hieromwending.
jegen; alle si
jnommesaten. M.SToxs. Dielante'
m w enleien.b.en o.w.,ikwenteldeom, genoten,die ommesaten hei
jten. Ovyll
:
tA-ss.CuRox.
heb en ben omgewenteld.H etondersteboven wen- V an om en zccf;van zitten.
telen:eenen steen omwentelen. Hi
jwenteldezieh e m zelien. b.en o.w.,il
tzeilde om,heb
in hetsli
jk om. Onz.,metzùh:alsde maan in en ben omgezeild. Bedr-, in hetzeilen omstoohare wisselinge omwentelt. H .ScnlM. V an hier ten;anders overzetlen. ()nz.,eenen om weg inhet
omwenteling,meest,in eenen oneig.zin,voorver- zeilen maken: wi
j hebben, ook wi
j zi
jn ver omandering in een staatsbestuur.
gezeild. Ik omzeilde,heb om zeild. Rondom zeie m w erp eu . b. w., ik wierp om,heb om - len,eene wereldreis doen. V an hier omzeiler.
geworpen. Buitenwaarts omvouwen, m et eenen
e m zelken, b.w.,ik zettede om ,heb omge-

rand omslaan: een omgheworpcn hemd, spi
jt zet. Doorzetten eene andererigtinggeven:eene
waschters blooten arm. I1CYG.SNS. Omsmi
jten: schuitvan aehteren omzetten. I)cstoelen omzetomdat zil'de afgodische altaren hadden omgewor- ten. Hetonderste bovea zetten :een kleed laten
pen. H et onderste boven werpen :een stuk land omzetten. Geld omzetten,in tlel)handel, Oneig.:

omwerpen. Van de eene naar de andere zi
jde iemand omzettell, van zi
jn voornemen afbrellgen.
werpen: men wierp sehieli
jk hetzeilom. Schie- Ik omzettede,heb omzet. Rondom insluiten:ha
li
jk omhangen werpt uwen manteloln. BIJBELV. ha!hi
j is omzet. P. ScRlvxttlus. Rondom beFig.,in het verderfstorten;in den sti
jldesBi
j- zetten:metdiamanten omzet. M et gout vcrgult
bels:God za1de godloozen omwerpen. Van hier en m et gesteente omzet. H . ScfllM:. Van hier
omwerping.
omzetteli
lk, omzetting.
e 'm w :eAen, cen verouderd b.w.,ik wielde e 'Fpc:ex.. o. w., onregelm .;ik zag om ,heb
om,heb omgewield. Bi
J Klra,vindtmen wielen. omgezien. Achter zich zien:die (zak) drukt ons
in den zin van het hoofd met eenen m aagde- op de borst, en weert het om mezielz. Pooe
l'.

slui
jer dekken. Voxo. gebruikt het zamengest. Oneig., zi
jne aandacht vestigen: doe welen zie
woord:omgewieldeQuiten.
nietom. Zonder omzien, onophoudcli
jk. Overal
e'
m w :lllen . o. w., ik wilde om,heb omge- zien,om ietste bekomen:naar iets omzien. Bewild. In de dageli
jksche taal,komt hetmet uit- zoeken, bezorgen: naar ielnand omzien. Met
lating van een werkwoord voor:hctrad wilniet voorzigtigheid te werk gaal):ditlecre u om zien.
om.
J. I)E HAEs. M en gebruikt de onbepaalde wi
js
e m w fnden. b. w., ik wond om,heb om- als een zelfst.n.van hetonz.gesl., in de bcteegewonden. Iets om een ander ligchaam winden. kenis van een oogellblik :ik kan lletin een omIk omwond,heb omwonden. Rondom bewinden: zien verrigtcn. W antrotzwen:heb er geen om zicn

ende si
jn aangesicht was omwonden met eenen naar,wees er gerustop.

sweetdoek. BlJsEsv. V an hieromwindselrwaar- A'- z:gl, v. Een verouderd woord. De
mede m en iets omwindt;oneig-,bewimpeling:iets daad van omzien. V an hier om zigtig, behoedzonder omwindselen verhalen.
zaam :een omm ezichtig brein mistrotlt hierom (le
e - w âp pen, b. w., ik wipte om,heb om- m am . V oxo.- Omzigtigheid,omzigtigli
l-k.
gewipt. lloor wippen omstorten: wip om een
e *nzlgllg, zie omzigt.
sack of twee. J. T Jossens oRos>a-EN sLl.y- e 'm zl..jn, o.w.
, onregelm.;ik wasom,bcn

Exaxo srsra.
omgeweest. Aan heteinc
le zi
jn,omgeloopenzi
jn:
e'
m w oeien, b.w,ik woelde om,heb om- alshetjaerommeis. Blall>zLv.
gewocld. Garen oftouw om ietswinden. Ik om- e 'm zoeken . o.w.,onregelfn.; ik zocht om,
woelde,heb omwoeld. Rondom bewoelen:de drie heb om gezocht. Aan alle oorden zoeken:'t is

(masten)omwoeltmctkaabels. HoorT.

beter,datmen omzoek'. Voxo. Hoov'
r gellruikt

e - w oAkeu. b. w., ik omwolkte,heb om - hetook bedr.:alles omzoekende.

wolkt. Eigenli
jk, met wolken omsluiten. Dieh- e '
m zoom en. b.w.,ik zoomde om,heb omters gebruiken het oneig,: omwolk met ster:tjk gezoomd. Eenen zoom om iets maken: eenen
stof.
doek omzoomen. In den verhevenen stjl, ilt
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omzoomde:heb omzoomd. Omgxeven:boomen en zendheid van dat denkbeeld te kennen geeft, hetheggcn, dle de uitersten van de landstreek om- welk hetwoord, waarm ede het zam engesteld 9s,
zoomen. Gaenderpen, van verkoelende waterval- uitdrukt. Van die woorden heeftm en eenegroote
1en omzoomd. Overz.van Hsm-Er.
m enigte. Zulke zi
jn, b.v.: ongaarn!llietgaarn,
e m zw aal. m ., m oerv. omzwaai
jen. Een (gaarne)ontelbaar,onreil),enz.Dochnletminderis
wi
jde?luchtige omdraai:volge uw' wuften omm e- hetaantalvan die woorden:waarbi
j ditvoorzetsel
zwaai. Voxo. Een vogel, die m eteen'omme- niet slechts de afwezendheld van datdenkbeeld,
zwaaiverduistert in de lucht. J. OUDAAN. On- maar veel meer hettegendeel daarvan beteekent;
eig-, eene aanmerkeli
jke verandering: naerdien van welke natuur vele zelfstand.naamw.zjn,als:
't noit grooter om mezwaei in 'strotsehen brein ondeugd,ondank,ongeduld,onverstand,m ethunne
kon drukken. Voxo. Omslag : gi
j hebt geen' bi
jvoegel. woorden; zoo ook onzalig,ongcri
jmd,
lustin al dien weidschen omlnezwaei. H ScuzM, enz. Onkost
en heeft nog een bi
jgevoegd denke m zw aallen,b.en o.w.
,ik zwaaide om, beeld,dat van onnoodige,Iastige kosten.
heb en ben onlgezwaaid. Bedr-, luchtig om draai- Dit voorzetsel wcrd eerti
jdsin zamenstell.voor
jen: de sabel- het vaandel omzwaai
jen. Zi
jnen werkwoorden geplaatst,a1s:onbetamen, onregten,
staf omzwaaiend heen en weer. Vyzltsrp. Onz-, enz. Thans zi
jn nog in gebruik werkwoorden
in hetdraai
jen eenen grooten kring maken: hoe met ver zamengesteld, als: veronedelen, veronallesdoormi
jn wi
jsheid ommezwaeit. HooGvc. achtzamen,verongelukken, enz,
enlzw abben,(omzwappen)o.w.,ik zwab- Voor zelfst. naamwoorden, a1s: ondienst, onde (zwapte) om, ben omgezwabd (omgezwapt). hout,onland,ongunst,enz.
Een klanknabootsend woord, dat ecne beweging Voor bi
l-voegel.naamwoorden,en wel vanallerop het water uitdrukt, door welke beweging men lei soort. Voor enkele bi
jvoegelk-ke naamw., a1s:

omvalt:daer swapthetschuyt
jen om. Cw'
rs. onwi
js, onwaar, onzeker, enz. Voor allerleizae wnzw aeh leie u, b. w., ik omzwatthtelde, mengest, als: onaanzienli
jk, onzigtbaar, onheb omzwachteld. Eigenli
jk,met eenen zwachtel achtzaam, onti
jdig, onwaarachtig, enz. Vboral
v
oor
de
el
woor
de
n;
zee
r
ze
l
den,nogtans vindtm en
omwinden. M eestgebruikt men het oneigenli
jk,
voor aan alle zi
jden bedekken) maar d'ooster- ditvoordeelwoordenvanden tegenwoordigen ti
jd,
lingen zich omzwachteltvinden van eene afgode- evenwel zi
jn: ondeugend, onwetend,in gebruik.
Mr. Z. H . ALEw YN zegt:9,on voegt zich niet
ri
je. BJGASRT.
e m zw erm , m ., m eerv. Omzwermen. Eenû wel bi
j participia van het acti/um ;'' en keurt
menigte,die a1s een zwerm iemand omringt: zoo daarom : onveranderende genade, af. Zoo zegt
wil hi
j zelver Room lnet al haar ommezwerm m en ook :onbepalend lidwoord, doch beter:lliet
rei
jn aften grond vertreên, 0U0.
bepalend. Dezezi
jnderhalve vooral met omzige m zw erm en. o,w., ik zwerm de om, heb tiglleidtegebruiken. ln tegendeel,isereenegroote
om gezwermd. M et zwel'm en hier en daar om- m enigtevauzulkezam engest,verledenedeelwoorden,
vliegen:de bi
jen zwermen om. Oneig,
,metcenen als:onbevlekt,ongestraft,ongehoord,ongelezen,enz.
hoop omloopen; de soldaten zwermen ten platten
Hier ontdekt zich ondertusscllen eene gansche
lande otn.
metligte van woorden, die den ri
jkdom onzer taal
#'m zw even , o.w.,ik zweefde om, heb en aanwi
jzen; die met een grootaantalnog kunnen
ben om gezweefd. H ier en daar zweven : laetse vermeerderd worden. H etis waar,in hetvormen

selfs omsweven on1 spi
jse. BIJBIILV. Vliegende van nieuwe naamwoorden en eigenli
jke bjvoegel.
en omzweevende op den vloed. AxTox. Om naam w.,vindtmen grenzen,wellte m en nietwille-

ietszweven;metzq'
ntzo verre de geesthetperk keurig uitzetten mag: maar, Araaris er llaast een
weet om te zweven. L.TEN KATE. lk omzweef- verleden deelî
voord, dat niet ditvoorzetsel toelade,heb omzweven. Gestadig omgeven, om ringcn. ten ltan? Men verge mi
J dan niet, dat wi
jd vere'
m zw :er, m. Een omdraai, die ginds en strooide heer naast elkander te plaatsen. M et opherwaarts geschiedt: of in hethenlelsch heir en zets1a ik dan die zameng.verl.deelwoordenover,
waarover niets te zeggen A-alt, en welke elk zeer
zi
ji
len ommezwier. Voxo.
e m zw :eren, o. en b.w., ik zwierde om , gemakkeli
jk kan vormen: a1s ook.vele, die met
heb en ben omgezwierd. Onz., eene dwarlende baar en %'
k zamengesteld worden:slechtstlebi
j

beweging hier en daar maken : op het i
js met geachte Schri
jvers meestvoorltomelde,meteenige
schaatsen omzwieren. Rontlom iets zwieren;bedr.: andere, die onder de hand zieh opdoen,zalde
den kloot der aerde omzwieren m et een sehip. toegenegent lezer hier s'inden. H lzn getalzalnog

Voxo. Met eenen omzwier draai
jen:schoon hi
j grootgenoeg zdn.
al de leden om meswiert. CATS.
Erisnog een on,voor in,a1s:ollbi
jt,voor ine 'm zw :ndelen . o.en b.w. Onz.,ik zwin- bi
jt. De Ouden zeiden ontwee voorintwee. Eindelde om, ben omgezwindcld. Omdraai
jen om deli
jk,intlien devolgende lettergreep meteenem
zi
jneas:geli
jkeenrad omzwindeltop zi
jn ptlntcn. begon, veranderden de Ouden on in ont, als:
H . ScnlM. D oor duizeling omloopen: zoo dat om min,omm aat,enz.
hem het hoofd om zwindelt. Voxo. Bedr.; ik Dit voorzetsel is uit oon, bi
j de Hoogd.ohne,
om zwindelde, heb omzwindeld. Door ronddraai- ont
staan VoxraElzzegtnog ergens:pon (zonder)
l. Het luidt, bi
j OTFRID.en deszelfsti
jdjing van iets,hetzelveaan alle zi
jdel) bewinden: artzeni
dooddoccken, daerin uw ligchaem zalomzwindelt
worden. J. pE BRUNE. D e bron is in wenden,
waarsran gezwind.
e n. een voorzetsel,dat alleen in zamenstelling voor andere woorden gebruikt wordt, a1s:
onm in: ongansch, onleerzaam , enz. D eszelfs beteekenls is van weinigen omslag, alzoo het eene

genooten un,eng.un,lat.?h,gr.q%I,cn m et weg-

lating van de N, q. Oudti
jds zeide men bi
jons
ook: awi
js, awaard, voor onwi
ls, onwaard, Uit
dezebron vloei
jen ook het lat.sl
he, ons zonder.

B
i
j de Hebr.heeftzel
fs!1
-X debeteekenisvan
een gem is.
Hier volgen eenige woorden meton zamenge-

ontkennende kracht hecft, en eigenljk,de afwe- steld,welke#
wi
jslechtsnoemen zullen,als:onaan57
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biddeli
jk,onaandachtlg,onaangenaam,onaangeroerd, denkend,onnadoenll
jk, onnagaanbaar,onnaspeurjk,onnaspoorldk,onnatuurli
jk,onnavolgbaar,ononaanmerkeli
jk,onaannemeli
jk,onaansprekeli
jk,on- li
aanstooteli
jk, onaanzienli
jk, onaehtbaar, onachter- navolgeli
jk,onnazingbaar, onnoemeli
jk,onnoodig,
dochtig,onachtzaam,onatlelli
jk, onafbiddeli
A
jk, on- onnoodwendlg,onnoodzakeli
jk, onnut, onomkoopafgebroken,onafgedaan.onafhankeli
lk,onaqateli
jk. baar,onolnstooteli
jk,onontbeerli
jk, onontbindeli
jk,
onaoosseli
jk, onafmeteli
jk, onafscheidbaar, onaf- onontgankeli
jk, ononthoudeli
jk, onontknoopeli
jk,
lkt,onophoudel
i
jk,onophouscheideli
jk,onafwischbaar, onafzetteli
jk,onarbeid- onopgesierd,onopgesmt
zaam,onarglistig,ollbaatzuchtig,onbal'mhartig,014- dend,onoplettend, onoplosbaar.onopl
osseli
jk, onbeangst,ollbedaagd,onbedaard,onbec
lenkeli
jk,on- opmerkzaam, onopregt, onopsprakeli
jk, onopwekbederfeli
l
-k, onbediend, onbedi
jkeli
jk. onbedorven, keli
jk, onoverdacht, onoverdekt, onovereenbrenonbedriegeli
jk, onbedroefd, onbedt
lcht, onbedwin- geli
jk, onovereenk-omstig, onoverklimbaar, ongeli
jk, onbegaafd, onbegeerli
jk.onllegrepen,onbe- overkomeli
jk,onoverwinbaar,onoverwinneli
jk, ongri
jpeli
jk, onbehaalbaar,onbel
tageli
jk,onbehendig, overzienbaar, onparti
jdig, onpeilbaar, onpi
jnli
jk,
onbehoorl
i
jk, onbehouwen, onbehulpzaam, onbe- onpri
jseli
jk.onpttntig,onraakbaar,onreddeli
jk, onjaard,onbekeerd, onbekend, onbeklageli
jk,onbe- rei
sbaar,jo
nrekkeli
jk,onschadeli
jk. j
ok
n,
scohnasp
peli
jk,
klemd, onbeklimbaar, onbekomeli
jk, onbckoorli
jk, onseheurli
k,onschi
jnbaar,onschlkkeli
chuweonbekrompcn,onbelemmerd,onbenemeli
jk,onbene- li
jk,onsli
jtbaar,onsmarteli
jk,onspraakzaam,onspreveld,onbepaaltl,onbeploegbaar,onbereid, onberei- keli
jk,onstrekkeli
jk,onstuitbaar,ontegensprekeli
jkr
keli
jk, onberi
jdeli
jk,onberispeli
jk,onberoemd,on- ontegenzeggelî
jk, ontelbaar, ontembaar, ontilbaar,
bevaarbaar,onberoofbaar,onberucht, onbeschaafd, ontoegankeli
jk,ontoegevend,ontoevriesli
jk,ontraag,
onbeschri
jfeli
jk, onbeschroomd.onbese/eli
jk,onbe- ontroostbaar, ontroosteli
jk, ontwi
jfelbaar, onuitsmet, onbestendi
g, onbestraleli
jk, onbestullrli
jk, bluschbaar,onuitblusscheli
jk,onuitdenkbaar, onuitonbetameli
jk, onbetembaar, onbevallig, onbevat- me
li
jl
ki
,k,onuitdrukbaar, onuitdrukkeli
jk, onuitkodoe
n
j
baar,onbevlekt. onbevlel
tkeli
jk, onbevoegd,onbeonuitroei
jeli
jk, onuitschri
jfeli
jk,onuitsprekevreesd,onbewegeli
jk, onbewkseli
jk,onbewoollbaar, li
jk,onuitvindeli
jk,onuitvoerbaar,onuitvoerli
jk,ononbewoond, onbewust, onbezonnen, onbezweken, uitwischbaar,onuitwisscheli
jk. onvaarbaar, onvaaronbezwi
jkeli
jk, onbilli
lk, onbloedig, onbluschbaar, dig,onveil,onveilip onverachteli
jk, onverantwooronblutsbaar, onboetvaardig, onbrekelijk, onburger- deli
jk,onverbeeldeli
jk,onverbergeli
jk,onverbeterli
jk,
li
jk,onbuurli
jk, onci
jnsbaar,ondagell
jksch.ondigt, onverbiedeljk,onverbrandbaar,onverbrekeli
jk, ollondoenli
jk,ondoodeli
jk,ondoorboorli
jk,ondoorgan- verdacht,onverdeelbaar,onverderfeli
jk,onverdienkeli
jk, ondoorgrondeli
jk, ondoorkomeli
jk,ondoor- baar, onverdoemelijk, onverdoofbaar, onverdringschi
jnend,ondoorwaat
lbaar,ondoorzigtbaar,ondoor- baar,onverdrinkbaar,onverdwi
jnli
jk,onverqaauwd,
zoekeli
jk, ondrinkbaar, onduurzaam,oneenig,on- onvergangbaar,onvergankeli
jk, onvergeeqi
jk, oneenparip oneerbaar,oneergierig,oneerzuchtig, on- vergeteli
jk,onvergeldbaar,onvergeldel
i
jk-, onve
'rgeeetbaar, one/en, oneigen, oneindeli
jk, oneindi
g, li
jkeli
jk,onverhelpeli
jk,onverhillderli
jk,onverhoopt,
onerfeli
jk,onergerli
jk,onervaren,onfatsoenli
jk,on- onverhuurli
jk,ouverkiesli
jk,onverklaarbaar,onverformeli
jk,onfraai,ongaar,ongaarn,(ongaarne)on- knocht,onverkoopbaar, onverkri
jgbaar, onverliefd,
onve
r
l
i
e
s
baar
,
o
nve
r
m
a
and,
onverm erkbaar, onvergangbaar, ongebonden, ongebrekkeli
jk,ongeboren,
ongedachtig.ongetlienstig,ongedoogzaam,ongehin- metel,onvermoedeli
jk,onvermoeibaar, onvermoeid,
derd,ongehoord,ongehoornd,(ongehorend)onge- onvermurwclijk,onvernielbaar, onversaagd, onverhoorzaam,ongehuurd,ongehuwd,ongekleed,onge- schoonbaar,onversehrikbaar,onverschrikkeli
jk,onkrenkt, ongekuifd, ongeleerd, ongelegen, ongelet- verschrokbaar,onverslensbaar,onversl
i
jteli
jk,onverterd, ongeligchaam d, ongelikt, ongemaakt, ongc- staanbaar, onverstooteli
jk,onvertelbaar,onvertroosmaand, ongemanierd, ongemanteld, ongem askerd, teli
jk,onverwerpeli
jk,onverwi
l-teli
jk,onverwinneli
jk,
ongemerkt,ongemi
jterd,ongemutst,ongcnaakbaar, onverwisselbaar, onverzeerli
jk, onverzinneli
jk, onongencesli
jk,ongenegen,ongeneugeli
jk, ongenezen, verzuimeli
jk, onvlug,onvoegzaam,onvoltooid,onjkjonvoorspoedig,onvoorongenoegeli
jk, ongenoegzaam,ongenood,ongeoor- voordeelig,onvoorkomeli
loofd,ongepaald. ongepaarld,ongeparuikt,(onge- waardelijk, onzoorzigtig, onvreesbaar, onvulbaar,
pruikt) ongeplekt, ongepluimd,ongereed,ongere- onwaarsehijnlijk?onwederkeerlijk,onwederroepelijk,
geld,ongeroepen,ongerust,ongeschikt,ongeseholl- onwedersprekelilk,onweerbaar,onweetbaar,onweldcn,ongespoord, ongetabberd,ongetakt,ongetwi
j- luidend, onwelsprekend, onwi
jd, onwinbaar, on-

feld,ongevederd,ongeveinsd,ongeverwd,ongevierd, wondbaar, onwoonbaar, onwraakzuchtigg onzedig,
ongevlerkt.ongevlicsd,ongewapend,ongewarmd,on- onzeilbaar, onzinnig, onzoet, onzuiver, onzwaar,
gewassehen,ongewi
gtig, ongewi
jd,ongewillig,011- onzwierig, enz.

gewis, ongewoon, ongezeggeli
jk, ongezien,onge-

e uaangez:en. bi
jv.n.en bi
jw. Die geen

zind, ongezocht, ongezond, ongezouten, onglad, aanzien of achting heeft. M en gebruikthct ook
ongoed, ongrondig,ongunst,onhaperend,onhebbe- als een voorzetsel: onaengezien gekerm en klagli
jk,onheelbaar,onheilig,onherboren,onherdenl
te- ten. VOND.

li
jk,onherdoenli
jk, onherkri
jgbaar, onherkri
jgeli
jk, e xâaart:
llg. bi
jv.n.en bi
jw-,onaardiger,ononherroepeli
jk, onherstelbaar,onhevig,onhoFeli
jk, aardigst. Niet aardig:jzi
jisgeen onaardig meisonhoudbaar,onhouwbaar, onhuiseli
jk, onhuwbaar, je. Eene onaardige rede. Van hier onaardigoninbrekeli
jk,oninncmeli
jk,onjuist,onkenbaar,on- heid,onaardigli
jk. Bi
jHoorT komtonaardn''voor:
kenneli
jk, onkcurli
jk, onklaar, onkloofbaar, on- door d'onaardi
j (lompheid,leeli
jkheid)derpaapekneusbaar,onkrenkbaar,onkuischyonkunstig,onlas- treeken.

terl
i
jk,onleerzaam,onleesbaar,onleverbaar,onlig- e nabel. bi
jv.n.en bjw.,onabeler,onabelst.
chamel
i
jk,onli
jdbaar,onli
jdeli
jk,onli
jdzaam,onlof- Niet abel, onaardig,onhandig:MsouzAss aengefeli
jk,onlosbaar,onmededeelbaar,onmeetbaar,on- zigt, afsehuwbaer en onabel. Poo'r. Om lnttel
mengbaar,onmenigte,onmiddelli
jk,onmisdadi
g,on- klaps van geen onablen trek. D s DscK. Van
miskenbaar,onmogeli
jk,onmondig,onnaauwkeurig, hier onabelheid. Veroud.woord.
onnabootseljk, onnadeelip onnadenkeli
jk, onna- e naehlerhaa:baarl bi
l
-v. n. en bi
jw.
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Niet achterhaalbaar en daarin gegrond:oneindig- e nbekw aa- . bi
lv.n. en bi
jm ,onbekwaheit zweeftop otlachterhaelbre pennen. V oxo.
mer, onbekwaamst. Zonder bekwaamheid:hi
j is

e nafw :sehbaar.zie onafwisschelt
jk.
e nafw :sseheI#lk. bi
jv.n.en bi
jw-,onafwisscheli
jker, onafwisscheli
jkst. Dat zich niet wel
laat afwisschen: een stank van onafwisscheli
jken
laster. Hooy'
T. Zoo ook onafwischbaar.
e nbaaraehllg, bi
jv.n.en bi
jw. Een ver-

voor dien stand onbekwaam. Onbehoorli
jk: op
ombekwame wegen gaan. In den verzachtenden
sti
jl, voor beschonken: men vindt hem nooi
t onbekwaam. Van hier onbekwaam heid, onbekwameli
jk.
e nbeAeefd. bi
jv.n. en bi
lw., onbeleefder,
ouderd woord. D ie niet baart: ik uwe maget onbeleefdst. Onheusch, onvriendeli
jk. ln somben onvruchtbaar endc onbael-achtigh geweest. mige oorden van V ricsland, meell ik, gebruikt
I.lon>isLwzR.
men het,zondertrappen van vergrooting,in eencn

genli
jken zin, voor iets, hetwelk men niet bee nbaal, v. Nadeel,schade:jadwongen de ei
leefd heeft:datis onbeleefd mooi,zoo m ooi,dat
men desgeli
jksnietbeleefd heeft. Vanhetwoord,
in den eersten zin,komtonbeleefdeli
jk,onbeleefdhe1d
e nbeiem pen,bi
jv.n.enbi
jw,onbelompedigste bordcelen van Pari
js. Fs1TI.
I.
ner) onbelompenst, Van het ongebruikeli
jke b6l
o
mpe
n.
K1
l
z
.
ver
kl
aar
t
het
door
r
udis,Cbcopeoafe nbedaeht,-bi
jv.n. en bi
jw. Zonderbehoorli
jke opmerkzaamheid op zi
jne handelingen en tus,k
'
pdc,'
tus,k
'
/npoîffvd,inconct
'
nnus. Bi
j CATSkomt
derzelver gevolgen,en daarin gegrond :watscllrolt het meer dau eens voor in den zin van lompy
gi
j t'onbedacht op 'tkunstwerk van HOMEER? plom p,ongeschik-t: of ben ik m aar een romp,een
Poo'
r. Vanhieronbedacllteli
jk,onbedachthcid,on- onbelompen stuk?
bedachtig. K. v. M AXD.
Onbedachtzaam ,on- e nbe- aagd. bi
jv.n.en bi
jw. ZondermaGrieken t'hunner onbate. K.v.MAxD. Van hier
onbaatzuchtig.
e nband:g,bi
jv.n.en bi
jw.,onbandiger,onbandigst. Ilartel, los, wild: Israël is onbandich
als een onbandige koe. Blansrv. In de onban-

bedachtzaamheid.

gen, of wiens m aagschap niet bekend is; een

e nbedreven, bi
jv.n.en bi
jw.,onbedreve- Goord derRegtsgeleerden. Bi
jPoo'
r komtdaar-

ner, onbedreveust. Niet bedreven, niet ervaren. voor onbemaagschaptvoor. V ooronbemaagdenwerVan hier onbedrevenheid.
den voormaals gehouden,die geene m agen naliee nbedrl
lf, o. W erkeloosheid,luiheid:het ten binnen hetvierde lid.

e nbelnfddeAbaar. bi
jv. n,en bi
jw.
,ononbedrtjfvan deze wanschepsels. l)s BRUXE.
e zzbedr:.jvezld. bi
baarder, onbemiddelbaarst. Dat nietbi
jgejv.n.en bi
jw. Nietbe- middel
dri
jverld,sl
ap:onbedri
jvend:onnoozelheit.HoorT. legd,bemiddeld kan worden. V oxo.gebruikthet,
e nbeduâdent'
l. bi
jv.n. Hetgeen nietveel en uit hem PooT:ook zie 'k den kromsten twist
betluidt. V an hier onbeduidendheid.
niet onbemiddelbaar.
lv. n.en bi
jw. Nietbee n'
befaa- d, bi
jv. n. en bi
jw,onbefaam- e nbeneod:gd, bi
der, onbefaamdst. Niet befaamd, niet bertaemd. noodigd: mits de Nassauschen ter uiterste weere
Oudti
jds gebruikte lnen het ook in den tegelp- onbenoodightwaaren. H oov'r.

overgcstelden zin, zoodat onbLfaantd ztln be-

e nberaden.bi
jv.n.enbi
jw. Nietberaden,
j
den dicnstman in dienst ghebrt
li
jcken. LAxoa. onberaadzaam, onberadenheid, onberadigheid, bi
vAN Vsrucws.
Roolxs. Onberaden heeft, bi
j de Regtsgeleerden,
oo
k
nog
ee
ne
bet
e
eke
ni
s
van
o
nne
t
r
ouwdt
e nbegangbaar, bi
jv.n. en bi
jw.yonbeteekende ter goeder faam staan: eenen onbefaem - onbezonneu: onberaden te werk gaan. Van hier

gangbaarder,onbegangbaarst. Datniette begaan eene onberadene dochter: uit eene bron m et het
is: ollbegangbre rotsen. V oxo. M en gebruikt hoogd.Ih irath.

e uberegl:gd. bi
jv.n.en bi
jw. Nietbeook oubegankelùk,waarvan onbeganl
teli
jkheid.
e nbehaventl. bi
jv.n.en bi
jwa,ollbehaven- regtigd: onberegtigd bezwaar van dienstbaarheid.
der, onbehavendst. Niet behavend,niet door be- Regtsgeleerd woord.
handeling ervaren: den onbehavenden steêluiden
#'zâbe.
koold, bi
jv. n. en bi
jwjonberooider,
011bcr0()1t1st, m eest onberooid. Niet berooid,niet
verging hooren en zien. Iloor'r.
jk bee nbeheerd,bi
jv.n.en bi
jw. Zonderheer verward:zoo net,zoo onberooid,zooheereli
of eigenaar,ofwaarvan de eigenaar onbekend is. gost. M wx.Vlilllzrllltl.
Zoo zi
jn, b. v.goederen,die uitzeekomen aan- e nb ereu w , 0. H et tegendeel van berouw:
een eeuwig onberouw. lllTYgExs. V an hier ondri
jven,onbeheerde goederen.
e n beheef. o. V erouderend woord. Gemis berouweli
jk,waarover geen berouw valt;onberouvan nut,llulp en voordeel:was d'avontuer u zoo wig,die geen berouw toont.
jv.n. en bi
jw. Onbctellonbehoeve? K.v.MAND Va'
n hieronbehoe
/- e nberuehllgtl. bi
schuldigd, onaangeklaagd,onbctigt:onberuchtigde
tig,hettegendeelvan behoétig,buiten gebrek.
e nbehoofd, bdv. n. en bi
jw. Zonderop- waaraftige m ans. LAXD.vAx W lsrrworao.
perhotlfd: het Zweeuwsche regem ent, onbchooft e nbeseh aa- d. bi
jv. n en bi
jw., otlbescllaamder, onbeschaam dst. Zonder schaamte,en
mits de doodt van SloxEl. Hoox'T.
jf. Metone n'
beiloorl
lqk.bi
jv.n.en bi
jwq,onbehoor- daarin gegrond: een onbeschaamd wi
li
jker,onbehoorli
jkst. Niet behoorli
jk. Van hier beschaamden m ont.V oxo. Van hieronbeschaam deli
jk,onbeschaamdheid.
onbehoorli
jkheid.
e nbeko- - erd. bi
jv.n. en bi
jw-, onbe- e nbesehe:d. o. Onheusch antwoord, onkommerder, onbekommerdst. Het tegendeel van vriendeli
jke bejegenlng,stug gedrag:laeti
k noit
bekoutmerd:hi
j heefteen onbekommerd llart. 'On- uw onbescheid breidlen ter gehoorzaamheit. H.
t wederbarstig onbescheid. M.L.
bekommerd,zondertrappen van vergrooting,isiets, Scnlx. Voor '
waarop geen drukkende woeker ligt: onbekom - Txaow. Met zeker pi
jnli
jk onbescheit. PooT.
m erde goederen. V an het woord, in de eerste Schoon 't driestig onbescheid hen razend noemtof
dronken. P.BODDASRT. Van hier onbescheiden,
beteekenis,is onbekommerdheid.
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onheusch, onbeleefd; onbescheTdenheid,onbeschei- onboeteli
jkst. Datniette boeten,nietteherstellcn
denli
jk. Onbescheiden heetookverward:vaneene is:onboetlkkeschaade.Hool'
r. Andersonboetbaar:
zaak eene onbescheidene kennis hebben. Nket met onboetbre breuken. V oxo. D atwaere eenc
onboetbre schae.Poo'r. V oor ollboetbaaren hoon.
ontbodentgi
J komt hier onbescheiden.
r. Ook,dat door geene boete te verzoenen
e nbesehlelbaar. bdv. n.en bi
jw.jonbe- Hoor'
schietbaarder,onbeschietbaarst. Door schieten lliet is.
te treFen;onbeschietbaar wit. V oxo.
e nbondlg, bi
jv. n. cn bi
jw., onbondiger,
e nbesehofé. bi
jv.n.en bi
jw.,onbeschofter, onbondigst. Niet bondig, onvast: eene onbondige

onbeschoftst. Bescbo
ft heet bi
j KIL. comp
.tl
q
si/zld, bewijsreden. Krachteloos; uiterste willen zullen
decens. Ongeschikt, onbeleefd: een onbeschoft voor onbondi
gh verklaartworclen.Hoor'
r. Bi
jden
mensch. HooGsTa. verklaart het ook door on- RIDOER, leest m en ook eens onbundiq,misschien
besehaafd in eenen eigenli
jken zin:en misschien hetzelfde woord,voorzwak: geen onbundigh veris de bron we1 in schaven. Leeli
jk doorgrootheid: standt.
haar onbeschofte neus scheen haar uitsteekende e nbu:gzaa- .bi
jv.n.enbi
jw.,onbuigzamer,
kin te dreigen enz. vAx H EsMsT. Eell eonbe- onbuigzaam st. Datniette buigen is:onbuigzaam
gl
a
s.
Fi
g.
:
e
en
onbui
gz
aam
ge
m
oed. Y an hier
sclioft l
i
jf. Voxo. Van hier onbeschofteli
jk,onbeschoftheid.
onbuigzaamheid. Onbuigeli
jk (onbuigeli
jkheid) is
e nbeslagen. bi
lv.n.en bi
jw. Nietbesla- ook in gebruik: d'onbuichelijke reep. l7s DscK.
gen: het pbard is nog onbeslagen;van hier flg., Ook oneig.: bcwi
js van zi
jne onbuigheli
jke hardtonbesiagen ten i
jskomen,onbereid iets beginnen. nekkigheidt.Hoovl,
. Bi
jNor
rx.unbouglih.
Eene onbeslagen,zuivere,tollg.
enee, (ons) v. en o.,meerv.oncen (onzen).
e nbesneden.bi
jv.n.en bi
jw. Xietbesne- Twee lood van een oud pond; ook het een tieu
den: een onbesneden he.iden. Van hier het037- gedeelte van een kilogramme. Van het lat.uncl'
a,
besnedendont, voor het heidendom :al 'tonbesne- dat bi
j de Romeinen een deelvan twaalfgeli
jke
dendom . M ooNsx.
Voorts hetveroud.onbe- deelen was, die te zamen een pond uitm aakten.
sni
jding, onbesni
jdenis,onbesnedenheid,bi
jVoxo. Van hier, dat de apothekers, wier pond twaalf
e nbespraaRt.bi
jv.n.enbi
jw.,onbespraak- oncen wecgt,ditwoord gebruiken vooreen twaalfde
ter,onbespraaktst.Kwali
jkbespraakt:hi
jisgansch gedeelte van een ligt pontl. PooT spelt onst eeu
lliet onbespraakt. Bi
J vAN MAxo.komt hetvoor ons van boete voor een pondt. Hetonz.verklein-

zwi
lgend voor: alle de Goden verbaest en onbe- woord is onqie.
spraecktst. V an hier onbespraalttheid.
e neh rlsleu . m.,m eerv.onchristenen. Ieder,
e nbesproken, bi
jv.n.en bi
jw. Nictbe- die geen Christen is. In een'meerbepaaldcn ziu,
tigt:onbesproken,zich oprechtin'trechttetoonen. M ahomedanen en H eidenen. V an hier onchrisVoxo. Door zi
jnen onbesproken wandel.J.I)s teli
jk.
HAIss.

e nda ads v., m eërv. ondaden. Eene booze

e nbesloeven. bi
jv.n. Iemand,wiensou- daad; een woord, dat nog hatelijker denkbeeld

ders nog leven; ook iets,dat,door versterf,niet dan eene misdaad inboezemt: o Lam,dat onze
aan andere erven overgegaan is. Zie andere be- ondaden op uwen hals zultladen.H.ScHIM.V an

teekenissen bi
j bestervelt.
hier eene onmensclleli
jke grtzweldaad. In dezen
e nbesulsd, bi
jv.n.en bi
jrv, onbesuisder, zin kolnthetbi
JPoo'
.
rvoor,waarhi
jhetbarbaaronbesuistlst.Roekeloos,wild:een onbesuisd m ensch. sche bcvel van FARAö, omtreut altleknechtjes.
lk keerde, als 't onbesuisde paert doldriftig om der Israëlieten, mct eene zwarte kool teekent:
roon geklomm en. In
enz. H. SCHIM. Van hier onbesuisdeli
jk, onbe- deze ondaet is voor Apis t'
suisdheid. Mratde eerste beteekenis dezes woords de beschrevene regten onzer voorvaders verstond
eigenli
jk zi
j, en hoe dezelve aanleiding tothet men, door eene ondaad, zwaren diefstal, roof,
denkbeeld, hetwelk wi
j daaraan hechten,gegeven vrouwen- ofmaagdenschak-ing,kerkschennbsjbrandhebbe,durf ik nietbepalen)ik dacht weleensaan stichting,mi
sdaad van rekwetstemajesteit,moord.
sussen,stillen.
Zoo kom thet,in hetOMLAND.LANDR.vbor zware

e nbeteulerd. bi
jv.n.en bi
jw. Niet be- misdaad voor; en zi
j,die daaraan schuldig staan,

teuterd: m et een onbeteutert hart,Y oxo. V an lleeten er: ondadige luiden. ln het CHAXTSRB.
hier onbetetlterdheid.
v.Mlyzals wordt een oud gedenkstnk aangehaald,

enbeloom baar, bi
jv. n. en bi
js
v., onbe- waaruitbli
jkt,datde BisschopvanUtrechtdieven,

toombaarder, onbetoombaarst. Niet te betoom en: moordenaars en allen, dic ondaad in den lande
onbetoombaar ros.V oxr).
deden, mogt aantasten en regten; uitgezonderd
e xk'
bekraand. bi
jv. n. en bi
jw. Niet be- welgeborene lieden,over ligteremisdaden,ten ware
traand:onbetraende kaecken.Voxo.
datdaev ondced in geschied was. In dien zinkomt
e nbevaarbaar. bi
jv. n.en bi
jm,onbe- het woord voor IN DE W ILCKOER.M.LANGEW OLT:
vaarbaarder, meer onbevaarbaar, m eest, zeer on- wer so ecn egearvetm an ulnm e roef,ummem anbevaarbaar. D at niette bevaren is:hetonbevàer- slagte, umm e diefte en um me andere ondaden
bare meir.V oxo.
voervltlehtig worde.

e nbezorgd, bi
jv.n.en bi
jw.,onbezorgder, Reeds bP
J OTFRID. untat, bi
J de zwab. Dicht.
onbezorgdst. Niet voorzicn: men heeft mi
j niet ungetat. On heefthier de beteekenisvan hetbooze
onbezorgdweggezonden. D oorgeelle angstigezorg in den sterksten zin,zoodat ondaad hctverstevan
verltregen:SintJanshof bezorgtden onbezorgden eene goede daad afis.

kost.Voxo. Onbekommerd: voor zi
jn heil niet e ndank.m. Eigenli
jk,beteekent ditwoord
gem is van dank: teegens den ondank,dien ons
e nboerseh, bi
jv. n, en bi
jw.,onboerscher, gering onthaalen bij UEd. met reeden moetbe-

onbezorgd. Van hier onbezorgdheid.

onboerschst. Nietboersch: onboersche boer. D s haalt hebben, stelik den dank.Hoor'
r. N aardeBlxuxs. Van hier onboerschheid.
maal nu daar, waar geen dank geweten wordt,

pn'
boe4el.
qk.bdv.n.tnbi
lyv-,onboetelkker, zich gemeenli
lk ongqnoegen daarenboven vertoont,
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is het cene verzachtende uitdrukking van onge- 's hands,onder weegs; ook: onderweg,onderweeg.

noegen:ondank bi
jiemand behalen. Temand ondank weten. Veel nutter s'oor altoos de poëzi
j
verzworen, dan datze ons ondank brouw.PooT.
Verwi
jt:PHll.
l1
asgafvan t
latverzuim denondank
aanRSNARD.Hool'
r. Denadeeligegevolgenwi
j-

Hierheen behoort ook hetverouderd bi
jw.onder-

ons ontstaan kunnen: want, naardien zich alle
oorden op 't exempel van A ntwerpen beriepen,
zoud'hetalleen den ondank draaghen.Hoor'r. In
dien zin lees ik, in de ttkn geboden in de oude

spreekw. D e kelder staat onder water. Duizend
man onder zich hebben. Onder de markt,onder

(56,:, ondertusschen: dat onderdies in uwen echt
enz. PooT. V oor het overige, heeft het den

vierden raamvalbi
jzich:onderden blaauwenhemel; een goed paard onder den man, M et ieders, die uit iemands ongenoegen over ons,voor mand onder eene deken slapen, het eens zi
jn ;
den gewonen pri
js,verkoopen. Onderden schi
jn
van vriendschap; onder eede; onder den naam

Vriesche taal der 13de eeuw: want ick mi
jne van; onder vier oogen, m et ons beide. Onder

ontanck wreek. M *n gebruikt ook den tweeden andercn. Onderons Onder ons gezegd. Onder
naamval ondanks: ik moest,mi
jnsondanks,hem de krakende kartou. Voxo. Onder den maallaten varen, dat is tegen wi1 en zin,schoon ik ti
jd. Onder het gevecht. Onder het storten van

mi
jnen tegenzin, door ondank, aan den dag eenen vloed van tranen. In eenen mcer bepaalleide. - En kom ik aen uw asch dit kleen li
jk- den zin, in vereeniging met het denkbeeld van
oFer schenken; ik doe'tmi
jns ondanks. Poo'
r. heerschappi
j, magt en geweld: onder de hoogeHiervoor zegt Iioor'
r:t' zj
inen ondank. Zelfs priestersAXNA en CAJAPHA enz. Blt
yByiLv.
gebruikt m en het als een voorzetsel in den zin

Dit voorzetsel wordt ook in zamenstelling ge-

van niettegenstaande,in spi
jt,inweerwil:wanneer
hetvoorallerleinaamwoorden,dieeene ofandere
zaak uitdrukkcn, te staan komt: Ondanks zi
jne
tegenkantingen en wraakzucht. Ssbs. Maar hi
j
zwankt, en drilt, ondanks den bliksem,metzi
jn

bruiktbi
jbi
jwoorden,bi
jv.en zelfst,naamwoorden,
enwerkwoorden. Bi
jbi
jwoorden wordt het deels
vooraan geplaatst,a1s:onderaan, onderdaags, ondereen, onderling, ondertdds, ondertusschen, onderweg, onderwegen, onderwi
jl, onderwjlen,

punt.HooGvL. V an hier ondankbaarydie geenen enz. Ook achteraan, a1s: daaronder, hieronder,

dankbetoont:alwas'tondankbaerkrenggestroopt. waaronder. Bj bi
jvoegel.naamwoorden, als: onV oxo. Daarin gegrond:eene ontlankbare handel- deraardsch,ondcrdanig,onderhandsch,onderhavig,
wi
js. Van hierondankbaarheid,ondankbaarli
jk. onderhoorig, onderjarig, onderpli
gtig, enz.- Bi
j
e nda nkb aar, zie ondank.
zelfst. naamwoorden, als: onderbank, onderbed,
e ndeeg', ondege, v. Dit woord kom t, in onderbekyonderbeul,onderbevelhebber, onderbode,
den gemeenzam en wandel, voor,in de beteekenis onderborg, onderborstrok, onderbroek, onderbuik,

van eenen toestand, die niet zoo is,a1shi
jbe- onderdeken,onderdeur,onderdi
jk, ondergoed,onhoort: die zaak is weer te ondeeg. Ik was heel dergordel, ondergraaf, ondergrond, onderhals,onte ondeeg,zeeronpasseli
jk. Datisalte ondeeg) derhemd, onderhoos, (onderkous) onderhollman,
wathi
jdoet,gansch nietbraaf. Bi
jK.v.MAXOER onderhuis,onderkam,onderkant,onderkelder, onkomthet als een bjv.naalnw.voor, met trappen derkin, onderkleed,onderkok,onderkoning,ondervan vel,grooting:gezintlt'ondeger op dien, kwa- korst,onderkoster,onderkous,onderkuFsen, onderli
jker gezind. Van hier ondegeli
jk, niet braaf, laat, onderlakcn, onderli
jf, onderlipy ondermuts,
ondeugend.
onderoffcier, onderplaat, onderregter, onderriem ,
e n dee'. o., m eerv. ondeelen. Verkleinw. onderrok, onderschaftmeester, onderschatmeester,

ondeellje,sehoon in dezelfde beteekenis al
s ondeeh onderschenkel, onderschepen,onderschout, ondernaardien een ondeel, naar de denkwi
js der oude schrift, ondersnede, ondersnuit, onderstuurman,
wi
jsgeeren genomen,zich nietverkleinen laat. In ondertand,ondervat, onderwant,(van een schip)
de leer van Em cultus.verstaat men,door een 0n- enz. Ook wordtonder in zam enst.metvelewerkdeel, een dier ondeelbare vezeltjes,die,voorde woorden gebezigd,en dan dikwerfdoorhetbi
jw
vorming van alles,zouden bestaan,en zich,ruste- ondereen (onder elkander) vervangen,a1s: onderloos,li
jnregtop en neerbewogen hebben,totdat, brei
jen,(ondereenbrei
jen) onderbrokkelen, (onderdoor eene schuinsche rigting,die stofjeselkander eenbrokkelen, onderbuigen, onderdekken, onderzouden aangeraak-t hebben, en dus tot eenen douwen, (onderduwen) onderdri
jven, ondergieten,
klonlp gekleefd zi
jn;waaruitditschoonewereld- (ondereengieten) ondergooi
jen, (ondereengooi
jen)
stelsel, eindeli
jk, ontstaan zoude zi
jn. Van hier ondergri
jpen,ondergroei
jen,(ondereengroei
jen)onondeelachtig,nietdeelachtig:omt
latnoght. VoI- derhelpen,onderhuren,onderjagen,(ondereenjagen)
GEsss zi
jnen broeder des r4x ondeelachtigh onderkennen, onderkneden, (onderetnkneden) onliet. Hoor'
r. Ondeelachtigaaneeniggoedzi
jn.- derkok
-en, (ondereenkoken) onderli
jnen,ondermaOndeelbaar,(ook ondeelll
jk,datminderin gebruik len,(ondereenmalen) onderplanten,(ondereenplanis)datnietgedeeld kan worden; ondeelbaarheid, ten) onderploegen, onderpolsen,onderpoten,(onondeelig: e1k ondeelige (elk individu). 'tGevoel dereenpoten) onderraken, (ondereenraken) onbelloed de soort, d'ondeelige de smaek. Ds derroeren,(ondereenroeren)onderrollen,onderrooDEcx. Daer uwe meening elk ondeelig persoon ken,onderslepen,ondersmelten,(ondereensmelten)
toteenen melaetschen wi1maken. Overz.v.HlRv. ondersmi
jten,(ondereensmjten) ondersni
jden,(onendeel.
baar.zie ondeel.
dereensni
jden) onderspaden, onderspitten, ondere ndege.zie ondeeg.
spoelen,ollderstoppen, onderstrepen, onderstri
jken,
:'zxder,een voorz.en bi
jw.
onderstrooi
jen, (ondereenstrooi
jen) ondertrekken,
Als voorzetsel beteel
tent het, in hetalgemeen, ondervellen, onderweven,(ondereenweven) ondereenen stand van diepte, m et betrekking tot iets, wroeten,enz.
dat omhoog is; in tegenstelling van boven. Ge- Bj zulke en andere werkwoorden is ditvoorli
jk oudti
jdsonzevoorzetsels,meestal,dentweeden zetsel scheidb. en onscheidb. Scheidb.is hetb.
naamval bi
j zich hadden, zoo gebruikt men bi
l v.in onderduiken,dook onder,ondergedoken,on.
dit voprzetsel nog we1 dien naamval: onder der te duiken. Onscheidb.,in ondervinden,onder-
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vond,ondervonden,te ondervinden. Somti
jds li
ldt onderbinden Van hierin den laatsten zin: de
hetzelfde woord,naarmatezjner beteekenis, een onderbinding. Onderbinden is ook een weversscheidb. en ollscheidb. voorzetsel, als:önderhou- woord :garen onderbindcn. Zie onderband.
den en onderhöuden, hield onder en onderhield enderbl.
ilven. o. w.
,ik bleefonder,ben
enz.; geli
jk bi
j zulke woorden zal aangetoond ondergebleven. Oneig.gebruiktmen hetvoorniet
worden. Ooltwordt ditonder zelfst-, in h6t voor- wt
'lgroei
jen: die boom isondergebleven. ziervan
onder,achteronder(eensschips).
ondcrbli
jfsel,datnietwelopgroeitjeendwerg. Ik
Bi
j ULPHIL. undar, Jslooa.
,KsR.,W ILLER.en onderbleef,ben onderbleven. Ongedaan bli
jven:
anderen undar,unter,lzn/er,hoogd.unter' neders., vindtghi
jonderbleven rymen. C.HrYG.
zw., i
jsl.,deen. en anyels. under; doch in het e nderbeeleu.o.w., ik onderboette,heb
wall.wrth. Het lat.tnter behoort tot dezelfde onderboet. Een woord in zoutkeeten gebruikeli
jk,
bron.

voor ophouden m et arbeiden.

Alsbjwoord,en we1ter aanduiding van plaats, enderbeksel(eldersonderboksen)v. Onkomt onder voor in:ik woon onder. Hi
jslaapt derbroek;de priestersalzi
jn linnen onderbocksen
onder in den kelder. Ook met een voorzetsel: overzi
jtlvleesch aantrecken. BIJBELV. Van bokse,
van onder, van onderen:van onderen opborrelen. bi
j.KIL.bockse,bracca.

V an zoo vecl steens omhoog,op zoo veelhouts e n derbouw en.b.w.,ikbouwdeonder,heb
van onder. HuroExs. Te onder:te onder bren- ondergebouwd. Iioorploegen iets onder de op-

gen: te onder zi
jn. Van hier het zamengest. pervlakte van den grond brengen; Geld. woord:
onderaan: hi
j zitonfleraan. Van magt:hi
jmoet hi
Jmoestdemislukteboekweiterweeronderbouer onder.
wel). Een gebouw onder een ander gestichtplaatV oorts verdicnt nog opgemerkt te worden,dat sen,dat tot stut en steun van het geheel stl-ekt;

onder,metden uitgang ste,als een bi
jv. naamw. wanneerhetonscheidb.is:ik onderbotlwde, heb
in den overtretrenden trap gebrtlikt wordt: hi
j onderbouwd. ZoozegtJ.DEBRUXE:hoogdravende
woont op de onderste kamer. Alles het onderste kerken,die van verachtingh en spi
jt onderbouwt
boven llalen. In Groningen wortltlet zelfst.van zjn. Oneigenli
jk zegt Hoor'
r:dezelve bad de
hetonz.geslachtgenomen: zi
j had geen onderste Spaansche zaak zulx onderbouwt, dat is ondurom ,dat is,geenen krop- ofborstlap.

steund.

Dit voorz. en bi
jw. is in hethoogd.unten en e nderbreken, b.w.
, ik onderbrak,heb
unter,bi
j de opperd. hunden, neders. under. Het onderbrol
ten. 1)e voortduring van ietsvooreenige
is van het oude ond. Het lat.infra is,watde ooqenblikken beletten: Psalmen met poozen oneerstelettergreep betreft,hiermede vermaagschayt. deroreken. De Bscxs. Bi
jHoop'
r komthet eienderaardseh. (oudt. onderaardQ) bkv. genli
jk voor in de beteekenis van onderaan een
n.en bi
jw. Datonderde oppervlakte der aarde tling brekclt:dekeurbendeling metberdenenhorgevonden wordt:ik ging door ondcraardsehe 110- den gedektonderbreekt de m uuren.
len. ln dafabelleerderOuden zi
jn onderaardsche e nderbrengen.b.w,onregelm-;ikbragt
goden, die in het schimmenri
jk heerschen. Het onder,heb ondergebragt. Naar eene plaats brenonderaardsche ri
jk. A1 quam de hemel ook te gen, die beneden is. Oneig.
, ondcr zi
jne magt
storten in de helle en onderaertsehen sm oock. brengen, vermeesteren: a1s het lant voor u aenVoxo.
gesichte salondergebracht zi
jn. Bllsslav. Hiere nderael
lkl. v. Banning, eerste acht, die vooi'zeyt men ook te onder brengen. In dezen
van eenen onderregter gedaan wordt,en zieh tot oneigenlkken zin,gebruil
ttmen lletook onscheidb.:
hetambtalleell,waarin (1e regter woont, bepaalt. ik onderbragt,heb onderbragt:metd'onderbroghte
Zie acht.
scharen. Voxo. V an hier ollderbrenging, vere n deradm :raal., m., meerv. onderadm i- m eestering.
raals.Die,inrang,op hetOpperhoofdvan degelleele e nderdaan. bi
jv.n. Eigenli
jkvhetverleden
vlooteens ri
jks volgt;die deszelfs plaats vaak be- deelwoord ondergedaan, van onderdoen. Onderkleedt:hebbende tot onderadm iraal, den voorge- worpen: als onderdaene zielen van aller vorsten
noemden DRAAX. BIJGAIRT. V an hier onderad- Vorst. A.M oox. D 'onderdaene necken. V oxo.
ls niets den m innestaf en scepter onderdaen. Axm iraalschap.
e nderbaas, v.,meel'v.onderbazen. Onder- Tox. Van hier onderdaanheifl, bi
j Hoor'
r. Bi
J
zetsel van eenen pilaar. Hetwoord is uit onder de Ouden had het ook de beteekenis van veren het lat.ofgr.basis,een voet,stllt, verbasterd. selleiden. Voorts wordt het a1s een zelfstandig

Voor eenen meesterknecht,ofbaas onder eigenli
j- naamw.van hetmannel.gesl.gebruikt: hi
j iseen
ken meestcr, is onderbaas een ander woord,en onderdaan van Spanje. Yan hieronderdanig,onde
r
dani
ger,
onde
r
dani
gs
t
.
Onde
r
wor
pe
n
;
zonder
ongetwi
jfeld manneli
jk:gi
jmoethetdenondcrbaas
s'ragen.
trappen van vergrooting:iemand onderdanig zi
jn.
e nderban d, m,,m eerv. onderbanden. Zoo De trappen van vergrootillg komen in dien zin
band,
al
l
ee
n
t
e
pas
,
wanneer
he
t
ee
ne
ui
t
drukl
k
i
ng
van
noem en de wevers eenen
waarl
nede zi
j de
stukken garen, opdat die niet in t1e war rakcn, hogel
i
jkheidjegensvoornamepersonen is:uw ononderbinden.
derdanigste dienaar. V oorts onderdanigheid, one nderbeek. v., meerv. onderbeken. Zoo derdanigli
jk.
noemt m en de lager liggentle beek, waarin het e nderdaIen . o. w., ik dailde onder,ben
water, dat eenen molen dri
jft, neerstort;hette- ondergedaald. Naar beneden dalen, zoodat men
nietgezien kan worden;daarin van nederdalenongendeel van bovenbeek.
e nderb:nden. b.w.,ik bontl onder, heb derscbeiden: In llet onderdaelen derzon. V oxo.
ondergebonden. Onder een ander ding binden: e ntAerdee': o., meerv. onderdeelen. Een
nadatzi
jhethaar erondergebonden had. lk on- deel van een hoofddeel:de spreker bleefsteken
derbond,heb onderbonden. Eenen band aan het bi
jhetderde onderdeelvan het vierde hoofddeel.

onderste deelvan iesg leggen ; Qene kraamvrouw Ook het onderstt gtdedte van iets:geli
jck een
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rlem een'man (deelt)ln op-en onderdeel.HCYG. waarzi
j ondergaat;hetwesten:van 'toosten tot
Van hier het bedr. werkw. onderdeelen, onder- den spaden ondergang. Oneigenli
jk, beduidt het
deelde,onderdeeld W aarvan onderdeeling.
eene verstoring: zi
j woelt en wroet naaronzen

e nderdel.ve u. b. w., ik dolf onder,heb ondergang.H .ScHlx. Iemandsondergang zoeken.
ondel'gedolven. lloor delven iets onder de aarde e ndergagl, m .
, meerv. ondergasten. Een
doell. Ik onderdolf, heb onderdolven. V an on- knechtin eene brouweri
j.
deren iets uitdelven:die,alwat hi
j bouwde, on- e xâdergelva s, o. W aterlot, dat onder uit,
derdolven. Hoor'r.
den wortel,rondom den staIn van eenige boomen,
Q'xvderdles, zie ondet'.
opsehiet.
e ndeedoen, b-w.onregelm ;ik deed on- e n deegod. m., m cerv. ondergoden. Een
der, heb ondergedaan. Onderzetten, onder iets der m indere Goden, die, naar de fabelleer der
brengen: ik heb het er ondergedaan. Oneig.,te heidenen, ollder den oppersten God stonden:of
onder doen, overm annen:ende deden d'onse met het velen schoon der Ondergodenspeet.Dz Dlcx.
crachte t'onder. M .S'
roxs. ()nz.,gebruiktmen het e n dergorden .b.w..ik ondergordde, heb

in de spreekwi
js:voor anderen onderdoen,wi
jken. ondergord. Van onderen eenen gordel aandoen,

e n derdom pel.en. b.en o.w. Bedr.en eenen gordelonder vastmaken: een paard onderonz.,ik dompelde onder,heb en ben ondergedom- gorden. Hetschip ondergortlende. Bllnssv.
peld. Door indompeling onderdoen en ollderdui- e ndergraven, b.w.,ik groef onder, heb
kcn. Bed1'.,ik onderdolnpelde,heb onderdompeld: ondergegraven. Door graven ouderstoppen. Ik

in zi
jn neerlaag ollderdompelt. OuD. Van hier ondel
'
groef, heb ondergraven. Onderietsgraven,
onderdompeling:de doop bi
j onderds
lmpeli
llg.
om er in te komen :eenen barg ondergraven. Bi
Je uderdruRken. b.w., ik drukteonder, zonder,om het te doen instortenit1evi
jand onheb onderdrukt. Door drukking onderbrengen: dergroef des nachts de m uren. I)' ondergraven
iemands hoofd onderdrukken,onderhet waterenz. walen. P.Scnlvsa. Oneigelll
jkjpast Hoor!
rhet
Op den grond nedervellen :van u onder te druk- toe op m enschen,om daardoor hunne genegenheid
ken met mi
jnen doodli
jcken pi
jl. K.v.MAXD. van anderen af te trekken: CASCINA ondergroef,
Druklettersonderietsplaatsen,onderteekenen:mi
jn door vYrseheide konsten, de gemocdep der Hononderdrneken isdcdochtervan mi
jnschult. HUYG. dertmannen. Voorts gebrnikt men het, ;g.voor
M en gebruikt het meest oneigenl. en onscheidb.: in het geheim aan de vernietiging van iets arbeiik onderdrtlkte,heb onderdrukt. M en onderdrukt den:om behcndig 'tondergl'aven hun aangegroeit
anderen,als men geringere personen, in het ver- gezag. Voxp. Van hier ondergraver, ondergra-

ltri
jgen van datgene,hetwelk zi
jmetregten bil- ving.
lilkheid vorderen kunnen,verllindert. Armen,wee- e n dergron deu, b. w., ik ondelgrondde,
zen,weduwen,vreemdelingen onderdrukken. lvi
j- heb ondergrond. Eigenljk,dengrondpeilell. Onders: de waarheid wordt vaak onderdrukt. Van eigenli
jk, onderzoeken) wie kan de diepe vonden
hieronderdrukker,ondcrdrukking.
van Godeshooch belei
jtmetreden ondergronden?
e n derdufken . o. w., ik dook onder,ben CATS.

ondergedoken. Onderietsduiken. Oneig.,wi
jken: e uderhal.
en.b.w.
,ik haalt
le onder, heb
die in gri
jzen ouderdom en onsterdi
jk heldenloof ondergehaald. Naarbeneden trekkell: het hooft
l

voor geene stammen onderduikt. L .Trtlr.
onderhalen. onder water enz Ik onderhaalde,
e n derga an. o. en b.w.,onregelm. Onz., heb onderhaald. Eenen haalm et de pen onder

ik ging onder,ben ondergegaan. Eigenli
jk,ol
lder ietsmaken. Onverwachts inhalen: haar gang
den gezigteinder wi
jkcn: de sterren gaan onder. valt bezwaarli
jk, ell zi
jn zegemakkeli
jk t'onderDe sonne en gae nietonder overuwe toornicheyt, haalen. BIJI4ASR'r. V an hier onderhaling, onderBIJBILV. Van hier het deelîv. ondergaande..de streping.
ondelgaande zon. Zinken,naar den grond gaan: :>xâderh axkdeql:n g, v.,m eerv.onderhande-

het sehip was reeds aan hetondergaan. Oneigen- lingen. Schrifteli
jk of mondeling onderhoud over
li
jk,ophouden,vernietigd worden:zoo zullen eens koop,verkoop,ofeenigeandere onflerneming:over
konit
lgri
jken der aarde ondergl
tan. De waerheyt iets in onderhandeling zjn, Bi
jzonder,om eenige
is ondergegaen. Blasscv. Hetbeeld is van een stri
jdigheden weg te ruimel)en parti
jen te vereezinkentlschip ontleelld Bedr.,ik onderging, heb nigen:iu ontlerhalldeling treden. De onderhandeondergaan. Yerdragen,doorstaan: hi
j heeft man- ling is afgebroken. Van het onz.werkw. ondermoedig allc gevaren ondergaan. D en dootlollder- halèdelen. Voor dit naamw.gebruikt HooF'r ook
gaan. In het gaan arslli
jden:dat Champaigneys ol
tderàandel:een verdragh van (len onderhandelte
volk aan K oltxEcls vAx Exo'r den wegh naa Ant- hervatten.

werpen onderginge. Hoola'
r. Il
1 zinne van hun

e uderhaudselt. bi
jv.n.en bjw, Datin

den wegh 't olldergaan. Hoova'. V ervangen:too- stilte, onder de hand, geschiedt: onderhandsche

nen,die malkandren ontlergaen. VOND. Oneig., vervreemding. Niet openli
jk: onderhandschc verheimeljk zoeken magtig te worden: die hun t
len bindtenis.
hooghen handeldel'regeeringe ondergaan. HOOFT. e nderitav:g. zie onderhevig.
Polsen: iemand looseli
jk ondergaan. Behendig e ndexhefd. v. Eell stand van ondergeonderkrtipen,den voetli
gten:zi
jondergingenhem schiktheid aan zi
jneIneerderen:daermoet oppermetzoete woorden. D en Calvinischen'tondergaan, heyd en onderheyd wezen. D e BRUNE.
opdatzi
J zich van degeweyde kerken onthouden. e nderWevlg, (onderhavig,van haven,hebHoor'
r.
ben) bi
jv.n. en bi
jw. Onderworpen, blootgeendergang. m. Eigenli
jk, benedengang, steld:aan de verdoemenis onderhevig. H.
kMbrLsv.
hettegendeelvan bovengang. De schi
jnbarebewe- Aan besmetting onderhevig. Van hier onderheging van een der hemelligehamen flnder onzen vigheid
gezigteinder: dc sonne weet haren ondergang. e nd erh ol.eu. b. w., ik onderhoolde, heb

BZJBIIN. Poo'
r gebruikt het voordeplaats,al- onderhoold. Van onderen uithol
.
en: de koni
jnen
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onderholen den di
lk. Hoor'
r gebruikt het onei- ondergekomen. Onder ietskomen:in dien stortgenljky voor wankelbaar maken:wroetende zon- regenzochten wi
j ergensonderte komen. Onder
der ophouden, om de gemoeden met oproerighe water geraken:die door waterstroom en het landt
redenen t'ondexhoolen. V an llier onderholing. doet onderkoomen. P.ScnRlv. Vallen,bezwj-

e nderheegbeo:sm an, m .,meerv.onder- ken :van llongher onderkom en. IflL.
hoogbootslieden. Bootsmans maat.
e nderkeopen, b,w.,onregelm.;ikondcre nderh oeren . b.en o.w.,ik onderhoorde, kocht, heb onderkoeht. Iets, hetwelk een ander
heb onderhoord. Bedr.:iemand onderhooren,dat bedongen heeft, door hooger bod,onder (le hand
is, iemand ondervragen, hooren, hoe hi
j de vra- koopen. Van hier onderkooper, onderkooping.
gen za1 beantwoorden. Onz., ik lloorde ollder, Zamenstell.: onderkoopman, een bediende op de
heb ondergehoord. Luisteren,het oorleenen. In oostindische schepen: de schipper en onderkoopdien eigenli
jkenzin ishetverouderd. W i
jgebrni- m an dien ik verzelde. B(JG.
ken het, in den zin van eene verpligting tot ge- e nderk eop- an. m.,zie onderkoopen.

hoorzaamheid,en weloneigenli
jk van eene onder-

worpenheid van zaken aan het gebied en de magt
van anderen: het graafschap m et de landen,die
er ondergehoord hebben. V an hier onderhoorig.
17or,endehareonderhoorigeplaetsen.BIJBELV,;-ontlerhoorigheid.

e ndekheorfg.bi
jv.n.,zieondevhooren.

e nderkel
lgen.b.w.,ik kreeg onder,heb
ondergekregen. Onder zi
jne magtdoenbukken:
zooveelkri
jghsen kriegelheits,om Vrankri
jk onder te kri
jgen. lloor'
r.
e n4leek ru lr ex:, b. en o. w., ik kroop
onder, ben ondergekropen. Onder iets kruipen:
de m uis is hierondergek-ropen. Bedr-, ik onder-

e n deriteu t'l.. o. V oedsel waardoor iets in kroop, heb onderkropen. Eigenli
jk: zoo verraet
het leven gehbuden wordt: tot 's levens onder- haer poorten onderkruipt. Voxo. Oneigenli
jk:
i
emands
ner
i
ng
onder
kr
ui
pen.
Van
hier onderhoudt. Voxp. W i
jders,alles,wattotinstandhouding van eene zaak behoort: ik m oetvoor llet krtliper, onderkruiping. In den allerei
genli
jksten
onderhoud van het schip zorgen. Een getlrag, zin komtditbedr.w.bi
jHgygsxsvoor: die met
waardoor eenig gezag nietgeknakt wordt,gehoor- haer kllabbelend gesoen haaroevers onderkruipt.
zam e betrachting: het onderllout (ler plak-kaaten. e nderAaag. v.,mcerv.onderlagen. In het
Hoor'r. Gesprek,datonze aandachtgaandehotlt: enkelv. beduidt het de onderste laag van hetgewi
jwaren in een aangenaam onderhoud. Oudti
jds schut op een oorlogsschip. In hetmeerv.verstaat
beduidde hetook steunsel.
m en er door planken onder een bed, voor het
e n derh eu den ,b.w.,ik hield onder, heb S1rOO, ofde matras.
ondergehouden. Beneden iets houdep. Oneig.: e ntl.
erlang, verouderd.bjw.van tdd, voor
Gel(I onderhouden, anders onderslaall, op eene onlangs. Het komt in het Goul'sE lkaox.voor:

bedriegli
jke wi
jze onder zich houden. Beletten wantsi
jonderlancltvi
jantwaren.

voort te komen: de koorts heeft llem onderge- e nderl.
aéen, b. w., ik onderliet,heb onhouden. T egenhouden: eene gifte hottdt den derlaten. Ietsniet doen,hetwelk men doen moest:
toorn opder. BIJBELV. lk onderlaield, Ileb 013- men onderliet wel niet, de plaatsen te sterken.
derhouden. Eigenli
jk,van onderen houdcn, dat Hoor'r. Daerom wordt het recht onderlaten.

jn in eeneplaats,
ietsnietvalle. In dien eigenli
jken zin vindtmen Bzgn>2Lv. Scheidb.zoudehetzi
het nog bi
j Doasst,
.: niemand onderlielt mi
j die onder is, iets liggen laten. Heteerste is un(ondersteunde,in degewoneOve1z.
). Onei
genli
jl
t, tarlazzen bij O'ry,Rlo.
door alle noodige hulpmiddelen, de voortduring
van iets bewaren: deze tuin wordtslecht olltlerhouden. Een arm huisgezill onderhouden. Gods
geboden onderhouden, nakomen. Op andere dingen toegepast: m et iemand vriendschap ontlcrhouden. Elkander m et zoeten praat onderltouden.
Y an hier onderhouder, onderhouding, ollderhou-

e nderAeen,o.,meerv.onderleenen.Een leen.
goed,datvan een hoofdleen afhangt.
e n derleg, o. Onderllem ing:m en had hem
gedreeven, Inet gewelflt, tot onderleg van veele
dingen, nooit te vooren gedacht. H oorl!. Zie
onderleqge
AA n.
e ndexleggeu. b. w., ik lcide onder,heb

denis,bi
j Hoor'
r.

olldergelegd (ondergeleid). Onder ietsleggen:ik

e nderkabb eAen. b.w.,ik onderkabbelde,
heb onderkabbeld. Doorkabbeling des waters vall
onderen uitholen: dat het illstorte, onderkabbelt
van 't water. H oor'
r.
e nderk eeren, o.w,4ik keerdeonder,ben
ondergekcerd. Zich in hetkeeren ontler iets be-

za1er eellen steen onderleggen. Oneigenlv, overwinnen : die den Hertoge RoBouol onderleide.

M.S'
rolts. lk onderleider heb onderlegd (onderleid). Eigenli
jk,icts met iets ophoogen, aanvullell:onderleg datwat. Oneigenli
jk,ondernemen:
m aer niemant onderliet hem eens t'ontm oeten.

geven: tot daer de zon in 'tzoutbi
J Kadix on- V oNo. V aststellen, voor alle andere dingen bederkeert. PooT.
sluiten:zoo gi
j niet onderlegt u metdees 1
:011st
e nderR eu rs.v.,m eerv.onderkenrzen. Eene testi
jven. P.ScnRlv. Totvordring hunnervei
jbloote keurs, zonder bovenjak: in een' onder- ligheid, onderleggen zi
j zich den Godsdienstom
kcurs. H oov'
r. Een onderrok: waar door men
l
-ne onderkeurs.
quam te zien haar blaauwe sati
BAT.ARKADIA.
e nderk loeken , b, w., ik onderkloekte,
heb onderkloekt. D oor schalkheid onder de hand
weghalen :dus is ons onderkloekt,dus is dekonst
genom en. P.ScHulv.
e n derk neopen . b. w., ik onderknoopte,
bel)onderknoopt. Van onderen met eenen knoop
sluiten:onderknoopt ook uwen schoot. V oxo.
e ndekke*nen. o.w.,ik kwam onder, ben

te lteeren. HooF'r. V an di#t woord, is hetdeel-

woord onderlegd (onderleid),in den zinvanvoorzienybezorgd:zi
J is welonderleid. welvan kleedcren enz. voorzien. Hoe luttel ondcrleit van
PooT.
voorraedt.
Van hetwerkwoordw,inzi
jne
eerstebeteek
-enis,komtonderlegseb datonderiets
gelegd wordt. Tim merlieden noemen eenen balk,
waarover andere balken of planken gelegd worden,eenen onderlegger.
e n derl:ggen . o.w.,ik 1ag onder, heb en

ben ondergelegen. Eigenljk,onder iets liggen:
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alhetland heeftdezen winter ondergelegen, on- ondermtlnd. Iets,doormi
lnen tegraven,van onder water gestaan. Fig., overwonnen worden, deren uitholen,om het te laten instorten,ofin de
bezwi
jken; methebben. Van hierhctdeelwoord lucht te doen springen: eenen muur - een ves-

onderli
ggendtde onderliggende parti
j.
tingwerk ondermi
jnen. Eerdev dan een anderbi
j
e ntl.
erl.
lug,bi
jv.n.enbi
jîv. W ederzi
jdsch: den verkoop van iets mijnen: Ik heb.hem dat
een onderling verdrag. M alkanderen onderling huisondermi
jnd. On'
eig.,beduidthetiets doorlist
haten. PooT.
verzwakken,krenken:iemandsgezag ondermjnen.
e nder'ooreu. o. w., ik liep onder,ben 'tOndermi
jntde krachten derzielen.PooT. Van
ondergeloopen. Onder iets loopen. Oneigenli
jk, hier ondermijning.
m et water overstroomd warden: het land is on- e ndeem u ren, b,w.
,ik ondermuurde,heb
dergeloopen. In den dageljkschen omgang zcgt ondermuurd. M et muurwerk ondersteunen, m et
m en: er zullen wellogens mede onderloopen.

muurwerk van onderen opm etselen: een onder-

e ntl.
erm aanseh, bi
jv.n.en bi
jw. Eigen- muerde wal. C.HgvGsNs.
li
jk,datonderde maan is. Al
zoo no de maan, e udern e- en, b. w., ik ondernam, heb
voor ons gezigt, aan gedurige veranderingen on- ondernomen. Ei
genljk,iets, dat zwaaris2voorderheviq is, zoo verstaat men daardoorden on- zigtig van onderen aannemen. M en gebrulkt het
bestendlgen, wisselvalligen en onzekeren toestand ineenen oneigenljken zin alleen,in de beteekenis
van alde zienl
i
jke dingen op deze aarde, welke van iets, dat gewigtig, dat zwaar is om uit te
m en a1s onder het gebied en den invloed dezer voeren,voornemen en hetdadeli
jkaanvangen.Het
koningin des hemels plaatst, en daardtlor aan komtmetonderstaan overeen,behalvedatditlaatste
haar in gest
adige afneming geli
jkvormig stelt:wat vangevaarljke,stouteenverbodenedlngengebruikt
zi
jl alle ondermaansche genoegens anders dan wordt:ik onderneem het niet, hem ditaan zjn
eene voorbi
jgaande schaduw? Daar geen gevoel verstand te brengen. Groote werken ondernemen.
en is van ondermaensch gerucht. r.HtTftlyixs. Van hier ondernemer, onderneming, Zamenstell-:
De anders oordeelkundige FRANTZSN heeftzich, onderneem ziek.
door zi
jne vlugge verbeelding,hier laten overi
jlen, e u dereordeel.en. b. w., ik onderoor-

a1shi
Jzegt:nietbepaaldbinnen de grensen van deelde, heb onderoordeeld. Metzi
jn oordeelon-

ditonderzonnig leven. Elk voelt, dat dit beeld derscheiden:nochte is het zoo we1t-onderoorniet uitdrukkenkan,wat het,naar de meeningdes deelen,watbest gedaan geweestwaar.Hoolr
r.
Schri
jvers,uitdrukken moet; trouwens, in de zon e ndeeeerzaak , v.,meerv.onderoorzaken.

ontdekken wi
j die bestendigeonbestendigheid niet. Tweedeoorzaak;aI
swjdeonderoorsakenaenzien.
Een bnderzonnig leven wi1nietmeer zeggeny dan
een leven,dat,onder de zon,ofderzelver weldadige verkwikking,geleid wordt.
e uder- aat,v.V erm indering ineenevorige
maat,door indtoogen,ofinkrimpen der gemetene
Waren: toen van geen ondermaat en onderwigt
geklag was. P. ScHRlv. Hoogd. Untermasz, of
E inmasz.

J.os Bacxz.
e ndereven. m., m eerv. onderovens. Zoo
noem en baltkers de ruim te onder den oven,waar

ondermenging.
e nderm enseh , o.,nzeerv.ondermenschen.
Een vrouwmensch dat onder den man staat. C.
I'
IUYGnNS gebruiktditwoord:'k was een m an,en
onderm ensch. Thans verouderd.
e nderm erk , o., mee1*v. ondermerlten. Een
paal, een landpaal, waardoor het eene land 1*an
het andere ondermerkt, onderscheiden wordt; Van
het verotlderde ondermerken,ik ondermerkte,heb
ondermerkt,door een m erk onderscheiden.
e ndee- leéen , veroud. b.werkw.yik ondermiette,heb ondermiet. Onderhuren?doorgiften
onder 'shands om koopen. In dezen zln kom t het

eene der beide polen ligt:die onder eene dier
hemelstreken woont:poolsabbath aen d'onderpolige.Dy1DECK.
e nderreep. m.y meerv.onderreepen. Een

zi
jhetbroodte ri
jzen zetten.

e nderpa eh ter. m .,meerv.onderpachters.
Bediellde van eenen pachter. H et werkw. iemand
onderpachten, onderhuren, is i!1 Gelderl. gebrui-

keli
jk.
4:nder- alestelé, v. Mindere majesteitj e xtderpan d. o.,meerv.onderpanden. Een
dan die van een ander. VoxD.gebruikthetwoord. pand. dat aan een ander gegeven wordttotvere n derm eester. m.,meerv. ondermeesters. zekering,datmen hem schuldig en verpligtbljft:
Tweede m eester; ook die eenen meester,in het iemand eene gouden doos totonderpsnd geven.
Het onderpand der zaligheit K. BaAxo'r. Het
onderwtjsvan anderen,helpt.
e n derm efd, v.,m eerv.ondermeiden. Eene onderpantdes Geestes.Bl.
ynsLv.
tweede m eid,eene m eid,die eeneandereterdienst ln hetzN
v.underpant,hoogd.Unterpfand,angels.
staat. H crosxs gebruikthet,in eenen boertigen undervedde,middeleeuw.subterwadium ensubpQnus)
alle naar hetgr.unf
a.
:'
jv'
j,ond.hypotheek.
sti
jlyvooreen geri
jfeli
jk meisje.
e n derm engen. b.w.,ik ondermengde,heb
e nderpa nden. b.w.,ik onderpandde,heb
ondermengd. M etietsvermengeu. Eigenl.:onder- onderpand. Ten onderpand verzetten:om mi
jn
mengta1swaterendewkn.CATS.Ondermengtmet Esm erauden ring, in stee van geld,voor brood,
regen.Voxo. Oneig.: '
t hui
jlen van wi
jven en te ondcrpanden.J.Ogo. Van hier onderpanding.
kinderen, onderm engt met de naarheit valz 't Hoor'r.
l-w. D atonder
loei
jen en blaaten der beesten,HoopT. V an hier e xvderpoilg. bi
jv. n. en bi

reep,oftouw aan de onderstezi
jdevaneenvischnet, waaraan men looden hangt,om hetzelve te
doen zinken;hettegendeelvanbovenreep,die,door

middelvan kurken,op het water dri
jft.

e nderregé, onderregten, zie onderrigt en

onderrl
jten.
e n deerek euen , b. w.,ik rcltende onder,
heb ondergerekend. Bj de rekeningvoegen. Ook
m et asch bedekken : vuur onder rekenen. Zie

bi
jM.S'
r.voor:W inckelende Ni
jedorp,die W il- verder rekenen.
lem waren ondermiet.

e uderrigt. o. De handeling,waardoormen

eudeem luen, b.w.,ik ondermkndejheb iemand onderrigt, of van hem onderrigtwordt;
58
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lnsgeli
jkgde kennls,diedaardoorontstaat:iemand heim iets zoeken te weten:ik heb iemand uitgeonderrigt geven. Onderrigt in eene taal ontvan- gezonden,om de zaken te onderscheppcn.
gen. Doorde veelhei
jtvan haeronderricht.B1a- e nderseh oren. b. w., ik onderschoorde,
BELV.

heb onderschoord. M et eenen schoor onderstute nderrlgéen. b. w.? ik onderrlgtte, heb ten. W i
l-del-syin hetgemeen,van onfleren stutten,
onderrigt. Een ander kennis en begrippen m ede- ondersteunen : daer onderschoorennochmi
jnschoudeelen, welke hi
J ontbeert:ik zaltlonderrigten, deren alleen enz. Ds Dscx. 'tZachte bedtm oet
ook
di
e
zae
ken
onde
r
s
choore
n.
Poo'
r.
V
an hier
hoe 11 te gedragen. A1s men den wi
jsen onderl'
icht, neemt hi
j wetenschap aen.BIJBSLV. Van onderschoring,onderschoorsel.
hier onderrigter, onderrigting.
e n derseh ragen, b. w., ik onderschraagRigten heeft hier nog de oude beteekenis van de,heb onderschraagd. M et cene schraag onderverhalen, in de oude taalrahhon,angels.reccan, steunen. W i
jders,in het algemeen. dragen,torzw. rl/fc. Deze beteekenis heerscht ook nog in schen: A TLAS onderschraagt dcn hemel. V OND.
lleriqten narigt.
De ri
jke zerelwordtonderschraegtdoorCherubine nderroel.jen. b. w.,ik onderroeide,heb nen. J.Dn HAEs. Oneig., helpen:zoo ons geen
onderroeid. Door roei
jen afsni
jden:ende onder- hulp kome onderschragen. J.Ds HAES. Van hier
roeyden hem dep ganc.M .SToKs. Onder kk/.
: onderschraging.

roeqjen is een onz.w.,en beteekent geheirn in eene

e ndersehrl
lven, b. m,ik onderschreef,
e ndersehe#d, o. Eigenli
jk datgene,waar- sehreven. Onscheidb. is het zi
jnen naam onder
doorietsin tweeverscheidenedingen onderscheiden, een schrift schri
jven: eenen briefonderschrjven.
of afgezonderd wordt. ln den allereigenli
jksten Zult gi
j,gansch liefdeloos,zi
jn doemschultonderzin iets,waardoor eenige ruimte in twee afdeelin- schri
jven? H. ScHlx. M en moet hier welacht
zaak medewerken.

en schreef onder,heb onderschreven en onderge-

gen gescheiden wordt;eene reeds verouderde be- geven op hetonscheidb.voorz, D e aard der taal
teekenis: ende de arcke des Fetui
jgenissebinnen eischt, dat m en zegge: een onflerschreven brief;
iu den voorhang setten,dathi
J u een onderschei
jt en een ondergeschreven naam. Zoo otlk-:ik onsi
j tusschen den hei
jlighen ende den allerhei
jlich- dergeschrevene beken. lmmers, wordt er een
sten. DonEss. Thansgebruiktm en hetin eenen scheidb. voorz. geLischt,zoodra,de zaak niet zoo
onelgenli
jken zin,zondermeerv-)voordatgene,het- zeer op het schrift a1swelop den naam ,die er
welk veroorzaakt, dat het eene van hetandere ondergeschreven wordt,neerkom t. Ik onderschreonderscheiden is: hi
j weet geen onderscheid tus- vene zoude men van een beeld,b.v.,zeggen,onschen goed en kwaad. V oorts,die werkzaam heid der 'hetwelk een onderschriftstond. Voorts,bedes verstands,waardoor m en het onderscheid tus- hoor
t tot het onderschrqken eigenli
jk de geheele
eehen twee, of m eer dingen kent:ik maak on- naam, vol uitgedrukt; tot het onderteekenen de
derscheid, met wien ik spreek. M et onderscheid eerste letters slechts van den naam ;schoon beide
ergens van spreken. Alle geruchten zonder on- woorden vaak door elkander gebruikt worden,en
derscheid gelooven. Geen' bezetting in te oee- we1.onderteekenen,in den deftigensti
jlymeestvoor

men,zonder onderscheidt. HooFT.
onderschri
jven voorkomt. Van hier onderschrje n derseh efden. b. en o. w., ik onder- ving.
scheidde, heb onderscheiden. Eigenl
i
jk,twee lig- e ndersl.
aan. b. w.
, ik sloeg onder, heb
chamen,ofruimten,dooreen derdeligchaam van ondergeslagen. Mengebruiktditoneigenltjk:geld
elkander scheiden. Men gebruikthetin dien zin onderslaan, hetzelve, uit oneerli
jkheid,bedelttinnietmeer. Oneigenli
jk:geli
jck alsalle menschen houden, onder zich houden- Ik ondersloeg.heb
van der aerde, ende A DAM van den stove ge- onderslagen. Een vroedkundigwoord:eenevrouw

schapen is,endedoch de Heere haeronderschei
j- onderslaan,denstaatharerzwangerheidonderzoeken.
den heeft. D ouEsru. Deelw.ondevschez-den:onder- e ndersl.ag. m ., m eerv. onderslagen. Een
scheidenekleuren. Zoo ook hetbi
jw.onderschei- onderscheid in eenen eigenljkenynatuurli
jkcn zin,
denli
jk. In bepaaldere beteekeni
s,gebruiktmen dat is de afschutting van eene plaats,dooreen
het als een onzi
jd. werkw. met hebben,voor het tusschenschot, of iets diergeli
jks. In dien zin is
onderscheid tusschen twee, of m eer dingen ge- het woord reeds buiten gebruik. DoRssrz.heeft
waarworden:Soud'ick konnen onderschei
jden tus- hetnog:ghi
j schieptden geestdesfrmaments,enschen goet en de quaet? BIJBELV. Bi
j Nol'
x. de ghebodet hem, dathi
j een onderslach ware
undirsceidon. Van hler ond6rscheiding.
tusschen den wateren enz. H et woord beduidt
e nderseheppen, b. w.,ik onderschepte, ook het lot, dat aan den voetvan eenen boom
heb onderschept. Eigenli
jk,meteen schepvaton- opschiet. Eindeli
jk,isheteenweverswoord,beduidervangen. In dien zin gebruiken wi
j hetzeld- dende den draad,die onderden arm dèshaspels
zaam. B(
JG. gebruikt het eenmaalop die wi
jze: slaat;anders misslag. Van hieronderslagtig,bi
jw.
dat van deszelfsbladeren een zoeten laelder wa- In Gelderland gebruiktmen ditvan eenen molen,
ter afdruipt, en in 'tvallen van steene bakken die door water gedreven wordt; wanneer het

onderschept wert. Men vindthetbj Hooy':
rnog
oneigenli
jk voor onderschragen: om den last der
dingen t'onderscheppen. M eestkomt hetfguurli
jk voory in de beteekenis van iemand ofiets in
den loop stuiten en gri
jpen,zonder dathi
jdaarop

waternietdoor zi
jnen val deszelfs rad omdri
jfty
maar door zi
jnen stroom van onderen hetzelve
voortstuwt: dat rad loopt onderslagtig. Hetwater zelf,dat tegen ztllk een rad slaat,heet onderslag,en zulk eeumolen onderslager.

te voren bedacht was:belemmertvan 'tzaam en- e ndeeslepen . b.w.,ik sleepte onder,heb
loopende dellingen.waardoor men llem,op 'tvor- ondergesleept. Onder iets slepend inbrengen;ook

derl
i
jxt,onderscheppen kon. HoovT. Brievenon- metgeweld doen zinken:die duizend schepen zag
derscheppen. svi
jders, in werking stuiten en on- van 't onweer onderslepen. Voxo.
derbreken:hoe kan hi
j,wiensgezichtondersehept e ndeesueeuw eu. o. w., het sneeuwde
word door nevelen enz. FaAxTzsx. In hetge- onder, isondergesneeuwd. H et verled.deelwoord
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is m eest in gebruik: dat de fri
ssche mirt in steleens,datenz. Laetons onderstellen,datenz.
Bloem aert lellhof niet onder waer gesneeuwt. Van hier onderstelling.
PooT.
e ndersteu n, o. D e daad van ondersteue zxderspfé..o. Eigenli
jk, schi
jnthet te bc- nen, anders ondersteuning:om vrundschap en onduiden de laatste spitting in eenen kuil,welken dersteun arbeiden. HoorT. Schoon steun lnanne-

men uitgraaft. Men gebruikthetoneigcnli
jk:het li
jk is, zoo is ditzamengest.ondersteun,datvan

onderspi: delven, overwonnen worden. In het een werkw. met een onscheidb. voorz. afgeleid
onderspit zi
jn,in eenen kwaden toestand zieh be- wordt, evenwel onz. Zie A . lfrcll's voorrede,
vinden. Tn het ouderspit gerakenr'i)1vervalko- voorde lt
istvan HooGsTa.,ç98.
m en.
e ntlersleun en, b. w., ik ondersteunde,
e nderséaan, b.en o.w.,onregelm. Onz., heb ondersteund. V an onderen steunen, onderik stond onder,heb ondergestaan. Op eene lage- stutten:eenen gevel met eenen balk ondersteunen.
re plaats zi
jn. Van hier het deelw,ont
lerstaand: De vader zoekt zich te ondersteunen met eene
de onderstaande rekening. Onder iets staan: het sparre. VoxD. Oneig.
, in allerlei soort van verregende:en wi
jkondennergensonderstaan. Bedr., legcnheid onderstand verleenen,vooralin bekrom ik onderstond,heb oladerstaan. Ondernemen,eene pene omstandigheden: ondersteunt de swacken.
gevaarli
jke,stoute en verbodene zaak trachten uit- BIJBELV. llaar ik u mede zou kunnen ondersteute voeren: sulck een saeck heeftA GESILAUS 011- nen. HAMlLsv. Bevestigen,staven :om zi
jn zegderstaen. Voxo. Ook wederk.: Niemand za1 gen te ondersteunen. J. D:1 HaEs. Van hier
zich onderstaan dat weg tehalen. Hoo>a'
rschi
.
jnt ondersteuning,ondersteunsel.
het te nemen voor onder 'shands zoeken te we- e nderslr:k ken s b.w.,ik onderstrikte,heb
ten:wilde zd onderstaan, watmen zich van die onderstrikt. V an onderen striklten:het hairm et
r.
van Vlaanderen belooven m oghte. M en kan het eenen knoop t'onderstriklten. HooE'
vergeli
jken metheteng.totfntft
,rdlcnd,en hetzw. e n ders:u :len ,b.w.,ik onderstuttede,heb
untersta.
onderstut. lets, dat reeds dreigt te vallen, m et
e ndersladheuder (bi
jHoorT onderstede- eenen stut onderschoren: zuilen, die het gewelf
hou.der) m.
j meerv. onderstadhotlders. Die de onderstutten. Oneig-, hulp van allerleiaard toeplaats eens stadhouders bekleedt.
brengen: daer 'tnoodigh eerl
i
jk nutdestadten
e n derséal.m eeséer, m.,mcerv.onderstal- burgeri
j en welvaert onderstut. Voxo. Van hier
meesters.Eene waardigheid onder den opperstal- onderstutsel. Bi
jHoorT komtonderstutvoor:tot
meester,aan een hof:die den K eizer vtlor onder- onderstutzi
jnerheerschappi
je.
stalmeester diende. J.ol Hwrs.
e n deréaslen. b. w., ik ondertastte, heb
enderséand.m. Hulp vooreenenti
jd,bi
j- ondertast. Tastend onderzoeken. Oneig.) waar
stand:iem and onderstand doen. Onderstand van doorzi
jdeuitkoomstderzwaareoorloogenondervolk en geld kri
jgen. Tot onderstandt van die tasten, HooFT. Van hier ondertasting.
van Valenchien. HoorT. Gun de gri
jze hairen e n derleek enen. b.w., ik teekende ononderstant en stille rast.Poo.r. Zam enstell.:on- der,heb ondergeteekend. Een teeken onder iets
derstandgelden,onderstandschuldig.
zetten;in hetb'
tzonderdeeerstelettersvanzi
jnen

e nderséandaardseh. bjv.n. Ditwoord naam onderietsschri
jven,en voortsden geheelen
heeft Hoöx'
:
r:hi
j heeft den onderstandaartschen naam onder iets zetten:lk ondergeteekende besoldaatovergevoert. Bj TAc.militem subs%nanum, ken enz. lk onderteekende, heb onderteeltend.
eenen soldaat,die onder eene afzonderli
jke leger- Iets,met hetstellen van zi
jnen naam ondereen
vaan ofstandaard streed; zoo a1s Pzcl.
lzxA deze
plaats van T-&c.verstaat.
e nderséappen , b.w.,ik onderstapte, heb
onderstapt. M et groote stappen inhalen. 1'lIJY-

geschrift, bekrachtigen: ik heb de rekening niet
kunnen onderteekenen. Een verdragh datterwee-

derzi
jden onderteeltentwerd. Iloor'
r. Zie onderschrù'
ven. Van hieronderteekening.

e nderlel.'en , b. w.,ik telde onder, heb
schappen,die ick soeclke t'onderstappen.
ondergeteld. Onderandcren schattenjrekenen.
e n derséeek, m. Bedekte poging totnadeel o n dertreden .b.w,,ik ondertrad,hebonvan eenen anderen: door 'tinvoeren van Bissehop- dertreden. In eene fguurl.beteekenis,beduidthet

Gxxs gebruikt het oneig.:sulcke zi
jn haer eigen-

jneovermagtjtotdeszelfsmerkeli
jke
pen dervri
jheiteen'olldersteek te doen. Hoor'
r. aan iemand zi
GemerktELIZABETH niet een hair op den hoofde schade,laten gevoelen:JEsu naecktele'en,van de
had,datvooreenighen olldersteek zorghde, HoolT. wereldondertre'
en.Ds Bauxl. Hi
jsalonsevi
jan-

Ook een tinnen bckken met een' bekleeden rand, dcn ondertreden. D oalsL.,die ook het m.zelfst.
datmen onder eenen zieke steektjdoch in dien naamw.ondertreder heeft.- V oorts ondertreding.
zin wordt het veelalonzi
jd.gebezlgd:geefthet e n dertreuw , v. Onderlinge toestemming
ondersteek eens aan;anders ondersteeksel.
toteen huweljk,trouwbelofte:van den knoop der
e n derséeken . b. w., ik stak onder,heb ondertrouwe. Voxo- Jonge lieden it1ondertrouw
ondergestoken. Onder iets doen: iemand een opnemen,a1s ondertrouwden aanteekenen.
bekken ondersteken. Tusschenietsvoegen:kri
jgs- e n deréreu w en . b. w., ik ondertrouwde
benden onderstelten. Ik onderstak,heb ondersto- heb ondertrouwd. Trouwbelofte doen,in onderken. D oor elkander schieten: ik onderstak de trouw verbinden: de geboon der olldertrouwden.
kaarten. Van hier het verl. deelw.onderstoken t V oxo. V an hier ondertrouwing.
een onderstoken werk, dat in hetgeheim besto- e nderéussehen,bi
jr
v.van tjd. M iddelcrken is. Yoorts onderstek-ing:de ondersteking van wi
jl:ondertusschen vielde vi
jand in de stad.
een vreemd kintl. Zam engest.: ondersteekbekken. endervangen. b. m; ik onderving, heb
e nderstel.
l.
en, b.w., ik steldq onder,heb ondervangen. ln het vallen van onderen m et de
ondergesteld. Iets onder een ander ding stellen. hand vangen:Ondervang ze en breng heur enz.
Iltouderstelde,heb ondersteld. Eene stelling,voor V oxo. Voor vallen bewaren,door eenen stut er
eenige oogenblikken,als waarheid houden:onder- onder te brengtn ;eenen muurondervangen. Ver-
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vangen, aqossen, wanneer een ander verm oeid is

e ndeew eg. onderweeg, onderwegen. Zie

en bi
jna bezwi
jken moet:hetheele hei
jr werd in onder.
slaghorden gestelt,opdat d'een den andre onder- e nd erw eAlen. o.w.,ik welde onder, ben
vinge. Hoor'
r. In hetgem een aoossen:dewach- ondergeweld. ln eene draaikolk onderzinken. Bj
ten ondervingen elkander. Onmiddelli
jk op iets OUDAAN komt het oneig.voor:hethart zou dalaten volgen;lustighli
jk ondervingen zi
jdeezereetle deli
jk in droefheyd onderwellen.
m et zang der barbarische zeede. Hoor'r. V an enderw elven. (onderwul
ven) b. w., ik

hier ondervangillg.
onderwelfde, heb onderwelfd. Van onderen met
e ndeevaren, o. en b. w. Onz., ik voer welfwerk opïetselen: onderwulft van boogen.
onder, ben ondergevaren. Naar beneden varen : ANTON.
si
j sullen ondervaren met de handboomen des e nderw ereld. v. Benedenwereld:dedeegrafs. Bllsl:Lv. Bedr., ik ondervoer,heb onder- 1en deronderweerelt Voxo. Oneigx,de redeli
jke
varen. In deze vervoeging komt het bi
j ltlz. schepselen,die op deze benedenwereld zich bevinKoLvx. voor, in den zin misschien van onderne- den:die d'onderweereltuw gemeenschap waerdigh
men:datiniet onderevoer zonder bloen. In dien kent. V oxo.
zin is het verouderd- V an onderen doorvaren: e nderw erp so.,meerv.ondcrwerpen. Zelfhoe hi
j (de boog) mi
j ondervaren door'tsteile standigheid,grond eener zaak,die onder haar a1s
vlack en door het vlacke steilbedroogh. HUYG. een grond geworpen is:alle toevallen hebben een
e ndervaélen . b. w., ik ondervattede,heb onderwerp. Stof van verhandeling:laat ons nu
ondervat. V an onderen vatten: hi
jondervattede eens over dit sehoone onderwerp handelen. In
een redekunstig voorstel is het ondevwerp de persi
jnesvadershant. BIJBELV.
e ndervân den, b. en o.w.,ik ondervond, soon of zaak, om trentwelke iets beweerd ofontheb ondervonden. Bedr., door onderzoeken uit- kend wordt. E lk voorstelbestaatut'
tEen onderwerp,
' z/ing en 6c0?ezc??kcnùk'ndk'
np.
vinden: datsi
j de rechte gronden van dezemaegh- eene toeé-we
dequael had kunstigh ondervonden. J. CATS. e nderw erpen, b.w., ik onderwierp,heb
Eenige verandering of werkzaamheid van dingen, onderworpen. Onder zi
jne of eens anders magt
m etbetrekking totzich zelven,doorlang gebrnik, brengen: hi
j onderwierp aldie landen. Ook wegewaarworden:m en heeft dat we1meer ondervon- derk.:zich onderwevpen,ik onderwierp mi
j, heb
den. Ook onz.: men ondervindt vaak, dat cnz. mi
j onderworpen; zich aan iemandsheerschappi
j
onderwerpen. In verderen zin: de deugd is niet
Van hier ondervinding.

endexv:eeqen. o.w., ik vloeide onder, aan ti
jdsverandering onderworpen. 't Verbeurt
ben ondergevloeid. Onder water vloei
jen, door maaken van goederen, a1s dat aan opspraak one
ene
n
der
wor
pen was. Hoox''r. ln nog verdere beteedan,howa
e Th
tery
es
lo
sa
ed
el
jeov
eer
ns
stroo
nmd
dervwo
loer
ide
de.
n: ik ZWI
*
J
@g
Poo'
r.
kenis,blootgesteld :aan gevaren onderworpen zi
jn.

e xtllerv:oer, m .,meerv.ondervloeren. Een
vloer, die lager ligt: den ondervloerm et versche
bloemen cieren. CxTs.
e n derveegen . b.w.,ik voegdeonder,heb

Van hier onderwerping, onderwerpsel, zie onderwerp. Van het deelw. heeft Hoos'T een naamw.
onderwerpeling, een, die zieh onderwerpt,ofaan

komt llet wederk. voor:doe ghingen sihem ondervoeghen,zi
J schikten zich om t'
z overwegen. In
dien zin ishetonscheidbaar.
e nderveegd, m., meerv. ondervoogden.
Toeziende voogd, onderopziener: SlsExxEs, de
ondervoochtin Celesyria. Dolœ sL. Van hier on-

e nderw lgl.o. V ermindering in eene vorige zwaarte,zoodatde goederen,door indroogen,

anderen onderworpen is. Bi
jKEao isditwtrkw.
ondergevoegd. Onder iets voegen. Bi
j M. ST. reedsuntaruuer
fan.

de juiste ponden niet kunncn houden. Zie ondermaat.
enderw:ll.
ens (onderwi
jl) bi
jw. van ti
jd.
Ondertusschen:onderwi
jlen beging hi
j eenen misdervoogdi
j,ondervoogdi
jschap.
slag. En onderwi
jl doorritselt Levenwekker gee ndervorsehen, b. w,,ik ondervorschte, bloemt,en laen,en lisch. PooT.
heb ondervorscht. In hetgemeennavorschen:om enderw:ls.o.,ziehetvolgendeonderwqken.
dezaken ten hove t'ondervorschen. BöG.
e nderw llzen, b. w., ik ouderwees, heb
e ntl.
ekvorsl. m., meerv.ondervorsten. Die onderwezen. Ilit woord bcduidt eigenli
jk door
eldersin naam eensvorstenhandelt:a1seenonder- wi
jzen of teekens geven,onbekende handgrepen
vorstheimelti
k aan vreemdehovenhandelt. HoorT. of allerlei vaardigheid leeren; met hetvoorz.int
endervragen, b.w.
, ikondervroeg,(on- ten opzigte der zaak:ik onderweesmi
jnen zoon
dervraagde) heb ondervraaagd (oul.ondervragen). in het schri
jven. Men gebruikte heteerti
jds ook
Metafvragen ont
lerzoeken. Van hierondervragcr, voorhetenkelv.wq'
zenthi
j sa1 hem onderwi
jsen
ondervraging.
den bcsten wegh. lAoR>rslz. Allerllleestgebruiken
e nderw aarls.bi
jw.van plaats. Naaron- wi
jditwoord vooronderriyten,allerlei kennis en
deren toe: onderwaerts in de helle sa1 hetafva- verstandige begrippen mededeelen: iemand in de
ren. Donzsxz.
godsdienst onderw'
tzen. Van hierhetonderwi
js;
enderw a'. m., meerv onderwallen Het zonder meerv.: het vorsteli
jk onderwi
js. Voxo.
onderste deelvan eenen walomtrenthetwater; Voortsonderwi
jzer,onderwi
jzing.
zonder meerv. Ook een vestingbouwkundig woord, e nderw :nds o. Onderneming van eene
beteekenende eenen lageren walgang met eene zware zaak : die onrustigh en toczight naa onderborstwering; met een m eerv.
windt nlaakt. HoorT. Ilat m en hun reekenschap

e udeew arlg. bi
jv.n.en bi
jw. Onderwor- van te veel onderwinds zouw willen afvorderen.
pen: onderwaerigh îan gebreken. Voxo. Der Hoorl,. Van hier onderwindal,onderwt
hdal
geest,
?
artjdigheitonderwarigh zi
jn. Hoor'
r.
t
war
ig bi
jeL.
MSIJER.
' .Da
ls van het oude waren,w:r:a,datisz4n
1
ve
ra.
n
derw
:
n
den.
b.
w.
,
i
k
o
ndc
rwond,
heb
,i
js.

Van dit waren,treren is nog het meerv.wn
''waren, onderwonden. Van ondercn bewinden. In dien
pv
''waart,enz.
zin is het al veroudqrd. A1s eqn wederk.werk-

ONDERWISSELING- ONEDEL.

woord:zich eener zaak onderwinden,zich dezelve
toeëigenen,aanmatigen. In hetG.Kaox.komtin
dien zin voor:die Grave onderwanthem Hollant.
Thars beteekent het eene zware zaak ondernem en:zich groote dingen onderwinden. De Eede-
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neli
jk:hi
jiseen regte ondeugd. Zi
j onderscheiden de persooneny die uitmuntend zi
jn,van den
snooden ondeugd. HsRv. Overz. Van hier ondengend,ondeugendheid, ondeugendli
jk,ondeugdZaam .

e nd:eh l, o. H et tegendecl van dichtmaatt
H oorT. Beken, door wie ge u 'tstuk hebton- in dichten ondichtschri
jven.
derwonden. S. FSITAMA. M en plaatst er ook
e ndfeft.bi
jw-,datveelin Noordholl.in de

1en onderwonden zich geenerlei
j daadtli
jkheit.

eene onbell
aaldewi
jsmetfeachter:ik ll
ebbemi
j dagelijksche taal voorkomt, in dell zin van wel;
onderwonden te spreken totden Heere. Blasltlzv. goed. Men vindthet bi
j RoDlxB.:bltjft uw liefd

V an hier onderwintling.
boven min,zoo is uw echt ondieft. Ook gebruikt
In hetzw.ttndevvtblna. ln de laatste beteeke- HoorT het een en andermaal:jae vaer,trouwen
nissen, komt het van het oude winden, wî-n??cp, je keunt ondieft
. OtmAAN gebruikt hetalscen

streven, zi
jne krachten inspannen. ln (1e eerste bi
jv.naamw.:wievan ondiefte vreugd bcgecrtde
beteekenisbehoorthet tot wenden, draai
jen, om- rcchte schets.

e n dfensl! v., meerv. ondiensten. H et tedraai*.<ien.
e n derw lssel.fng, v.,m ecrv.onderwisselin- gendeel van dtenst, eene nadeelige,onaangename
gen. Beurtwisseling. Van hetvertluderde werkw. handeling: iemand ondienst doen. V an hier on-

onderwisselen,waarvan ookhetoudebi
jw.onderwis- dienstbaar,ondiensteli
jk,ondienstig,ondienstigheid.
se&.
p#.:, beurtelings.
e ndler.bi
jv.n.en bi
jw.,ondieper, ondiepst.

e nderw erpei:n g, m.,zie onderwerpen.
e n derw u :ven .zie onderwelven.
e ndeezaal. m.,meerv.ondcrzaten. Onderdaan, die onder iem and gezeten is: ten besten
van uwen onderzaat. Hooovlz. Zie nazaat.
e nderzeléen. b.w.,ik zettede onder,heb
ondergezet. Onder iets zetten. Ik onderzettede,

Nietdiep,waar weinig water is:een ondiepe put.
Niet (liep uitgegraven: een ondiepe keltler. Niet
lang:een ondiep huis. Van hier ondiepte,gebrek

aan behoorli
jke diepte. Ook eene plaats in het
water, die,om hare ondieyte, doorwaadbaar i
s;
eene zandbank. ln dezen z1n heeftheteen meerv.
ondiepten.

heb onderzet. Ietsvan onderen zetten:hi
jonder- e ndler. o.,meerv.ondieren. E1k schadel
i
lk
zette den zelve zi
jnen stoel. Hoorl'
. Oneig.: ik enverslindend!ook we1afschuweli
jk en wanstaltig
di
er
:
m
aa
r
dl
e
r
noch
ondi
e
r
ka
n
Gods
s
l
aande
onderzetmi
j zelleven de dood. OuD. Onderschoj zulk een ondier
ren:terwi
jlick vastmetstutbi
jstut de Vri
jheid hand olltduiken. Vlss'r. Dat bi

onderzett'. D s D lcx. V an hier onderzetsel,stut, vergeleken wordt. V oxo.van een voorspookspreschoor.
kende,zegt daarom :een zucht,dit ondier ingegee nderzlel.
q e, (bi
j KIs. ondersielken, bi
j ven. Svaar H. ScH1M.van de verwoestingen d0s

CATS ook onderziel)o.,meerv.onderzieltjes. 011- oorl
ogsgpreekt:noemthi
jdien geeeeldesmenschderkeursje,onderrokje:zi
jhad alleen haar onder- dom s een ondter: het leet,waarm ee ditondier is
zielt
jeaen. CATs. Van zt
'
el,een vrouwen olider- bevrucht.
rok.
e ndeoeeeddeHmjk, bi
jv.n.en bi
jw.
,one nderz:n ken , o. w., ik zonk onder,ben doorreddel
i
jker,ondoorreddeli
jkst. W aar men zich
ondergezonketl. Naar beneden zinken:si
jsoneken niet doorredden kan: met een ondoorreddeli
jk
onder a1s loot in geweldige wateren. BIJBELV. oorlogh. HooFT.
Tot d'aerde in d'opc keel der golvetl onderzinkt. e ndeerre:sbaae. bi
jv. n. en bi
jw., ondoorreisbaarder,ontloorreisbaarst. W aar m en niet
AxTox.
e nderzoeh . o. D e daadvan onderzoek-en: doorreizen kan: dat zeerveelewqeghen ondoorr.
na endtloos onderzoek. Poo'
r. Daar hi
j zeide reisbaar waarcn. Hoov'
onderzoek op gedaan tchebben. Hoola'r. Zamen- e ndeerw ersée:baar, bi
jv. n.en bi
jm,
ondoorworstelbaarder) ondoorworstelbaarst. Dat
stell.:onderzoeklievend.
h
e
b
e nderzoek en. b. w.! ik onderzocht,
door worstelen niet ontgaan kan worden : van
onderzocht. Ondel
'zoek doen, den aard en de d'ondeurworstelbaare noodt. H oorT.
jv.n.en bi
jw. llat niet
wi
js van een ding zoeken te weten:ik heb die endraagbaar,bi
zaaltnaarstig onderzocht. Ook:naar iets ollfler- gedragen kan worden. Ondragelqk heeftweldezoeken. Ondervragen iem and onderzoeken Iets zelfdebeteekenis,dochwordtineenenoneigenli
jken
uit iemaùd zoeken gewaar te worden: dat men zin alleengenomen?voorzeermoei
jeljk. Erwert
hem metgeesselen ondersoecken soude. BIJBELV. veelleetsondrageli
jk. PooT. Van hierondrage-

Oudti
jdsgebruikte men hetook voor eene proef li
jkheid.
nemen. V an hier onderzoeker, onderzoeking.
e ndragelllk.zie ondraagbaar.
4:nderzol.
der:xRF, v., meerv. onderzolde- e ndu:lseh.b'
tjv.n.en bi
jw. Niet duitsch:

ringen Benedenzolderlng,laagste verdieping:van cen onduitsch woord. M aer,die u Onduitschhiet,
's Hem els ollderzolderingen. DE Dlcx.
zou die uw vriend ook zi
jn? Ds Dsclt.
e nderzenn lg. zie ondermaanseh.
e neehl,bi
jv.n.en bi
jw,onechter,onecbtst.
e nd eu gd, v.,m eerv.ondeugden. De tegen- Niet overeenkomstig met de huweli
jks wetten:
onec
ht
e
doc
ht
e
r
.
Fi
g.
,
val
sc
h,
onzuiver; onechte
stelling van deugd;in hetbi
jzonder eenc opzettes
t
ee
nen.
Onec
ht
e
di
c
ht
er
s
.
Poo'
r
.
Van
hieronli
jkebooze daad,die tegen eene uitdrukkeli
jkewet

strjdt; als ook eer
le slechte gesteldheid, eene echteli
jk,onechteling.
booze neigillg: in dat kind heeftde ondeugd al e neehl. m. Oneerli
jke zamenleving bniten
vroeg wortelen geschoten. Toteeneondeuydaan- éen wettig huweli
jk:in onechtleven. Kinderen,

gewreven. Hoogvs. ln eenen zachteren zln,het in onecht geteeld. Y oor onechtzviden de Ouden
tegendeelvaninnerli
jkewaarde:datisgeene on- ook onee,onehe.
deugd in dat hout. M en gebruikthet ook voor enedei,bi
jv,n.en bi
jw.,onedeler, onedelst.
een ondeugend mensch;in dien zin is het man- Niet edel: uit een ontdel geslacht Door voorn
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treFeli
jkeeigenschappen van anderen niet onder- klaart het: non gkf8per,malesanus. Ev.W AssExscheiden: onedele m etalen, alle metalen,behalve ssl
tg brengt (taalk.f(
)'
#rc#.
) een voorbeeld bi
j
j kind gevoegd. Ook noemt men,
goud en zilver. Bi
j Voxo. komtondeler 0??e/cldn van ongans bi
voor. Zamenstell.:onedelm oedig.

volgens denzelven,in Yriesl,de nageboorte eener

e neendrag*lg. bi
jv.n. en bi
jw-, oneen- koe hetonqans.
dragtiger, oueendragtigst. Tweedragtig. Hoo:inT exkgeb:edeiqk, bi
jv. n. en bi
jw. Dat
uiet geboden kan worden:'tGunt bi
bezigtdit woord.
j de aangeboren wet werd verboden,is onghebiedelick. H .
eneens. IHoOET speltoneensch,datnietna Dl
Gn.
te volgen is)bi
jw. Nieteens:wi
jzi
jn hethierin
oneens. Oneens worden,oneenig worden.
e ngebiee- d. bi
jv.n. en bi
jw. Nietgee neensle'- - ig, bi
jv. n. en bi
jw. Niet bloemd:ongebloemde stogen. Oneig.:ongeblocmeenstemmig: heiren,in tong en zeden oneenstem - de woorden. Voxo.
m igh. Hoor'
r.
e ugebonden. bi
jv.n.en bi
jw.,ongebon-

jk, niet gebonden:
e neenz:
aedig, bi
jv.n. en bi
jw.,oneenzi
jdi- dener, ongebondenst. Eigenli
ger,oneenzi
jdigst. Niet eenzi
jdi
g: in het stuk ongebonden haar. Overdr., aan geene wetten en
goe
de
z
ede
n
ge
bonden
:
ee
n
onge
bonden leven leivan Godtsdienst was hi
j zeer oneenzi
jdi
g. G.
den. Eene ongebonden rede,nietdichtmatig,niet
e neexs v. Gemis van eer,of van het gun- volgens de regelen der dichtkunstingerigt,ofzastige oordeel,hetwelk anderen over ons gedrag m engesteld. V an hier ongebondenheid.
BIRANDT.

vellen. Dikwi
jls gebruiken wk hetalseenever- e ngebeeen, bjv. n. en bi
je. Nog niet
zachting,voor schande:zi
jnen ouderen oneeraan- geboren:als hadden ze ongeboren in f
s mocders
doen. Bi
j OT/RIO.en NoTx.unera,t/n:3'
î'
; bi
j li
jf elkaêr den oorelog gezworen. Hoogvs. Niet
welken hetook oneerbaarheidenonbeschaamdheid welgeboren,nietvan adel:een ongeborenjonghtekennen geeft.
elinc. MEs.ST. Ongheboorti
yh,bi
jKls.
eneexbaar,bi
jv.n.en bi
jm,oneerbaarder, e ngebru:k, o. Ongewoonte:datisreeds
oneerbaarst. D at m et een kuisch en eerbaar ge- lang in ongebruik geraak-t. Nutteloosheid:te ondrag strl
jdt:in een oneerbaargewaad verscl
ai
jnen. gebruik maken. Haar droevigh ongebrui
jck. C.
Van hier oneerbaarheid,oneerbaarli
jk.
HCYG. K.vAN Maxosl
t schi
jnt het ergens te
4>neexb:etl.
lg. bi
jv.n.en bi
jw-,oneerbiedi- nemen voor een ongewoon onheil:gi
jkontlanger,oneerbiedjgst. Zondereerbied. Vanhieron- gerquali
jk doorzulk ongebrni
jkmeerstaendebli
jeerbiedig.
heid (oneerbtkdenis bj Hoorl'),oneerbie- ven. In de dageli
jksche taalzegtmen gemeenli
jk
digli
jk.
onbruik. Van hierongebruikeli
jk.
eneexl
l:
lk,bi
jv.n.en bi
jw.,oneerli
jker,on- engebusl. een verouderd bi
jv.n. Zonder
eerli
jkst. Dietegen dewetten vaneerbarekuisch- li
jkbus,in geeneli
jkbusbewaard:ongebusteli
jken.
heid handelt; hoerachtig: een oneerli
jk vrouw- M .L.TYDw.
mensch. ln dat gedrag gegrond: oneerli
jke re- e ngee'tr:stezzd,bi
jv.n.enbt
jw. Nietgeden. Stri
ldig metde denkbeelden van burgerli
jke christend,ongedoopt:langsdekaeckenderongeeer: eene oneerli
jlte hantering dri
jven. Eenon- christenden. Voxo. Oul.ongekerstend:alwat011eerli
jke dood. Iliefachtig:oneerl
i
jkhandelen.Van gekerstentwas. K.Korulax.
hieroneerli
jkheid.
e ngedaan,bt
jv.n.en bi
jww
,ongedaner,one neveu. bi
jv. n.en bi
jw. Dat geen even gedaanst. Nietgedaan:eeneongedanezaak. Niet
getaluitmaakt: even of oneven raden. Zamen- schoon,bleek,ziekeljk uitzieude:opdathaar'onstell.: onevenmatig, onevenredig, onevenredigli
jk. gedaane trony enz. Hoos'
T.
Ilooy'T gebruikthetvoorongelj
ik:metonevekeel. e ngetHer*e,o.Schadcli
jkgedierte:'
twoeOok zegtmerione
yen.
dend ongedierte ten doel staen. J.os HwEs.
enfe:l.
baar.bi
jv.n.en bi
jw-,onfeilbaarder, Men gebruikt het meest van gekorvene diertjes,
onfeilbaarst. Dat oiet feilen, niet missen kan. voor zoover zi
j aan het gewas enz.nadeeltoeV an hier onfeilbaarheid. Het veroud. zelfst. n. brerigen: eene verm enginge van ongedierte. BIJ-

on
fet
h hettegendeelvanfet
h vindtmen bi
J Hcl.
y- BrLv.
Gzxs: sult ghi
j deel aan de feilen en onfeilen e ngedul.
d, o. Hettegendeel van geduld,
hebben.
in zooverditdeli
jdzamegelatenheid,onderaller4'ngaaf. bi
jv.n.en bkw.,ongaver,ongaafst. lei rampen,aanduidt;zoodatongeduld hetgebrek
H ettegendeelvan gaa-f:deboom isongaaf. Die van die gelatenheid te kennen geeft: van ongenimmer pen noch lippen iets ongaafs laetontglip- duld sterven. llaar ik m et ongeduld u ook verpen. I)e Dccx. Onyaaf isook een verouderd z. bciden zal. J. x)s HAxs. Bi
j 0T,s10.unthulti.
n.
,beteek-enende eene nietsdeugende gift:si
jngift Van hier ongcduldig, ongeduldigheid, ongedulis maer vergiften ongaefsi
jne gaef. H.ol GR. digli
jk.
e ngaAl.jk, (ongadeli
jk, bi
J Klrz.ongaet
yelt
kk) engedurlg, bi
jv.n.en bi
jw.,ongeduri
ger,
bi
jv.n. en bi
jw.
,ougali
jker,ongali
jkst. Diezich ongedurigst. Dat kort van duuren onbestendig
nietschikken wilteen ongali
lk mensch. Datniet is;ook :g.onrustig. Hiervanongedurigheid. Ook
past, nietbetaamt. Yan hiernoemt J.CATS on- bezigt men ongeduurzaam,dat gewoonli
jk nietlang
derdrukking van armen:een ongalik werk. De- duurtïongeduurzaamheid. Oudtjdszeidemenook
zelfde noemt eene onfraatje tronie: een ongalik ondurlg:onduerick van moede. HoRoyuoG.AETERwesen. V oxn. vertaalt vtkina non habilt's Lyco xA>3swrlsx'
r.
door eene geburin, die ongalbk isvoorLllxcs. engedu:.bi
jv.n.eu bi
jw. Ongedutgcldis,
Hiervan,ongali
jkheid:mi
tsd'ongaali
jkheid (moei- in Gelderland, geld zonder dut of klop. Van
jeltjkheid)derwegen. Hooy'T.
dutten,datisdeuken,eene deuk insl
aan.
engans, bi
jv.n.en bi
jw. Yan eenezekere engedw ee, (ongedweeg) bi
jv.n.en bi
jw-,
ziekte der schapen gebruikt men ditwoord:de ongedweeLr,ongedweest(meerongedwee,zeer,
halve kudde is ongans. Zie gansch. KzL,ver- meest ongedwee). Niet gedwte,in eenen eigen-
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li
jken en oneigenljken zin: noodzaek deonge- nîet geli
jktln maiesteiten machtal'tongeli
jck.
dweege wegloopers. Overz. v.HlRv. V an hier Voxo. Een ongeli
jk paar. Men gebruikthetook
ongedweeheid.
a,
1geen versterkendwoordje,bi
jdenvergeli
jkenden
e ngedrfde. m,,nleerv.ongeërfden. Iemand, trap,doch slechtsa1seen bi
jw.:mi
jn hond isondie,in eene plaats,geene landeri
jen ofvastighe- gcli
jkloozerdan deuwe. Vanhierongeli
jkeli
lk,
den heeft. Geldersch woord.
ongeli
jkenis.bi
jVoNo.,ongeli
jl
theid. Zamenstell.z
engeharnast,bi
jv.n.en bi
jw. Nietvoor- ongeli
jkmatig, ongeli
jkvormig, ongeli
jkvormigheid.
zien m et een harnas:wat was 'teen stoutbestaan Bi
j C. HuYo.vindtmeneen bedr.w.ongelqken:
voor ongeharrenasten.Voxo.
%
hierin zt
jn wi
jt'ongheli
jcken.
ex:gel
lte:s*erd,bjv.n.enbi
jw.Ongeroost: engelqk,o.
,meerv.ongeli
jken. Eenehanongeheisterd brood. Van beisteren; van hetoude delwi
js, die met de billi
jkheid en algemeene meneit,vuur.

schenliefde niet overeenkomt; eene verzachtende

e ngehouden:s, v. Geene verpligting
uitdrukking voor onregt: zoo doet gi
Jmi
j grûot
niet gehouden tot iets.
-onderverding van onge- onjeli
jk. PooT. Hoe het Bi
jl- en Bondelrecht
houdenis.Hooy'
T.
'sLants ongeli
jken juist beslecht.PooT. Datu
e ngehu:fd,bi
jv.n.en bi
jw. Nietgehuifll: de toegcdreven'ongeli
jlten in den moedtsteeken.
m etongehuifde pruick.V oxp.
HoorT. Het heeft ook nog eene zachtere beteee ngekerséend,zie ongechristend.
kenis: teweten die van dwaling:ik heb ongelpk.
e ngekousk, bi
jv.n.en bi
jw. Zonderkou- Iemand in hetongeli
jk stellen.lkmoetuongeljk
sen: ongekouste beenen.J.os BRrNE. Hiervoor geven. Gi
jhebtgeen ongeli
jk datte eischen.
legt BIJG-<IRT ongehoosd.
e ngel.oof, o. Het tegent
leel van geloo
f.
4'ngekreukébi
jv.n.enbi
jw,ongekreukter, Men gebruikthetechterineenenbepaalderenzin;
ongekreuk-tst. Glad,zonderkreuken. M engebruikt te weten,dan eens in de beteekenis van cene gehetmeestin eenen oneigenli
jken zin,voorzuiver: neigdheid,om devervulling van Godsbeloften,op
dewaarheidongekreuktbewarcn.Mi
jnongekreul
tte grond van Deszelfsgetlligenisalleen,teverdenken;
trouw.L.TRIP.
dan eens van eene gesteldheid,waardoor men alle
e ngekullehl. bi
jv.n.en bi
jw. Van kut'
- goddeli
jk
-e uitspraken en verzekeringenin twjfel
schen,reinigen. Ongezuiverd,slordig:ongekuischte trekt, of eene overhelling ter onderdrukking van
taal. Ziekuisch en kuischen.
diegoddeli
jke waarheden, dieinvloed op onshart
e ngel.o. Hetvetvanslagtbeesten,envooral, konden maken;eindeljk,vaneenmoedwilligopzet,
wanneer het totnoodig gebruik gesmolten is: het om de geopenbaarde waarheid dcr H.Schriftvoor
ongelwilnietbranden.Voxo. Haar ongelsmelt onwaarachtig tehouden. Reeds bi
j()T>>RIo.ungiin oli
j. BKG. In vele oorden van Nederland ge- loube. Van hier ongeloovig, een ongeloovige,onbruikt men dit woord ook mann.de ongel. Van geloovigheid, ongeloofbaar,ongeloofeli
jk,ongelooden ongelvindtmen btjHUYGENS. Van hieron- feli
jkheid. Zarnenstell:ongeloofwaardig.
gelig, ongeligheid. Zamenstell.: kaarsongel enz. e n geiu ld. o. D at zeer hard ltlidt,sterker
Hetwoordschi
jntmethetlat.ungereenunguentum dan wangeluid: in zulk een grt
lwzaem ongeluit.
verwantte zi
jn.
Voxo. llateenbjsterongeluitis.HoogsTa.Thans
e ngeiaal, o. 17ie woeste houding van het verouderd.
ligchaam en wilde trekken in het aangezigt,waar- e ngel.uk , o.,meerv.ongelakken. Hettegen-

door men deslechtheid van hethartnaarbuiten deel van gehtk. W i
j drukken erdooruiteensn
vertoont:schuw ditongelaet.Voxo. D ertelonge- zamenloop vanonverwachteomstandighcden,waar-laat. CATS. Van hier ol
lgelati
g :verleer slavin te door iets mislukt,en men tot zi
jn voornemen niet
zi
jn:weest nietzoo ongelatigh.VoxD. In welke kan komen:bi
j ongeluk ontmoette mi
J de bandplaatsdeDichterechterhetschi
jnttenemenvoor rekel,diehethuisbewaardez Een zamenloopvan
treurig van gelaat. In den eersten sterken en nu nadeeligeomstandigheden,welke wi
jvoorheenniet

verouderden zin gebruikt hetJ.Ds Bnuxs:bees- zagen,ofverllinderen konden:hetiseen ongeluk;

tigh en onghelatigh tewezen. Vanhierongelaten, vergeefhetmi
j. Bi
j ongeluk sloeg erdevlam in.
nietgelaten,diezi
jne onbezadigdheidenongeduld, Een'ongeluk komtzelden alleen.Voorveleongein tegenspoeden,naar buiten vertoont; ongelaten- lultken bewaard worden. Voor ongeluk zegtRoheid.
psxB. eenm aalonluk: die onllzcken hadden. Van

e xxgeid. o., meerv. ongelden. Lasten of hierongelukkeli
jk,ongelukkig,ongelukkigljk.

schattingen, die op vaste goederen liggen: ik
e ngem ak , o.,m eerv.ongemakken. In het
moet van datland drie gulden aan ongeld betalen. gem een al dat geen, hetwelk ons hetgem ak en
ln f1e middeleeuwen ungelta. A osrzvxg leidt de genoegen beneem t:ook groeitderarnlenongemak.

laatste helftvan ditwoord niet van geld afsmaar PooT. Ilier vreest men min voor leet en ongevan gelden, dat oudti
jds beteek-ende schuldig zi
jn makken.Poo'
r. Een ongemak aan den voet hebom ietste doen,oftebetalen.
ben. Moei
jel
i
jkheid:iemand ongemakveroorzaken.
Ongeld zoude dan zi
jn eeneuitgaaf,waartoe men Ik wi1 er geen ongemak met den schoutover
elgenljk nietverpligtiszmaardieonsafgedwongen hebben. Van hier ongemakkeli
jk, hetwelk men
wordt. Het is uitdemiddeleeuwen trouwensbe- metgeen gemak gebrliken kan;zwaar,moei
jeljk;
kend,hoe,bi
jde naauw beperktemagtderLand- gemeli
jk,gri
jnig ongemakkeli
jkheid.
heeren,bi
jnaalleschattingen verzoekswi
jze gevor- f'xâgexnakkel.
:lk,zie onlemak.
derd,en vrjwilligopgebragtwerden.Mennoemde, e nge- een,bi
jv.n.en bi
lw.ln zi
jnenaard
daarom, dezelve in het lat.precariae. In vele voortrelfeljk:isdatietongemeens? Poo'
r.ongcoorden van Duitschland,noemt men zulke schat- woon, uitnelnend: eene ongemeene dapperheid.
tingen nog onpli
gten.
Datstrektmi
j toteen ongemeen genoegen. Boee ngel.
lk, bi
jv.n.en bi
jw.,ongeli
jker,zeer kcn, mi
j door u ongemeene gunst geschonken.
ongeli
jk. NieteFen,hobbelig:een ongeli
jke weg. PooT. Hetwaserongemeen prachtig. Van hier
Nieteven dikofddn:ongeli
jkgaren.Verschillend, ongemeenheid,ongemeenzaam,bi
jH0o#T.
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e n gem eed, o. H ettegended van gemoed, Drlevuldighei
jt. BRISP vAx Gn.W lcLEM van 1222.
voor het geweten en de verpligting, uit kennis e ngesladlg.bi
jv.n.en bi
jw.
, ongestadigcr,
ontstaande:hoe zi
j bj allerlei
jmanieren zochten ongestadigst. Die nu dns dan andersis,onbestente koomen tot llun voorneemen,'twaare metge- dig:een ongestadig naensch. Nvi
jders, tot zaken
moede ofte ongemoede. Hoor'r. Ongemoed is ook betrekkeli
jl
t:ongestadige liefde. Ongestadig weer.
een bi
jv. n.en bi
jw..voor klei
nmoedig:met een V oor ditwoord gebruikt VONDELongestaad:ongehert, ongemoedt en d'oogen tranig.K.v.M Axo. stade m enschen. V all stad? dat is eene vaste
Hoe dus ongemoet? Ds D lcx.
plaats. Van hier ongestadlgheid, ongestadigli
jk.
e n gexâade. v. Ongenoegen van eenen m eer- Voor onaestadz
'
g zeiden de Ot
lden ook onstadèk
q)
van
hi
e
r
ge
br
ui
kt
vAN
M
AND.
ons
t
adi
gh
e
l
d.
dere tegen eenen mindere:bi
j zi
jllen heer in one
ngesl
al
.
ée.
v.
,
m
ee
r
v.
onge
s
t
a
l
t
e
n.
Zoowe
l
gçnadevallen. Zi
j moestenzieh op genadeofongenade overgeven. 'sKoninx ongenaade voor te ongesteldheid der ziel, des gemoeds,als des ligkoomen. Hoov'r. Fig.: tegen de ongenade van chaams. In llet bi
jzonder,verstaan erde geneesde lueht beveiligd. Van hier ongenadig,datvaak kuntligen eene bedorvenheid in bloed en sappen
voor wreedaardig genom en wordt: o ongenadig door. Van hier ongestaltig:ongestaltig vleesch.
V oxo.
rot! DE Dlclt;waal'
van ongenadigli
jk.

engeneugle,(ongenoegte)v.,meerv.onge-

e ngeslel.
d, bi
jv. n. en bi
jw-, ongestelder,

neugten. V erdriet, geen verm aak : dan dat de ongesteldst. Niet gesteld: eene ongestelde luit.
poezi
j ons ondank brouw', den lezer ongeneugt. Oneig-, zwak, ongezond: eene ongestelde maag.

PooT. svacht tz wel deze ongenoegt'te sti
jven Van hierongesteldheid,ongestetdte,bj Ogo.,voor
neteligen toestand.
VoND.
e ngenol, o. Een veronderd woord. Op- e ngeslul'
m ,bi
jv.n.en bi
jw-,ongestuimer,

Ilouding van genot, het missen van iets:sedert ongestuimst. D at eene ongewone beweging maakt,
hetongenotderzelve. H oovT.
bui
jig,stormig:een ongestuime golf. Voxn. Van
e ngep:lnt
l.bi
lv.n.enbi
jw. Ongepast,niet hier ongestuitnig:door den ongestuimigen plasZoo
oolt: een ollgestuim ige toorn,eene ongestuigeptjnd:ongepi
jndehonig.
e ngeregl,bi
jv.n.en bi
jw,ongeregtcr,on- mige woede. Hiervoor zegt m en ook onstuim z
geregtst. Onregtvaardig,goddeloos,en in die ge- door onstuinle waterbaren. BIJOAERT. Onstnimig,
steldheid gegrond. M en vindt dit woord,in dien onstuimigheid, onstuimigli
jk worden thans meest
tweederlûi zin, in de Overz.van den BiJ'b.el. H e- gebruikt.
dendaagsisongeregtig (waarvan ongercgtigheid en H- et komtvan het verouderde gestuim? Dit geongeregtigli
jk)nog ingebruik. Van hetoudege- stuttt moet denkelijk een geraas beduld hebben.
hetwelk W AcI4TsR.van het zw. stimma, gedruisch
regt.

engeregl.(ongerigt)o. Eennaam,oudti
jds maken,styîu,een woelige hoop volks,aoeidt. 0ngegeven aan lletH eimaalofH egemaal, eene zba- #:,sttt?')zlis dan zoo veela1s een gedruiseh, dat de
x brengt het
niervan regtspleging,in oude ti
jden,in Overi
js- gewone maatte buiten gaat. Fxlscl.
sel en elders gehouden. M en m eelltg dat deze toteene bron m etstom ; zoodat gestuim stil, bevierschaar den naam van ongeregtontvangen heeft, daard, ongestuz
'
m het tegendeel zoude zi
jn. De

flmdat zi
j over daden, diein een gewoon geregt eerste a:eiding is waarschi
jnli
jker. Met ditstintma
nietbehoorden gevonnisdteworden,uitspraak deed. is ons woord stem en stommelen,een dofgedruiseh
Dit Heimaal of Ongeregt toch was eigenltjk een maken,en hetlat.tumultus vermaagschapt.
hoog gercgt,datovergroote misdaden,aan li
jfen e ngeséurlg.bi
jv.n.en l)i
jw-,ongesturiger,
leven strafbaar,gehouden werd;zoodat men,naar
hetbesluitvan Davlo vAx BURGUNDIE,nienlandj
overbekende wonding zelfs,voor deze vierschaar
dagvaarden m ogt.

ongesturigst. H iervoor is ook onsturig in gebruik,
voorlos,wild: onstuurigh weeder. I'Ioor'r. Van
hier onsturigheid, ongesm righeid. Alwnar ongestuirigheden veler gemoederen noch niet bezadight
e ngerepl.bi
jv.n.en bi
jw. Onaangeroerd. Waren. H oor'r.
Overd.:eene ongerepte maagd, Zie reppen.
Het wool'
d komt denkeli
jk van on en sturen,iets
enger:ef.(ongeri
jf)o.Ongelegenheid:daar- datzich nietligtsturen,bedwingen,intoomen laat.
doorli
jd ik een grootongerief. Datja de blinde K IL.vertaalt daarom onstuer,ollstuyr door indomt'm an ook sonder ongerief de saken rechten kan. tus,ferus.

J. CATS. Maer heur raedtisvoor uw jollgkl
leit engelbed:g,bi
JCATs,zieontq'
di
g.
ongerief.Poo'
r. Van hierongeri
jfbaar,bi
jIloor'
r, e ngeéteuw ,bi
jv.n.en bi
jw.,ongetrouwer,
ongetrouwst. Nietgetrouw,die de trouw schendt:
ongeriefeli
jk1ongeriefeli
jkheid.
l-mder, onder d'ongetrotlwe schaer. PooT. Onwaarachtig:
e ngerî'
m 4l, bi
jv. n.en bi
jw..ongeri
ongeri
jmdst. Dat aan het einde der regelsgeenen een ongetrouw verhaal. Van hier ongetrouweli
jk,
geli
jken klank heeft,waarvoormen cchter,'om de ongetrouwheid.
,/m
.6jOOs zegt. eugevaar,(ongeveer hetmeestin gebruik);
dnbbclzinnigheid te mi
jden,altoos r(.
Ongerq'
md gebruiktmen integendeel,voordatgene, bi
jw. Omtlreetnjlsbongev
i
jna:aar
hetzb
elooptongevaartien
dat tegen eene bekende waarheid aanloopt, en dukaten. I'
es maanden geleden.
daaruitvoortvloeit:datis een ongeri
jmd Voorne- Iletschi
jnteigenli
jk tekennen te geven niet wel,
lnen. Een ongeri
jmd gevoelen. Mi
jn leerzucht, niet naauwkeurig waargenomen; zoodat het voor
on
ge
waar
s
t
a
at
.
Zoo
is de ?/Jin eenevveranderdj
nietbeschroomd voorongeri
jmden laehter. Voxo
Van hierongeri
jmdeli
jk,ongeri
jmdheid.
in ervarea,van waren,taavnemen. Bi
jltls.onghe.
e n geru eh é,o. Slechtgerucht.kwadenaam : vaerd, onghe
faerd, onghevaer, o?
7.
@?
gc6rJ(
)'
/c. Dit

naa 't voorganghen ongerucht. Hoov'
r. Geheel laatste heetook buiten gevaar. Indien deze aieivtrouderd.
ding minder behaagt,zoude ik toton en ver, niet
engesehe:deHlk,bi
jv.n.en bi
lw., onge- verwi
jderd,overhellen.
scheideli
jker,ongescheidel'
tkst. Dat niet geschei- e ngevai. o.,meerv.ongevallen. Eenonverden kan worden;veroud.woord:ongeschei
jdelicke wachtongeluk:dat leetnoch ongevaluw bloeiend
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heilverkorte. PooT. Hier staet geen ongeval
ten. VoND.
Ongodsdienstig, ongodsdienstigduchten.PooT. V an hier ongevallig,ongelukltig: hei
d, ongodsdienstigli
jk-, ongodsvrucht (dat lli
jd'
Juxo,ziende den ongevalligen end dezer Grieken ongodsvruchtte keer ging. 1A:1 DEcK.), ongodenz.K.v.Mwxo. Zwak,broosbi
jKIL.succiduust vruchtig,ongodvruchti
gheid,ongodvruchtigli
jk,ona1syemantwortgewaersi
jn lngevallen kal
ten,si
jn godzalig.

ongcvalliehIi
jf.J.CATS. Men zoude ditool
tvoor e ngoed.bi
jv.n.en bi
jw. Nietgoed,kwaat
l,
leeli
jk,van bevalli
gheid ontblootkunncnverklaren: slecht,ondeugend. Iets te ongoede lnaken, desalthans, ongevallig heeft ook de beteekenis van zelfs nut bellemen. Om llet goede utjt het oniets,datniet aanvallig of aangenaam is, Zo()zegt goede te siften. I'
lutgsxs. Van hier ongoedgg,
men:ongevallig weer.
bi
j llolt>isL.
,ongoedertieren,in de BIJBELv.,one n geveee. zie ongevaar.
goeli
jk,Ieeli
jk.

engevoeg,zie ongevoegelj
lk.
e ngraag. bi
jv. n. cn bi
jw.
rongrager, one ngeveegeilk, bi
jv.n.en bi
jm, onge- graagst. Nietgraag:ongracgh ona 'thooftboven
de
n
wa1
t
e
s
t
e
eke
n.
1
4001
>
r
.
.
voegeli
jker,ongevoegeli
jkst. Nietgevoegeli
jl
t,onbetameli
jk: bi
j zalke exempel
s zou men onsniet e ngrâek,m.
,meerv.ongrieken. Bi
jVoxo.
ongevoegli
jk zetten. Poo'
r. Van hier ongevoe- vindtmen ditwoord,alsookongrieksch: ongriexe
pen
ne
n.
Een
o
n
gr
i
e
k
i
s
,
i
n
het
al
gcl
ne
cn,
iem antl,
geli
jkheid, ongevoegzaam, dat lliet gevoegeli
jk
pleegt te zi
jn, ongevoegzaalnheid. Het zelfstan- die geen beschaaftle inwoner van het oude Griedigenaamw.âetongevoegkomtbi
jde Ouden voor kenland is;in het bi
jzonder, een onbeschaafde
in den zin. van onheil,ramp:hem ne quam mere vreem deling, die noch de taalder Grieken kent,
onghevoech. M.ST. Bi
jK.KoL.komthetvoor, noch in derzelver kunsten en wetenschappen onin debeteekenisvan eeneongeschikte handelwi
js: derleid is. Voxo. schi
jnt ongrieksch llloûteli
jk
dat hifere, wtonghevoech, moeder en brtleder voor romeinsch,latjnsch tenemen.
e nguue. bi
brachtin ave m oefle.
jv.n. en bi
jw.,onguurder,01
1e ngevee'ig.bi
jv.n.en bi
jw-,ongevoeliger, guurst. Onaangenaam ,bar:onguur weer. W oest,
ongevoeligst. Zonder dat m en het voelt ofge- wild:een onguur mensch. 'tOnguur geweld der
waarwordt; wannecr men het a1s een bi
jw.ge- zwi
jnen. OU0. Vuil, walgeli
jk:de valck en vobruikt: datkwaad neemt ongevoelig toe. W reed, ge1 van Jurzax,die op alle 'tgeen,dat vuilisen
diegeen medeli
jden heeft: een ongevoelig mensch. onguur noittochten zullen doen. Ds D EcK. J.
Onverschillig:hi
jisongevoelig over die schandc. C-tTS bezigt ongeur: ongeure,vuile,praat - onVan hierongavoeligheid,ongevoeligli
jk,
geurelust. Van hieronguurheid,onguurli
jk.
W aarschi
jnli
jk is ons onguur hetzelfdea1shet
li
jk,datgeen gevoelheeft:alsalles, wat
gevoelen had,aan 't eyndt geplaaght was,
hoogd.ungelteuer. In Vriesland zegt men onhuurb
hetongevoeli
jke voorhouden. Hoor'
r. Het ver- bi
j zafnentrekking van ongeheuer.ongehuur,onhuur:
ouderde naamw . ongevoel heeft HUYGINS:in
datziet er onhuur uit,voor vuil,afzigteli
jk. E.
gevoelversteent.
W wssExB>laGH,taalk.ft
)Wr.
e ngew end, bi
jv.n.en bi
jw. Datnietge- M en zegt ook guur, in dezelfde beteekenis:
wend,niet gekeerd is; van wenden, lteeren. Een guur weer? gtzre winterdagen, enz. lloch dit is
ander ongewend, dat van wennen afkomt,betee- waarschi
jnll
jk eene verlastering van goor,geli
jk
kent ongewoon:totarbeid ongewend. Bt
jd'ouden m en even zoo goor weer enz.bezigt.
ongewent. V f)ND.
e nhandel.
baae, bi
jv.n.en bi
jm, onhan.

e n gew :n. o. V erlies,schade; sehoon cene delbaarder, onhandelbaarst. Hetwelk m en met de
m eer verzachtende uitdrnltking. Zoo lcest m en, hand niet besturen kan. Oneig, m et wien m en
onder eene der afbeeldingen van otldholl.Graven, nietgemakl
teljk omgaan kan.

jv. n. en bi
jw., onhandiger,
in hetwerk van M.ST.:doehi
jsi
jn vi
jandenhad e xâhandlg. bi
verwonnen, t'si
jnen onghewinne. Dit woord is onhandigst. N iet handig.
nu geheelverouderd.
e nhandzaam , bi
jv. n. en bi
jw-,onhande ngezel.
:lg, bi
jv.n.en bi
jr
v., ongezelliger, zamer, onhandzaamst. Niet handzaam : ook onongezelligst. Nietgezellig. H.SCHIM gebruikt het gelnakkeli
jk, ongeschikt: onhandzaam, om bewoeens voor alleen, zonder medgezel;waarvan mi
j nen. 13s làscK.

e nh eb reeuw , m., m eerv. onhebreeuwen.
geen voorbeeld derO uden bekend is:ongezelligh
m oest ik treden 'sV aderstorenpers.
(lok onhebreër; meerv. onhebreërs, onhebreën.
e ngezel.bi
jv.n.en bi
jw. Niet gezet: de Die geen hebreër is:o goede V ader,die hebreën
koffi
j is uog ongezet. Op (1e Veluwe is ongezet en onhebreeuwen enz. Voxo, Bi
j hem vindtmen

doorgezworenezettersvan ambtslastenvri
jgelaten. hetmeerv.onhebreën ook. De zaligheid verri
jkt
r. V an hier
e ngez:el
ld, bi
jv.n.en bi
jw. Zonderziel Hebreën en Onhebreeuwen. Poo'
of leven: van 'tongezielde goud. 1.).
14 Dscx. gebruiktVoxo.het bi
jv.n.enbi
jw.onhebreeuwsch.
Gezielt en ongezielt. V oxo.

e nh.el.l.. o.,m eerv.onheilen.. Elke ramp,die

e xtg:ssel.
:lk,bi
jv.n.en bi
jw-,ongisseli
jker, desm enschellgelukzaligheid e11 welvaart stoort:
ongisseli
jk
-st. Dat niette gissen is:van ongisse- dat d'oude torenwacht, om onheil te beletten
enz. Voxo. IIODENB. gebruikt het eenmaal a1s
li
jke toevallen. HoorT.
e nged. m., meorv. Ol1gOdCl1. SCD, diC ltlàl1 een bi
jv.naamw.: d'onheyle woeckeri
j. Zamenniets minder 2an aan God geli
jk is;een nieti
ge stell.: onheilbron. PooT. Van hier onheilzaam .
afgod:heidellsch ongodt. VOND. Hi
j geeft des e nhem eAleh. bi
jv. n. en bi
jw. NietheH oogsten eer den ongoon. PooT. Van hier on- m elsch: zoo ras de borst ontfonkt van een ongoddeli
jk,ongodist,die in zeenen God gelooft:tot hemelsch vuur. V oxo.

vrugtvan Turk en Ongodist. Poo'
r.Ongodisteri
j, enherbergzaa- . bi
jv.n.en bjwo onongodi
stendom, bi
j Mooxsx? ongodsdienst,bi
jL. herbergzamer,onherbergzaamst. Nietherbergzaam.
M sysa door helsche godsdlenstj godsdiensteloos- Yan hier onherbergzaamheid.- Bj Voxo.vindt
heid,verklaard :dus keert m en ongodsdienst bui- men:onherbergli
jke zee;hetlat.inàospitah'
s.
59
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ONEERHAALBAAR--ONLOON.

enhephaaAbaar.bl
lv.n.en bi
jw-,onher- e nke:.jgs- an,m.,meerv.onkri
lgslieden.Dle
haalbaarder, onherhaalbaarst. 17at niet herllaald geene wapens draagt. Zoo noemt Hoov'
r in Takan worden : onherhaalbare ti
jt. Voxo. Ook ck
f.pagan',boeren V-onkrùjslieden.

onherhaalhk tach! onherhaeli
jck is(1eti
jd. DE

D xclt.
e nh eug. v. W alg, afkeer, tegenzin. Verond.woord. Z6e heug.
4:nh eu gel.lajks bi
jv.n.en bi
jm , onheuge-

e nk eu :d, o., m eerv. onkruiden, van meer

soorten slechts.Eigenli
jk,eenschadeli
jk,ofalthans

een onnuttig kruil. M en verstaat dit slechtsin
betrekking tot nuttigere kruiden, alzoo er,lluiten
die betreltking, geen ankruid is. M en noemt die
li
jkel
-,onheugeli
jkst. Dat niet meer lleugt: van gewassen onkruid, die in het wilde,tegcn onzen

onheugeli
jketi
jden af. Unheugeh'
k kan ook voor wilen zonder onzen arbeid,groei
jen,waarzi
j niet
het tegengestelde van beugell
jk,in f
len zin van behooren te staan, en niet anders doen, dan den
pl
ant
en
bel
etwasdom van voedzame ofnuttigere
bli
jde,genomen worden.
enheusel..(bi
jVoxo.ookoahoofscll,sehoon tcn:want in verwaerloost lalld wi1 't onkruid
in eenen meer bepaalden zin,vtlor niet hoofsch) gaerne wortelen.Hurplc. Onkruid wieden. Onbi
jv.n.en bi
jw,onheuscher,meest,zeeronheusch. kruid vergaatniet. In den diehterli
jken sti
jl,geeft
Nietheusch,onvriendeltjk,onbelcefd:deollheusche men dien naam ook aan alle boozeneigingen,bebergman blaast den lloren,Voxo. Gi
ji
jstvoor geerten,enz,die hetgoedemenigmaalverstikken:
zulke onheusche tael. Poo'
r. Iemand onheusch roei dit onkruid toch vroeg uit uw hartj ten
behandelen. V an hier ouheuschheid, onheusche- eînde het geen diepere wortelen schiete.

li
jk.
e nkunde,v.Hettegendeelvan k8//
7(
!c.Van
e nhoofseh,zieonheusch.
hieronkundig,onkundigheid,onkundigli
jk.
e nltout'
l.
, een veronderd bi
jv.n. en bi
jw., e nkw elsbaar, btjv.n.en bi
jw-, onkwetsonhouder,onhoudst. Ontrouw :dieonthouden her- baarder,onkwetsbaarst. Niet kwetsbaar. Onquetsten hem droegen doe.RvMsr. Dip haerte voren baer door hun moet. AxTox. Ook onkwetseli
jl
t.
waren onhout. M . ST. Tn betangels.is unltold

e n'
laut
'
l.
, o.
,meerv.onlanden. llatnog niet

een vi
jand, bi
j de zwab. dichters uaholde, een a1sbebouwd land gebruiktis,ofdatdaartoe niet
moordenaar,bi
jULrI.
I.unhultho,de duivel.
kan gebruikt worden:dat wi den Grave gheven
e nh out, o. H etwelk m en niet a1s ander soutlen lant ende onlant.M .ST. In llrenthe
houttottimmeren gebruiken kan. Op de Veluwe is ditwoord nog heden in gebruik.

noemtmen metdien naam eenen zekeren heester, e nAang.bi
jv.n.en bi
jw,,onlanger,onlangst.
eene soortvan wilg,anderswerf gcheeten, Gaar- Nietlang,kort:watvroeg ri
jpt,duurtonlanghste.
van men hoepelsmaakt.
DoRxss. Datsi
j onlanghe hilden.GocTs.KRox.
e n:ndrukbaar,bi
jv.n.enbi
jw.
,onindruk- Van hier het bi
jw.van ttld onlangs,datzoowel
baarder, onindrultlaarst. Dat nietingedruk
-tkan op den tokomenden a1
s verledenen ti
jd ziet, Niet
worden: onindrukbaar voor (1evragt.M.L.Tllow. lang, kortna of voor:alwaar hi
j,onlanx daarna,
e nlndruk kel.lojks bi
jv. n.en bi
jw-,onin- den geestgaf.l'
loor'
r. HiervoorzegtM .S'
rolts
drukkeli
jker,onindrukkeli
jkst. Dievoorgeeneze- onlang: onlanghe hide nutseap nam werthi
deltjke drangredenen wi
jkt;ook datgeenenindruk belageth endevermoert. Thans,gebruiken wi
jhet
op hetgemoed maakt.
meestvan den verledenen ti
jd,nietlang voorheen:
e n.jootl.
,m,.meerv.onjoden. Die geenJood hi
jisonlangsoverleden. Uw heilwensch,onlangs
is,een heiden: het ofh-en,Jode en Onjode eerst gulbesteetenz.Poo'
r.
gemeen.Voxo. Van hieronjoodsch,onjoodschap, e niangs,zieonlang.
het heidendom .
#'n lede, v. Een verouderdwoord voorbezzgenkiaar, bi
jv. n.enbi
jw,onklaarder,on- lleid:dat d'onleedezi
jneMajesteittotnochtoebelet
klaarst. Troebel, beroerd: die wi
jn is onklaar. had. HoorT. Den drostund rigter,metontleede
Duisteryverward,ondtzideli
jk:datisgeen onklaar bemoei
jet.LANDR. vwx VEra. In hetGour
rscHl
bewi
js. Nietgereed,om gebruik
-ttewordel),waar. Knox.komthetvoorftt
?lvfvoor:hiermedewasal
aan eeni
g letsel is: t1e li
jn isonklaar. Onveilig: die onlede gesocnt. Van hier onledig,onledigheid.
hetis daar onklaar. D e zaak is onklaar,betstuk e nl.eerl.l.jk, bi
jv. n. en li
l'w., onleerli
jker,
is verraden. Van hier onklaarheid.
onleerli
jkst. Dat niet geleerd kan worden; ool
t,
e nkneusbaar bi
jv.n.enbi
jm,onkneusbaar- datniettotleering streltt. Zoo zegtHoor'
r:het
der,onkneusbaarst.Niettekneuzen:ditonkneus- kan geenszinsonleerli
jk schi
jnen.Ookonlecrzaam,
bare aertsgewelt. V oNo. Onknetlsbaar in weder- die niet lecren kan;onleerzaamheid.
spoed, zegt HooF'.
r van den H ert.v. ALvA.
e n'
lelseh el.l.j'
k, (ook onleschbaar) onlese nkond, een verouderd bi
jv. n.en bi
jw. scheli
jker,onlesscheli
jl
tst. Dat niette lesschen is.
Onbekend:bcc
lies mioncond das.M.ST.
Men zegt gewoonli
jl
t:een onlcschbare brand,en
e n'
kest, m., meerv. onkosten. Onnoodige, een onlesscheli
jke dorst.
bezwaarli
jke, buitcngewone uitgaaf, bi
jgevoegde e nl.
fef, bi
jv. n. en bi
jw,onliever, onliefst.
bekostiging, om eene reeds gekochte zaak m agtig N iet lief,V oxp.gebruikthet woord. Van hierhet
te worden:ollkost li
jden. HAxovEs'
r vAN HI.
IRT. oude onlie
fde, bi
j Ds Bnuxs. Voorts onl
iefeli
jk,
AALBRECHT, van l387. Thans gebruikt nlen het onliefeli
jkheid.
meerv.alleen:vele onkosten doen maken.Van
e nl.ee el.:.jk. bi
l
-v. n.en bi
jlv,,onlof
lkli
jker,
hieronkosteli
jk.
onlofreli
jkst. Dat geenen lof verdicnt; van het
4:nkrank, bi
jv. n.en bi
jw.
,onk-ranker,on- veroud.onlof,schande.
krank
-st. Nietkrank:kranck cn onkranck tezi
jn e nlooehenbaar. bi
jv.n.en bi
jw-,olllooI-IUYG.
chenbaarder, onloochenbaarst. Niet te loochenen4:n'
kreuklyaar.bi
jv. n.en bi
jw,onkreuk- e nl.
oon,m. Een veroudcrd woord, Hettebaarder, onkreukbaarst. Niet te krenken: eene gendeel van loon, miskenning, ondankbare beonl
treukbare vrient
lsehap. Bi
j Hoor'
.
rook onkreu- handeling:onloon voor dienst verbittert bi
jster.
keljk:zoo onkreukeli
jk een'dapperheit.
lloov'
r.
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e nRuk. zie ovgeluk.
strar scherp: onmilde wi
l-n. Yan hier onmilde ullu s4sm .,m eerv.onlusten. Tegenzin: on- heid.
1:
1stin zi
jn werk hebben. verdriet, kwellinz :dat e nm fn, v. Verdeeldheid: in onmin leven.
baarde hellïeenen grootcn onlust. Twist,ol
a
-cenig- Zi
j raakten in onmin. Tot onmin noittepraeheid;wanneer Inen hetmeerv
lusten verwekkeu.

.

getal gebruikt:on- men. Poo'
r. lliervoor zegt M. ST.ontmintdat

Van hieronlustie,onlustieheid, men den Vlaminc dese omminne dede. Bi
jJ.
onlusteli
jk.
ss Busxs vindt men ecn werkw.onminnen. one n - aat. v. Het tcgendeel vau ???ccI, in mint u zelven,wilje welbemintzi
ln. V'
an hier
den zin van maatregel,behoorli
j
k
e
r
e
g
e
l
ma
a
t
,
o
n
o
n
mi
n
n
e
l
i
j
k
,
o
n
v
r
i
e
n
d
e
l
i
j
k
;
o
o
k
o
n
mi
n
z
a
a
m,
onl
lna
ltigheid: dat we ergens onmaet zien. PooT. minneljkheid.
oewel zi
j oock haer onmaet heeft.Da Bucxs. e xl.
'
m fsbaar,bi
jv.u.en bi
jw.:onmisbaarder?
Xethaere groteronmaten (vooronmaat). M.ST. onmisbaarst. Hetwelk men nietmlssen kan. Bi
J
Datl za1 onm ate op aerden overhantnemen. Do- Hoorr
o
n
mi
s
n
e
l
b
k.
RESL. M aat staat; onmaat vergaat. V an hier e x.'Fnoet'l., m. Bezweken moed,treurigheid:
Onmatig,onmatigheid,onnlatfgli
jk.
in grooten onmoet. llosssru. Ook Li
l OUDAAN.
e n'kf:agt. v. Zwakhcid,ollvcrm ogen :dat is V oor oneenigheid vindtm en hetin Vlru.CHR.v.
een bewi
jsvan uweonmagt. Zoo geefmi
jne on- H.: die onmoeden groei
jden soo,sprekendevan
maght dan de wi
jt.J.s.
l
,
iHwss. In ecueu god- de oneenigheid tusschen vrouw JwcoBx en haren
gelferdenzin,verstaatmenerzedeli
jkonvermogen man. Van hier onmoedig,onmoedigheid,bi
jdendoor:de leer van de onmagt. llie staat,waarin zelfden schri
jver.
men geen een 1id vanzi
h
jn ligchaam,metbewust- e nm eelâg, een verouderd bi
jv.n.en bi
jw.
,
eid,verroeren kan;bezwi
jming:in onmagtvallen; onmoetiger, onmoetigst. Niet moetig, nietledig,
d6 /0/othynlt
'
a der geneeskundigen. Van hieron- met drokte bezet: onmoetigeveelbedri
jvers. Dz
magtig,onmagtigheid.
Bacxz.
e nknan. m .,m eerv. onmans,onmannen.Een e nna, een verouderd bi
lw.van plaats. Op
ve
H rouderd woord. I4et tegendeel van eenen man. eenen afstand: hoe onllaa zi
jne verdiensten,van
OOET schi
jnt het voor eenen gelubde tc ge- de vergelding,waaren ollgevolght. Hoor'
r. Op
bruiken:ghy (0 Helene!) wort kort gehouwen ver na: die hi
j onnaa zoowel lliet verstondt.
van lli
jdigll' onmans en van afgeleefde vrouwen. HoorT. Van hieronnabi
j.
L.
l AIEYER verklaart onman, ook door gelubde, e nnaburâg. bi
jv.n.en bi
J
-w-,onnabtlriger,
ubbeling.Yan hieronmanneltk,datgeenemannen onnaburigst. Die geenegelegenheid en liefdejebetaamt:naedeonmanncli
l-kebl
''zonderhedendezer genszl
i-nenaburen bewi
jst:dusonnaabuurigisde
griizieke dwecpers. Hsltv. Overz. Dat hi
j u on- htzi
sman. P.Scmv.
nzanneli
jl
tvervolgd heeft.Ssxzs.
e nnoozel., bi
jv.n.en bi
jw-yonnoozeler,on-.
e n.
xn.
axkle:
r:gs bi
jv.n.en bi
jw.
,onmanieri- 1100ze1st. De eerste beteel
tenis dezes woorkls is
ger, onlxanierigst. Onbesclleiden: wezend' alte die van onschadeli
jk;van on en noozel,zienooze.
eerzuchtig, onmanierig. K. v. M wxo. vanlaier W i
jders, onschuldig: heilig, onnoosel,onbesmet,
onmanierigheid. Yoorts onmanierli
jk, onheusch. enz. BIJBELV. ln die onschuld gegrond:ltnssen
Men gebruikt het ook als ecnbjwa:hetison- BENJAMINSOnnoosle koon. VoxD. W ereloos)t
lie
manierli
jk groot, zeer groot. Onmanierli
jk- niemand beleedigt: hoedikwi
jlswordtdeonnooheid.
e um an feei:a-k . zie onmanierz-g.
e n'
m atl.g,zie onmaat.
e nlnededoogen e'
l.. (onmcêdoogcnd) bi
jv.

zele dtlif door havikken vervolgd! Voorts eeu
stand,waarin men zitsh aan geen kwaadheeftkunnen schuldig m aken. Van hier wordt hetvan zui-

gelingen gebezigd: de vi
jand spaarde zelfs het
n.en bi
jw.,onmededoogender,onmededoogendst. onnoozele wichtjeniet. ln dieschuldeloosheid geDie geen mededoogen hceft. Nran ll
ieronmede- grond: een onnozel lachje. PooT. Van hieris
doogelldheid.
Oolt onm ededoogzaarn, die niet het overgegaan tot de beteek-enisvall onbedrevengewoon is m ededoogen te oefenen;onmededoog- heid,als die van een eenvoudig kind:datiseene

zaamheil. Voor het eerste zcgtmen ook onme- onnoozele vraag. W i
jders,simpel:een onnoozele
delbdevd.
bloed. Van hieralles,datsleehten beuzelachtig
e n'
Fne:x..
s een verouderd bi
jv. n. en bi
jw-, is:datis eeneonnoozele verschouning. Zelfsgeonmeiner, onmeinst. Het tegenleel van mein, bruiken wi
j het voorklein erlgeriïlg,datnietveel
l
twaad,slecht, valsch, boos. Zie meineed. On- in waardehoudt;in dendageli
jkschenstî
jl:ikheb
nlein is dusgoed,opregt:doehielei
stmailzwoer, maar een onnoozel kleedje kunuen overhouden.
dat die reclt is en onmei
jn, dat olsGodtsoe En bestaan deze (keukengcreedschappen)slechts
helpeenz. Gsxoor
rscu.proezcofcnc/ojurepatrio. in ef
znigepotten,eu een onnoozelcbi
jl.BöG.Van
e n'
m ensehs m., meerv.oltmenschen. Het hieronnoozelheit
l,onnooztlli
jl
t.
tegeltdcel vall meîtsch,iemand,dic de pligten der e no'
FF.'vatlel.i.'
ek, bi
j
jv. n. en bi
jw.,onomzamenleving en menschenliefde groveljk schendt; vatteli
jker,onomvatteli
jkst. Nietteomvatten:de
een wreedaard: de goedeKeiserTaxla
kxushad- vuist,dieu omvat, is onomvatteli
jk. I)z Dscx.

de zulck een schrik van zulke onm euschen. D s Ool
t onomvatbaal'.
BRuxE. Van hi
er onmenscheljk, onmenseheli
jk- e uom zlgt:g,bi
jv.11.eu bi
jm,onomzigtiger,
heid.
onom zigtigst. Niet omzigtig; welke zoo onome nm eu kb aar, een verouderd bi
jv.n.en zichtigh een'hardnekkigheit enz. H oorl'.
**
bpw.s-, onraeukbaarder, onl
uçukbaarst. D at niet e nonlsïultbaar. bi
jv. n. en bi
jw., ongemeukt kan worden;in eenen oneigt
mli
jken zin: ontsluitbaarder, onontslaitbaarst. Niet te ontsluide onm eukbaare wrangheit dier zuur: gemoeden. ten: een gevangktnnisvan onontsluitbre kluistren.
H oor'
r.
Poo'
r.
en'
m lld.
.bi
jv.n.en bi
jw-,onmilder,onmildst. e n oxklvank eA#.jk, bi
jv.n.eh bi
jw.,onontNiet mild: onmild in aelm ossen. D l Bavxl. vankeli
jker,onontvankeli
jkst. Nittontvangenkun-
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nende worden: en door dien onontfankeli
jk, al tiœ:er1
-s onraad,het is er niet rigtig;er is een

verllnderde hi
j schoon van gezintheidt. HoorT. gevaaraallstaande. W i
jvernamen geenenonraad
e nenlvlugébaar,bi
jv.n.en bi
jw.,onont- op zee. Eindeli
jk,beteekellt dit woord eene llut-

l'lugtbaarder,ollontvlugtbaarst. lletwelk men niet telooze verk-wisting,hettegendeelvan raad,overontvlngten kan:onontvlugtbre doot. V oxo.
leg. In dien zim,sclloon m et eene naauwere bee nonéw areeAi
a-k, bi
jv. n. en btjw.
, on- paling, gebruikt men het,in Gelderland,voor onontwarr
eli
jker, onontwar-r
li
jkst.: Niet t.e ontwar- geld, dat op openbaar verhuurde of verkochte
*e
ren : )t welk in onont
warreli
lken kri
lg stortte. goederen valt; dat gewoonli
jk nutteloos voor
HooF'r.
drinkgelagen besteed wordt: hoeveel is de onenonéw llkbaar? bi
jv. n. en bi
jw', on- raad? Onraad betalen V an hier onraadzaamz
(
lntwi
jkbaarder, onontwi
lkbaarst. Datnietontwe- nietraadzaam.
ken kallwf
lrt
len:onontwi
jkbreval. BlroBaovx. e nraadzaa- . zie onraad.
e nentw orsleibaar.bi
jv.n.en bi
jw.,on- e nrede. v., meerv. onreden. Onverstand,
outworstelbaarder, onontworstelbaarst. H etwelk dwaasheid,onbescheid:verzeekert,dathetri
jkder
m en,doorworstelen,nietontltom en kan :'tonont- onreede nietlang staan kan. Hoor'r. Onverstanworstelbare nootloê. V oxo.
dige (ladd,onredeli
jkehandelwi
js: hetzwaertd'
olle noorbaae,bi
jv.n.en bi
jw.,onoorbaarder, reden parstte buigen onder reden.Roosxs. Ononoorbaarst. Nietool'baar. V an liier olloorbaar- verstandige taal,die op geenen grond steunt; dat
li
jk. lloor'z..
za1 onze reeden tot onreeden maaken. HooF'r.

e nepw enéeibaar, bi
jv.n. e)1bi
jwe,on- Van hier onredelijk! redeloos: onredelijke diercn.

opwentelbaar, otlopwetltelbaarst. Niet opgewen- Beestachtig:onredeli
lkebegeerli
jkheden. Onbilli
jk,
telll kullnende worden:. onopwelltelbaare steen. onregtvaardig: een onredeli
jke eisch. Van hier
V oxo.
onredeli
jkheid.

enepzeééel.
llk. bi
jv.n.en bi
jw.,onopzet- e'
nrede:uk,zieonvede.
teli
jker,onopzetteli
jkst. Zonderopzet:zoo gi
j,on- e nregeienaklg,bi
jv.n.en bi
jwa,onregelopzetteli
jk-, den loop der aandoeningen wiltvol- m atiger,onregelmatigst. Nietregelm tltig:een ongen. SllLs.
regelmatige vi
jfhoek. Ongeregeld:een onregclmae n orde, v. Die stand, waarin niets op tig gedrag. Ook in de spraakk.gebruikeli
jk: een
onre
ge
l
nl
at
i
g
we
rkwoord. V an hier onregelm atigzi
jne regte plaats is, maar alles als een bajert

door elkander staat; wanorde: schoon 't heelal heid.
in d'eerste ollorde m ogt verkeren. P. ScHzM. e nregl.b4#.n!en bi
jw. Nietregt,verkeerd,
Als oft haar ooit in den zinne gekomen waar, boos. In de spraakkunst beduidt het verbogen:
zulk eene onorde in te ruimen, Hoo>aT. V er- in de onregte naamvallen.NvsoE.
trapping van *allesmgolen ep.wetsten: metgroote e n regl, o. Het tegendeel van regt. Die
onorde. HooF'
r. Van hie/'
ollerdêli
jkyi
ohozdeli
jk- toestand,als iem ands woordèn ofhandelillgen met
heid. Zieordelt
jk.
zaalq zelve,ofm et de waarheid nietovereenkoe nraa:.
jelp
:
aek.bi
jv.n.en bi
jw-,onpaai
jeli
j- men:onregt hebben. 1)iQ.toestand, als iem ands

ker, oll
paai
jeli
jkst. Die niet te paai
jen is: zi
jn' daden metregten billi
jkheid stri
jden:iemand onspi
jtollpaai
jeli
jk te maakelt.Hoo>aT.
regt doen. Te ouregt, verkeerdeli
jk. Reed: bj
4:npaar. bi
jv. n. en bi
jw. Dat nietvoegt ltsrto unveàt,lsloolî.unrehd.Vanhieronregteli
jk.
bi
j iets anders,ongeli
jk:onpare schoenen. Elders onregtig. Zamenstell.:onregtm atig, onregtm atigzegt men:Paar en O1)Paar,VOOr even en Olleve1à. heid,onregtmatigli
jk,or
lregtvaardig,GnregtvaardigHuvglxs gebrllikt hetzelfstandig.voor een paar heid,onregtvaardigli
jk,onregtzinnig,onregtzinniggetrouwdc liedel),die kwali
l
'k bi
j elkandervoegen. heid.
e n pad, o.,m eerv.,onjlatlen. Onbetredcn pad,

een pad, dat niet tebetreden is:daarhi
j geen

e nreglvaardlg. onregtzinnig,zie onregl.

e nreân, bi
jv. n. en li
l'
w-,onreiner,onreinst.
Nietrein. lliegeeneonreine spi
jszoudeproeven.
#:xkpass bi
jw. Niettepas,nietvan pas:gi
j Voxo. Val
)hieronreinli
jk,onreinhcid, onreiligkomt onpas, op eenen ongelegenen ti
jd. Die heid,onreiniglijlt.
vraag is te onpas. lk ben te onpasse,niet we1 e xâreppel.
lk.bi
jv.n.en bi
jw. Ontilbaar,
gesteld. Van hieronpasseli
jk,eenigzinsziekeli
jk; onroerlijk :naegelatenc goederen,reppelijckeun de
onpasseli
jkheid.
onreppeli
jeke. STAOSBOBK vAN Gaox.
enpasselllk,zieonpas.
e ur:ekbaar.bjv.n.en bi
jw. Datgeenen
e nperseenl.
u
**k,bi
Jv.n.enbi
jw.Eenwoord reultvan zich geeft:geen neus't onrieckbaer oit
der spraaltkunst. Een onpersoonli
jk werkwoord. kon riecken. Voxo.
Van hier onpersoollli
jl
theid.
en:
r:ldbaa:
e.(onri
jbaar)bi
jv.n.en hi
jw.,one npl
legé:g. bi
jv. n. en bi
jw-, onplegtiger, ri
jdbaarderonri
jdbaarst. W aarop nietgeredellkan
onplegtigst. Niet plegtig: toevlughttot hetm id- worden:velden, door de regen glibberig en onri
jpatl ofonpad kennen kan. M .L .Tllow.

(lelvan een onpleghtigh gebitdt neemen. H oovT. baar. Bög.
e n raatl.. m . Onnuttige dingen, die uitexxrll'
m ? o. Een gedicht, of eenige rcgels,
weggeworpen wol'den,als: vuilnis, drek,
die op hetelnde nietril.m en.

heid. Bi
j KIL.znutilitqs, sordes, ?
'
?
zlz4?
zn#?
'
f'
Jc. ln

e nrIJp, bi
jv. n. en bi
jw ,ollri
jpcr,onri
jpst.
Nietri
jp;eigenli
jk en oneigenli
jk:onri
jpe kersen.
Onri
jp bier,dat nietwelgegest heeft. Onri
jper
gelegenheit. Hoov'
r. Van hieronri
jplleid.
e nr:lzlg, een verouderd bi
jv. n. en bi
jw.
NietIang van ligchaam : vruehtbaar in kleen vee,
woord eenen behoorli
jken aard en wi
js beduid maar dit veelal onrijzigh. HoopT.
heeft. Uit diezelfde bron ontspringt, denkeli
jk, eueeeeend, bi
jv. n. en bi
jw. Ontilbaar.
ook de beteekenis van het tegengestelde van rig- Onroerende,vaste,goederen. Ook onroerli
jk:ondien zin begint hetal te verouderen. Hetstamt
af van vaad, een nuttig stuk,een werktuig,huisraad. V oorts,verwarring,onorde,oneenigheid,ongemak: dit dempte den onraadt. Hoor'r. AoylIzgxg leidt het af van on en raad,inzoover dit
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roerli
jk goed. In eenen anderen zinvooriets,dat In hetmeerv.getalkom thet dus zelfst.voor:de
onzen kregen daar de nederlaag. Ook zegt men
onbewegeli
jk staat:onroerli
jk beelt. ANTON.
e x:reo- seh.bi
jv.n.enbi
jw. Nietroomseh. tot onzent, voor aan ons huis:kom m orgen tot
Als een zelfstnaamw.komen Onroomschen,in de
schriften vau H oovT en anderen, dikwei
jls voor,
beteekenende diegenen,die zich,in vorigeeeuwen,
van de rollmsche Christenen llebben afgescheiden.
Van hier onroomschheid,hetwelk VOND. V0Or de
Onrklomstthen gebruikt.

onzent. Zoo ook in zam enstclling : onzentwege,
onzenthalve.

e ngehaAk.een verouderd bi
jv.n.en bi
jw.
Niet schal
k,niet loos,eenvoudig: want hi
j een
onschalck m an was. J.v.D.BEKS. Als hi een
onscale wi
jftot sinen wille brenghen mach. GuLo.

e nru:m .bi
jv.n.en bi
jw-,onruimer,onruimst. Lsosxos. V an hier onschalklleid.
e nseha- e', bi
jv.n.en bi
jw.
,onschameler,

Eng,naauw. Hetwordt ook wel als een zelfst.
nllalnw.gebruikt. Zoo staat,in eene Ordonn.van
Amst., l687: m et eenig onruim van vlf?tten of
anders besettene nrusé. v. Het tegendeelvan rust;zonder
m eerv.:m et onrust cn oproer zwanger. H oor'r.
Ongerustheid,moeite,kommer, kwellillg, en Ileftige beweging worden er tloor nitgedrukt: de

onscham elst. Onbeschaamd: is d'avend zoo on-

schamel? Voxo. Reeds bi
j M .ST.:dit onscamel
Vriesch diet, dit onbeschaamde Vriesche volk.
V an hier onsttham elheid:door onscham elheidtder
verzockeren. Hoor'r.

e zxsehae:aken,eenverouderdonverb.bi
jv.
n. Hettegendeel van rood scharlaken. Bi
J Voxo.
slagh deronrustjaegttesterk i11zi
jn gedachten. vindtmen het:m et onscharlake troni.
J.os H Ass. Voor een onrtlstig kintl,ofvoorelk
ensehalbaar. bi
jv.n. en bi
jw.
,onschatonrustig mensch; m et hct meerv, onrusten : om baarder,onschatbaarst. Datnietgeschatkan wor-

zulkeenonrust,alsl'
li
jwas,toetevallen.Hoorl'
. den. Hooy''
r heeft ook onschatteljk: d'onschatteVoorts,beteel
tentonrltsthetzich alti
jd bewegende li
jke pri
js.
tonget
je, in een uurwerk, dat den slingerdri
jft. e nsehe:dei:
lk, bi
jv.n.enbi
jw. Datniet
Zoo noemtmen ook derondeschi
jf,in een zak- gescheiden kan worden: 'tonscheideli
jke paaren.
uurwerk, die onophoudeli
jk in bewreging is: (1e Ilool'r. Men zegt ook onschel-dbaar: een onzinnen slingren als een onrustheen e11weer. A N- scheidbaar voorzetsel; in de taalk.
TON. Geli
jk 't stri
jckradtd'onrustdri
jft. Voxo. ensehendbaao bdv.n.en bkw. Datniet
Geli
jk deze onrust alde raden om doetdri
jven. geschonden kan of moet worden: wi
J bidden u
Axrox. Men vindthet onzi
jd.:kon 'tkeerende om 't eenige en onschendbre pandt des vrcdes.
onrustvan t
1e klok welseevenkeefen tikketakken. Voxp. Ook onschendelbk. Van hier onschendS.v.CHAXDSL. En dit geslacht heeft I'
lgvgExs. baarheid.
ook,waarhi
j hethart:het onrust onzer aderen, e xxseherp. bi
jv.n.el1bi
jw,onscherper,onnoemt. Eintleli
jk,hebben deHollanderseenzeker scherpst. Niet scherp. Iemand inet onscherp te
eilandje, in de Straat Sunda, om de krielende keey gaaù,'met sfokken,vlegels,enz.
nàenigte van schecpstimm erlieden en alldere arbei- e x:sehfféel.
:
lk. bl
jv. n.en bi
jhv.
,onschiftedersderOostind.Maatschappi
j, Onrustgenaamk
l. li
jker,onschifteli
jkst. Dat door schiften nietgcVan hier onrustig, onrustigheid, onrustzaam, bi
j scheiden kan wordtn: de zaaken,in onschifteli
jke
Doulqsc.Zamenst,:onrustmaker,onrustzaai
jer,enz. verwarrenis geworpen. H oolbn'r.
e nru sé:g, zie onrust.
e nseh:l.
detbaar. bi
jv. n. en lli
jw. Dat
e nss zie once.
niet gesehilderd kan worden: onschilderbaar op
e n s. een verbogen naamval, in het m eerv. doek. V /ND,

van hetpersoonli
jkevoornaamwoordik. Een van

e nseheen. bi
l
-v.n.en bi
jw.,onschooner,011onsereen. BIJBELV. Men heeftheteerti
jds ook liggende,isonschoon. ln dez11zinli
jdthetgeene
in den eersten naam valgebezigd,zoo als uit den vcrgrooting. Nietschoon, le jk: onschooneouverbogenen tweeden naamval bli
jkt. Bi
j UL/HIL. den. VOND. Oneig.: de Spanjaardts,alhier de
kom t uns nog in plaats van wq''voor. M et ons kans onschoon sehouwende enz. HooFT. Reeds
allen. M et ont zessen. Zamenstell.: onswaarts, bi
j M.ST.:KARELS gheslachte,datonscone. Van
onswaart:dielaetzich t'onswaerttrekken.Poo'r. hier onschoonheid.
u ld. v. H et tegendeel van sehuld,
l7itoudevoornaamwoord luidtreedsbi
jKsR.uns, e nseh
@
ons, anders onzer: de mensche is geworden als schoonst. Nog niet schoon: wi
jn,op de moer

OTFRID. uns, UIZ/H. uns, hoogd. uns,angels.en doch ln eenige gevallen slechts. H etbeteekent,
us,i
jsl.osz,zw.osz.noorw.os,deen.os. Hetis trouwens, dien toestandrwaarin men de werkende
zeer waarschi
jnli
jk.dathetmeten,hetoude und, noch aanleidende oorzaak van eene m isdaad is:
undet onder, het lat. inter en nos vermaagschapt ik beroep mi
jop mi
jneonschuld. Zi
jneonsclluld
is;hetgeeft toch eene verbinding van personell, bewi
jzen. Oadti
jds noemde men ditzq'
n onscbuld

en z?l(
)'anderen,te kenlen.
doen. Verschoolling:ik konde veeltot nli
jne olle ns,een bezitteli
jk voornaamwoord,hebbende schuld zeggetl. In den verhevenen sti
jl,bednidt
zi
jne betrekking op meerpersonen zonderonder- het di
kwi
jls onsehuldige personen: de plaatscn,
scheid vap
l geslacht, als zi
j van zich zelven tot waar ik voor de onschultl streetl. BILDERDYK.
anderen sprek
-en. M en plaatst het,geli
jk alle be- Van hieronschuldig.waarvan bi
j Hooy'reen wezitteli
jke voornaamw.,voor hetnaamw.:ons huis, derk.werkw.zt
kh onschuldlgen;onschuldigli
jk. Zaonze kinderen. Als hetoverbli
jfseleener slaafsche menst.2 onschuldvol;een woord,datbi
j o'tzehevertaling van het lat.Pater noster,zegt men nog dendaagsche Dichter: veel voorllomt,in nftvolging
hetvaderons,ofonze. Bi
jOTFRID.vindtmen dat van het hoogd. unschuldvoll; het smaakt te uitreeds:vater t/ndlr,bi
jNoTx.fater unser. Onder- heemsch; onzeoudeoorspronkeljk nederd.schri
jtusschen plaatst m en onze, orld, ook achteraanj vers kennen het ook niet.

b.v.: dat goed is ons. Onse lippen zi
jn onse.

e ns:erl.
:lk, bi
jv. n.en bi
J'w.,onsierli
jker,

BIJBSLV. Ook m et het lidwoord de, ofhet:die onsierli
jl
tst. Niet sierli
jk: tot geenen onsierli
jkon
zaak is de onze geworden. Dathuis ishet onze. knoop.Böo.
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enslaperig, bi
jv.n.en bi
jw-,onslaperiger, onstilbaarst. lçiet te stillen: een'onstilbaare beonslaperigst. Niet slaperig :onslaperig. in 's wae- weeqhenis. Hoos-'
r.
reltsdroomell. AxTox.
4.
>ns1
'ra'
lpel.
lks bi
jv.n.en bi
jw.,onstraFee ns'Fnaa'
k , m . Mralging,afkeer:wie zollde li
jker, onstrafreli
jkst. Niet berispeli
jk; eell on-

geenen ollsmaak in zull
telaflegesprel
tkenkri
jgen? straf
lbli
jk leven leiden. '
Ecltt, niet valsch: met
V au hier onsm aakbaar,waarvan m el)den smaak oltstraffeli
jkezegelen bekreftigen.OAIL&NOLANDR.
A
'
c
r
ne
ol
nt
#
t
O
nlliet gewaar kan worden: lT1ell
Van 1
)1er onstrahkli
jkheid. Ook onstrct
fbaar,
slnaeckbre met geen tong. Voxp. O)1sl
nalkeli
j1, die gcene straf verdient.
onsmakeli
jker, enz.,laf datnietaangenaam voor 4.
#xxsfi
reng'
. bi
jv. n- en bi
jw., onstrenger,
de tong is;ook in eenen fguurli
jlten zin:onsrt
ia- onstrellgst. Niet streng : oustrenge kinderroede.
Voxo.
keli
jketi
jdingen. Onsl
uakelj
ikheid.
-

e nsm akellleks zie onsmaalc-

e n séu '
lm , onstuimig,zie ongestuim.

ensm exteAi
a-k, bi
jv. n. el1bi
jw. Hetwelk Q.>n ï;, een voorzetsel,datslechts in zamenstelmen nietsmelten kan:watpoogtgi
jmetuw wet
)- lilg gebruikeli
jlt is. Alen plaatsthetvoorwerknen totwasch te smelten deze ol
zsmelteli
jl
te stee- wtlt
lrlltn als:ontbi
jten, ontzetten, enz.;en voor

nen? 13.ltzïBtrs.

zullte llaalztwcorden,die van zoodanige werkwoor-

e 'xspaanseA, een veroudcrd bi
jv. n. en t
lell ontstttttllzi
jn, a1s: olltbi
jt, olltzet, enz- In
bi
jw. Den Spanjaard niet toegedaan:eeu mau deze zalztenstellitlg lnet werkwoordan,die zoowel
geleert el'lonspaausch.11001!
-'1A.
onzi
jdig
k als betlri
jv.kunuen zi
jn,ishetal
ti
jd een
e nspeur:ia-k. bi
jv. 11. el1bi
jw.,onspeurli
j- onsclll/ldbaar voorzetsel. Dit voorzetsel is mede
ker,ollspeurli
jkst. Niette bespeuren:op wier011- vri
j o11(
.
1;en n'
lt
ln vindthetzelvercedsbi
jUI,p1.
IIspeurli
jk spoor. Ds Dlclt.
I,Asel
'
1t
le alemalln.en f'
rank.sehri
jvers. JVi
jznljzen. Hetwelk men) iel
::nsph
qs.v.,lneerv.ollspi
'
l hier ecnige slechts aanwi
jzellen andere wat
.ger behttndelen.
onz zi
jne walging, niet tls spi
jsgebruil
tel kal): tlitvoeri
(
l
nt
ba
ker
e
l
l
,
ol
l
t
bas
t
en,
ol
l
t
be
delen, ontbeenen,
b
vat onspi
js heeft het nietali11'tli
jfgeslagcll?

Voxo.
ontbrei
jell,(Ontbreidjeell
) ontdalmen, ontdonkeren,
enspoed. m.,meerv.onspoeden,datbi
jOIJ- ontdtltljen, ontdraai
ll, ontdravell, ontdruipen,
IlwAx voorkomt. Geen vOorspoed:door gelt
tten- tontdropper
t, ontdruppel
yl (llltduikt'
n, ontfutselen,

heidi)1onspoedt. lloolal'. ln ollspoetkri
jgtmen ontgli
jden,ttlrjtgli
lelllontglilnnael),ontgloei
jell,ont-

oogell. J.I)s l-1AEs.
e nspoor, o., meerv. onsporen. Ollgebaaud
sptlllr: de paerden zien speor noch onspoor ael).
Y OND.

graLbtllen,ontgraten,ontgroeven, ontgtlnnen, onthalsteren,ontharen,onthaspelen,onthersenen,Qnt-

hokkebandel),onthollen,ontlloornerl,(onthorenen)
(Jnthozen, onthuiven, outllunkeren,o'lthuwen,ont-

e xxskaalsel:. een verout
leld bi
jv.n.en bi
-i
vz- i
jlell,onti
jvelep
),ontkallelt, ontkalnlnen, ontkapel),
llie departi
*jderstaatsttllcn l
zietistoegedaall.Bi
j ontkavttlen, dt)or het lot ontnenlen; ontltibbelen,
110()1,
-T komt het als eeu zelfst. naalllt.1-. y'oor: olltkluhvetlell,ontkoflkren,olltkoppelenj ol
ltkorsten,

eelliglle Ollstaatschen (qverdenltlitgejaagllt.
ontkurken, ontlaarzen, ontlekken, (ontleken)ont4.
:nslade, v. (lngernal
t: dat konlt làli
j te lendeI),olltli
jnzen,oltli
jsten,ontlol
cken, ontlooden,
onstttde,te ollpas.
ontl-nrtgtel'l, olltnlagtigtll), ol'
ltmltsten, ontnagelen,
4:nslaadvaséig, bi
jv.1l.en lli
.
jsv,onstand- outTkcz
sttltt
n, outllcveleil, tlntolldercn, ontpakken,
vastigcr, onstandvastigst. N
' iet standvastig, ver- tllltjlallllel)l? ontpleiten, ontplukkell, ontpoorteren,
allderli
jk. '
Van llier onstandvastigheid, ollstttntl- tll
.
ltlll
-tgcl(
)n,ontpratell,ontp
.reken,ontrafeleu,ontvastigli
jk. Bi
j (1t
) Outlen vindt I
nell oolt l
bllslt
lu(l- rttnden,ontri
jgel
'
t, ontrollen, olltronselen, ontloesct/a/;btjlloltsslv.o1lst
,
a1l(lL(l
.
j'
tig.
t(?l),ontl'
tlofne11,ontsclladigcnrontsclagchëlen,((
)nte ns4ede, verot
zderd bi
jv. n, en bi
jTv. N'iet schagelleren)olltsthorsell,ontsint
lelen,vannzetaalvast dat n'lako set&llistede. Mrllucltt-lislt.v.1,.&.x- sehtliyn zuivereïl; ontslepell, ontsltlipel),ontsnleeclE'
wOLT.
ken,olltsllellen,olltslluiten,ontspartelen,ontsp.elden,

e nslem m ig,bi
jv.n.el1bi
jw-,onstel
umiger, ontsperren, (ontsluiten) ontstappel), oltstenalllen,
volek. I)ISIlRt.
x
r
wl.
otatstllltz
ny(ontgli
jden) onttellcll, ontteugelen, onte nslerfeAgaeW, bi
jvzn.en bi
jsv-,onsterfbli
j- troetelen,onttroj
/gelen,onttuigen, onttuinen, ()ntker, onstcrfeli
jkst. Niet vatbaar voor sterven,en veclten, ontveiligi
ln, ontvellcn, ontveteren, ontverder, niet vatbt
tarvoorophouden te zi
jll. C-otl vlecllten, ontvleestt
lleu, okltvleugelen, ontvliegen,
is onsterfeli
jk, in zoo ver deszelfsNvezel)oltluo- ontvlietcn, ontvloei
jen,ontvoeren,ontvormen,ontgeli
jk kan vernietigd Avortlel. '
lsentd(ynsterfeli
jke Avaai
jen, olltsvalltll, ontwenschen, ontwervelen,
ziel. Oueigenli
jk beteekent het eelte lttltgf
adutlr- ontweven, ontwrichten, Ontwertelen, olitzegelen,
zaanaheit
l;eenonsterfëli
.
jke naafn. '/an hiktrheeft oll
tzitt
lt3),ontzingen,enz.
Voxo.een werkw.onsteî
':/f
f
)
'l7
e?k:waarl
ue de(.
1
.0t
1- é.
,
>nkan,
rtl.
en,o.w.,ik ontaardde, ben ontlleit
l hadde onsterPi
jcl
ttuwen rei. Voortsollster- aarcl. Iu llt
ltgelneen,eenen vorigen aardmissen:
f
bli
jkheid.
(1c groklte laz
tlô
-tzus, van tlien SAULIJSnu ontaerdt
e nsterk, bi
jv.n. tll
'
k bi
jw.,onsterker,on- enz. .
J.r)!sH.
&Es. ln lletbi
jzont
ler, ecle goele
stel'kst. Dat ligtbreekt,hetwelk n'
len ligtvalleell- gesteldheid verliezen ktn tothettegengestelde vertrekken kan: ollsterker dall llaar. V()xD. 01
1- vallen van dedeugd zi
jner voorouderen ontaaronstenalnigst. Nict eetlstenllnig : het onslckumigh ontstoppen, ontstraten, ontstroopen, ontstruilten,

sterk laken. N'iet lnet sterke bezetting voorzieu: den. Ontaard,voor wrced: eene ontaarde n'
loe-

tot verblnffing der onsterl
ter plaatzeld. 1'
10t
;:'T. der. Van hicr ontaardeling bi
j F.HALM.
&,ontVallhier hetvrouwel.zelfst.naanaw.onsterktc. aardheid,olltaal.ding.
t'ns4l.
ehfi
lg,bi
jv.n.enbi
jw-,ollstichtiger,on- 4ynkadelen, k
/ontedelen)b.w.,ik ontadelde,
stichtigst. N
'ietstichtig:metgeenonstielttighspel. lleb olltadeltl. Vt
tu de adell
i
jkewt
tardigheid bc.
Voxo. Otlk oèlsticl
ttelqj.
l
c.
rooveu. Van hierontadeling.
ensl::baar. bi
jv.n.en bi
p
lw.
,onstilbaarder, enkadem en.b.w.:ik ontademde,heb onte
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hantvestë al in duutschen woort ontbinden sal.
M.STolcls. Alen gebrtlikthetnogineenen soortgc1i
jk(,1
3zin:ecn wiskundig voorstelontbinden. Zoo
k(9mt lletook vcor in het Lsvy;N JEs.CHR.1499.
jk. Bi
jKER.luidt
a1seen ontankertschip dussollen mi
jn gedachten. V an hier ontbintling,ontbintleli
ntan,OTFmD.intbindan.
J.BoxsFox. Van cen anker losmaken; een ont- (1itwoord anpt.#nïil>l.adelren. b. w., ik ontbladerde,heb
ankerdc muur. Oncig.:een tred,die noi
jtollt'
- ont4bl
aderd. Vaq
ll blad berooven: JyzHo'gA's stem
anltert werd. OUDAAX.
e ntbail.asten, b. w., ik ontballastc, lleb ontbladcrt het boscllri
jke woud. MuxTlxG.
Hs.
ontballast. Den ballast u1t ecn schip doen. 011- Oneig.: ieen slrhaadeli
jke rups olltblaat
ler deeze
eig.:ontballast van 't gevcicht van H oofs bekotn- hoop. D .SCHELTE.
e n tbl.:nden ,b.w.,ik ontlllindde, heb ontm eringh. C.Iluvg,
e n*ban en , veroud.b.w.,ik ontbaande,lleb blind. M en nt,emt dit ook ontlllindhokken. In

ademd. De ademhaling behemen:door dc walmte ontademt. H OoFT.
e ntankeren, b. w., ik ontankerde, lleb
ontankerd. Van het anker afrukken ofberoovcn:

ontbaand. Eene cflbne baan onbruikbaarlnaken, eenen eigenli
jkeu zin llet bewindsel der oogen

zoodatm en dezelve nietlanger betrtadelz kan: ('
lft wegnemen; flnllig., icmand uit den dut llelpen!

dat de konstenari
jellder maghtigen deu anderen verlichten. Bi
j HuvgExskolnthetiI1den eigenl.
(weg)ontbaanthebben. HoolpT.
zi
n:blillt llad ik mi
j geplant, enjwild ick mi
j
e n éb eiden. verotld. b. en o. w., ik ont- ontblinden enz.
beidde,heb olltbeid. Bedr', opwachten,vertoeven, e nébl.oea ten, o. w., ik ontbltlem de, ben

metoogmerk,dateen anderop die plaats koule, ontbloemd. Zi
jnebl
oem verliezen. Meest figuurwaar men hem inwacht. Zoo zegt Yoxo.: dit li
jk: ontbloemtlc maegl. 1)1s BBIJNE. Anders
oude wi
jf ontbei
jd. Onz.:maerontbei
jd,icl
tzie ook ontbl
oesenlea.
alreetle het tooneelopenen. Voxo.
e nébl.oelen ,b.w., ilt ontblootte, heb ontenéberen, b.w., ik ontbeerde, heb ont- bloot. Bloot rnaken. Eigenli
jk: gi
j ontblootedet
beerd. Iets niet hebben. derven,missen,mangel de ftlndamenten tot aan den llals. Iloussrz. ln
aan iets li
jden. Men vindthetmetden tweeden het bi
jzonder, van kleederen ontdoen: zi
j liep
en vierden naamval:de locht,dicr si
j doch niet met olltblooten boezem. Men moet zich voor
ontbeeren en conden. lAoREsL. Ook bi
j CAMPH. alle menscllen nietontbl
ooten,zi
jn hartnietopenDatzi
jn lofmi
jn geringepenwe1ontbeerenmagh. baren. Oneig. hi
j ontblootte door list de grensPoo'
r.Vanllierontbcring,ontbeerli
jk.Bi
j0TrIt11)., steden vanbezatting. Berooven,vert
steken;1)*01
1.
NoT:
I
t.enlatereschri
jversluidtditwoordinberan, roomschell, olltblootvan de borstweer. Hoor'
r.
inberen,umberen, hoogd.entbellren, deen. undvare. Van hier tlntlalootillgH et komt van het oude beren,baren,dragcn,doen, 4'x:ébod. o. 1)e daad van ontbicden : llet
werken,voortbrengen,genieten.
ontbod ten Lnllddage. L.r-lanlp.

enlbleden.b.w.,i1
tontbood, heb ontbo- #>zxll>oeb*
'ex:, b.w.
, ik ontboeide,heb ontden. Een gebod geven. bevelen: alleswatglli
j boeid. 1)e boei
jen ontsluiten:AxonoMsoA,onttzwen knecht ontboden hebt, dat wil ick doen. boeit doôr Y'ysrtslus. Voxo. flneig.:D ie door
Doasss. In dien zin ishetreeds verouderd. In den dood &-al) deze aarde ontboeid zi
jn. SsLs.
vorige ti
jden las men dat vaak in openbare b
.e- Van llierontlloei
jing.
velen: soo ontbieden ende ordonncren wi
j den e nlboezi
e'
Fnexl,b.w.,ik ontboezemde,heb
Drossaert onser Baronie. Ouooxx. l620. svi
l
- ontboezellld. Eigenii
jk,uitden boezem metmoeite
gebruiken het thans in den zin van bevelgeven, voortbrengen. Mcn gebrllikt hetoneigenli
jk voor
dat iets totons kom e, of gebragt worde: waar- Ilithcthart opbrengen. Van hier olltboczeming :

ooverdePrinseenen Eedelman bi
j zich ontboof
l. zpndcr de (lltboezeming vall tleezen ha,
rtli
jken
Hoor'
r. Ecrti
jds beduidde het ook bel
telld ma- wellsch. Fn/
kxTzsx.

ken, vermelden: .Twxos, Godts knecht ende ons Q:nt'l>ok sen, b.w., ik ontllokste, heb ontH eeren Jzlssu Clr
lRlserl, ontbiedet groetc den bokst. tlntfll'selcn:iemand ietsontboksen. Eigen-

twaelf gheslachteu. Oude Overzctt.van olcY:
.
TL- li
jk,stiluit(1ebokse,uitdebroek,ligten.
GATA. Ontbiedcn wi
j onse vrientscllap ende :'nébol.
sfi
eren. b.w.,iI
t ontbolsterde,heb
gruete. VSRDIIAG vzx.TAN DFIplssoE Ex JztcosA ontbolsterd. Den bolster van iets open malten en

vwx Bllll'
suEx,l415. Zoo lezcn wi
j ool
cin oude afdoen. Oncig.: (len dwaas kt
ln mt
tn van zi
jne
plakkaten onlbieden c37 rerzoeken ?
.
t
J(
)*
,de onder- dwaashei
d niet'ontbolsteren. HAMEr-sv. Yan hier
scheiding van lasten enbevelen?t?4
)*
. Van llieront- ontbolstering,eigenl.en oneigenl.tzoude men op

bieding.
meer olltbolbiterillg ltunllen dcnken. TUINMAN.
e nlblmjf;
, o. Aforgenspi
js:toteen bitteront- enfi
'
bondel.
en,(ontbundelen)b.w.
,ik ont-

hi
jt. HooFl'
. Hct o.w.on/?)(
)'
/c?
7 fs hetontbi
jt bonflelde,11t
?1
)ontbondeld. Uitden londeldtlelk:
gebruiken.
ontbondttlen alle de vrouwspcrsoonen 't hair. 80e ntblnden, b.w.,ik ontbond, heb ontllon- G.Alru-r. Vall hicrontllondeling.

den. Van eenen band bevri
jden,tloordenzelven fl
pnfi
boren,verl.deelw.van hetvcroud.ont1os te maken: ontbindt het veulen. BIJSl
srzv. baren, t
)0?/ôé0'
:C?,sterven:uw'goeli
jke Alvriendin
Toen ge'cerst van uw moederwaartontbonden tcrgocderplure ontborcn (gestorvell)enz. Moox.
r
bi
j de a
cboorte)
. G.Bnxxo'
r. De va
ste deelen Hetis eene navolging van hetlat. denatus.
h *'
h.
'
-''
#'
n
scheidcn: iets in water ontbintlen. Oneig-, van

4:n llyolrrel.en , o. w., ik ontborrelde, ben

eene onaangename, bezwaarl
i
jke zaalc bevri
jt
len: ontborreld. Borrelend ontspringen:datwatel
-,dat
'thart,van zwarigheifl ontbonden. VONo. 0llt- metbloet gemengt Godts llartOntborrelde.Voxo.

bonden ?
ct
pr#6? isyindenBi
jhelsti
jl,stcrven. Krachteloos malcen:een geborlontbillden, naar flenzelfden sti
jl. Brelten:door trou,dieti
jdtnocllramp
ontlint. G. BRANOT. Eerti
jds betet
?kenrlc I
let
ook verklaren,uitleggen,oplossen:llacricofdie

'
Vau hierontlorreling.
4''nfibpa ndexv, o.w ,ik olltbrandfle,ben ontbrand. Af
I(:11 gebruil
ctditwoord,in den verhevenell sti
jl
, voor aanvangen te Lranden:sodatllct
vi
jerdeslleeren ontbranddeonderhen,ende ver-
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teerde. Brlnlrzv. Meest gebruikt men *
het
genli
jk van hevige begeerten en hartstogten:
heiligheit, die naar het onbeschaduwt licht ontbrant. H .SCHIM. Bi
jzonder vaneliefde en toorn:
Totde deugd en 'tRechtontbrant in liefdevlam-

dekken door de geuren. PooT. Cora
rMBcs heeft
Amerika ontdekt. Een bedrog ontdekken. O 1n
'tvloekverbond tot in den grond te ontdekken.
FEITAAIA. Eene verborgene zaak bekend maken :
van ecn hanekraiontdekt. V oxo. Vooralin ver.ken: Ik zal 11 m i
J*1a
men. Poo'
r. W anneer si
jn toorn maereen wei
j- trouwen dezelve bekend m a
nich sgude ontbranden. BIJBELV. Bi
j OTFRID. hart ontdekken. Van llier ontdekker,ontdekk-ing.
vindt m en het reeds van den toorn gebezigd ?'n- Dit werkw.luidt bi
j KEu.intdecchan,bi
jTsloolt.
brennazl
TATJAN.is hetbedr.î-ntprennan,zoo antdettchan.OTERID.intheken.
e u tdeuk en. o.w.,waarvan hetverl.deelw.
ook bi
jdezwab.diehtersenbrennen.
e nlb eeldeRen. b.w.,ik ontbreidelde, heb metzq'
n in de dageli
jksehetaalnog enkelemalen
ontbreideld. Den breideluit (1e)1m ond losm aken. gehoordwordt:heti
s mi
jontdacht,hetismi
jt
zit
het
ge
he
ugen
ge
gaa
n.
Oneig.: '
tOntbreidelen der jeugt. VoND. Zoo
e
nldobbel
.
en.
o.
w.
,
i
k
o
nt
do
bbe
l
de
,
be
n
haast de jeugt was van dewi
jn ontbreidelt. G.
BRAXDT. Van hier ontbreideling.
ontdobbeld. Door geworpene dobbelsteenen een
e n tbreinen , b.w.,ik ontbrcinde,heb ont- gevaar ontkomen: hi
j is den dood ontdobbeld.
breind. Het brein uitdrnkken: bekkeneclen, die De gewoonte had weleens,in vorige ti
jden,onder

kri
jgsvolk 'plaats,wanneer eenige misdadigersop
de Dwinglandi
jontbreinde. G.BRANDT.
e nlbreken. o.w.,het ontbrak mi
j, heeft eene trom dobbelden, wie van ben de doodstraf
mi
j ontbroken. Metgeweld beginnen op te bre- zoude ontgaan.

ken; oproer m aken; met zo''
n: die Vriesen, die e nldeeu. b.w.
,onregelm ;ik ontdeed, heb
som wile ontbraken, sagen si stede. M . SToK>l, ontdaan. M en gebruikt het voor het tegendeel

Verouderd. W i
j nemen het thalls,voor tekort van doen, veroorzakel
), dat iets niet gadaan zi
j:
schieten, met hebben.. de priesters nacht noch wat eens gedaan is, kan m en nim merm eer ontdagh il1hnnnen plight ontbreecken. V oxo. Niet doen. Voxo. Te niet doen: menigmaal ontdoet

zi
jl).uithoofdevan gebrek:waargeld ontbreekt. ecn Vorst.watzi
jn voorzaatgedaan heeft. Open
ontbreekt veel. Het heeft mi
j nooit aan moed doen,eene opening maken:m etten sleutel menze
ontbroken. CAMPH.bezigt het m et den tweeden
naamv.der zaak:gheens dings sal hem ontbreken.
e n lb eleven . b.w.,ik ontbriefde, beb ontbriefd. Ditwoord,alsmede ontinkten,is door den
Ridder C. I-luro. uitgevondcn. Om papier niet
eene prooivoor rotten en muizen te laten, neemt

sloot en ontdede. v.M wxo. Zich van kleederen
ontdoen; ook ztkh ontdoen. Zz'
cl ontdoen kom t
ook voor in dellzin van zich ontbinden:alle de
beweginge des werelds ontdoetzich indie tsam enparinge. D s BRtTxs. Oneig.:ontslaan :ik za1er

deDichtervoor,om hetzelve metri
jm en vers te
beschri
jven.en er dan brieven van te vouwen,ten
eindedezelve zi
jnen vrienden overtezenden. Dit
druktHi
jdusuit.

daen? Ds l)EcK. Ontdaan verklaart L.Msvslz
door gescheurd, gebroken. Kola'
rx gebruikt het
werkw.ergens voor afbrelten : het holten kloister

'k Gacse niettemin ontrieven,
En haer avondmaelontbrieven,

mi
jvan zoekenteontdoen. Verstrooi
jcn,uitelkan(
ler jagen, overwinnen:wie heeftHANNIBAL ontdatontdedehi
j.
e ntdragen. b.w.,ik ontdroeg,heb olltdragen. Door dragen ontnemen,ontstelen:Cze
xrl
zls

gevleugelt wichtle ontdraegtu denbreikorf. Voxo.
En ontinten haarontbi
jt.
e nlbu egeren, b.w., ik ontbtlrgerde, heb ln het gemeen, wegnemen:hetgevoel is ontdraontburgtlrd. Van het burgerschap berooven:die gen. H()oGvr.
sa1 achter dier tjt ontburgerd wesen. CI
IRON.v. e nldu :sleren. b.w., ik ontduisterde, heb
A RNHEM.
ontduisterd, D uisterniswegnemen,verlichten: tot
enlel
lferen.b-w.,ik ontci
jfert
le!heb ont- de Hemel uw hert ontduister. Loosxs'r. Ook
ci
jferd. Een verborgen,metci
l
-fers,dat.lsgeheime beduidthetdoor xnidtlel van duisternisonttrekken,
teekens, geschreven schriftverklaren;naar het fr. verbergen : aen den donkeren schoot der aerden

dtkb'frert alle brieven werden bi
jhem ontsi
jfert. vcrtrouwt,om debegeerli
jcl
te oogen ontdui
jstertte
HooF'r. 1?ig-,voor verklaren, uitleggen : ik heb werden. IIAT.ARCADIA. Van hier ontduisttlrillg,
eindeli
jk lletgeheim ontci
jferd. Van hier ontci
jfe- bi
jL.Tsx KATE.

e nledeelen ,zie ontadelen.
ring.
e nldaan . zie ontdoen.
e nleedl.gen . b.w.,ik onteedigde,heb onte nldaeh l. zie ontdenken.
eedigd. V an den eed ontslaan: hetonteedighen
e xu dagen, o. w., ik ontdaagtle, ben ont- der Hopluiden. HoorT. Bescheldende de laatst
r. V an hier ontdaagd. Beginnen te dagen: a1s Arotz(dezon) onteedigde hofsoldaten. H ool'
begint t'ontdagen. AxTox. Eer dat de dagh eediging.
ontdaeght. H uYo.
e néeen:gen, b.w.,ik onteenigde,heb onte n lda nk en . veroud. b. w., ik ontdankte, eenigd. Sclleiden. verdeelen, twisttussehen andeheb ontdank-t. Ongenoegen betoonen. W anneer ren zaai
jen:dat den eenen broeder van den andezi
jzi
ch zullen diesontdanken. Hoorr. W iebil- ren onteenigt. Ds BRrxs. Onteenighdegewesten.
H
oor'
r
.
Van hier onteeniging.
li
jk loonten straft,zal'tnimmer zich ontdanken
Q'xRleeeex:. b.w.,ik onteerde, heb onteerd.
VoxD.
e nldek Ren , b. 5V., ill ontdekte.heb ont- Eigenli
jk,van eenewaardi
ghcidberooven:dieontdekt. Eigenli
jk iets, dat totdekking dient.weg- certsi
jn eygen hooft. Blasssv. Eenemaagdontnem èn:hethoofd ontdekken. Zichontdekken,zi
j- eereu, haar den maagdom benemen. In verdere
nen hoed afnem en Oneigenli
jk,eene voorafniet beteek-enis,iets doen,dat tegen de aehting en den
geltende zaak gewaar worden, zoo welvan alle eerbied,aan eenen persoon ofeene zaak schuldig,

zintuigen,bi
jzonder van het gezigt,a1sook van stri
jdt:Godsnaam onteeren. Den tempelonteehet verstand:zoo zou een blinde een'beemt ont- ren. Van hier onteerder, onteering, oneersel,bi
j
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lloorm. Voor ont
eeren
ge
brui
OTFRI
D.lht
ere
n.kt OUOAAN ook paste. Hoor'
r. ln het gaan te voren komen: ik

onteerlbken. Bi
j
e nlelgen en, b.w.)ik onteigende,heb onteigend. Yan eigendom ontzetten:hi
l onteî
gende
mi
j mi
jne bezittingen Ellendighe menschenj die

zich onteygenen, en aen andere in huyre geven.
1):1 BRUNE. Van hier onteigening.
e nlengeleu. veroud.b. w., i1c ontengelde,
heb ontengeld.Uitden staatder Engelen verstoote
n:sints bi
j ZWaer ongeval een deel ontengelt
*@
ZIJfl. Huvgylxs.
e néepvenl b.w., ik onterfde,heb onterfd.
D itwoordt wordtgebruiktvan iemand, die erfge-

ik kan u gemakkeli
jk ontgaan. Oneig.:datismi
j
ontgaan, dat is mi
j uit de gedachte geschoten.
llat voordeel ontgaat mi
j niet. In engeren zin.
eene onaangename omstandigheid ontwi
jken:een
kwaad pogen te ontgaan. M en gebrnikt Iletook
wederk.:zich on/pccn, zich aan eenige zontle in
hetopenbaar schuldig m aken M en lette hierneevens eens op 't gcene, dat zich ontgaan heeft.

Hoor'
r. Bi
jOTFRID ill
gan en k
'
ntgan.

e ulgan g, m . H et ontgaan, in eenen oneigcnl.zin :op hoop van ontgang derstrale,HoorT.
Thans verotlderd.
namen nalaat. welkc hi
j van de erfenis versteekt: e nlgel.den , b.w.rik ontgold,beb ontgolden.
eenen verkwistenden zoon onterven. Dit woord Eigenli
jk, eene schade, anderen aangedaan,met
llad l@n vorige ti
jden,toen het maken van uiterste geld vergoeden;schoon hetzoonietmeergebruikt
wi
l
l
e
n
no
g
ni
e
t
i
n
ge
br
t
l
i
k
was
,
of
m
i
nder
al
gemee
n
wordt. Bi
jC.HUYGENSkomthctin den zinvan
*
ln zwang gillg, eene andere beteekenis. Hetbe- i
emand geld afzetten voor:die u bi
j der straet
duidde iemand,geregteli
we
t
i
i
ge
jkerwi
jzey uit het
ontgeldt. W i
j nemen hettllansvoorboeten,straf
bezit,den eigendom en de beheering vangoederen li
jden:de onnoozele moet het vaak ontgelden.
zetttn. Zoo wordt het genomen,in eene Verkla- Alzoo ontgolden de Landtzaaten de zonden dcr
we
ge
ns
de
l
ands
c
hei
di
ng
t
us
s
chen
r?z?#
Bvab.en dwingelandi
je.Hoor'
r. Etli
jke ri
jke burghersontH olland,van 2.N
iov.l383:voorttughede 14,dat golden 't met den hoofde.H oo>arr. Van llier onm cn altoes die goede te Zonzelgeerftende onderft #:î#fen?
'.:,in het GsLo.PLAKAATB.,ontgelding.
heeft enz. Ook gaf het te kennen het regttot e nlgespen, b. w., ik ontgespte,heb ontiets,bi
j plegtige erkentenis,voorzichzelven afstaan gespt. Losgespen: ontgespt den gouden gesp.
en aan een ander opdragen. In dien zin kom t V oxo. W aapens; die ik ontgespte. G.BRAXDT.
het voor, in de Overdragtvan de Landen,d.12. V an hier ontgesping.
A pr. 1433,door JAKOBA v.BEYEREN aan FlLlI>s e nlgeu zen . veroud.b.w.,ik ontgeusde,heb
VAN

Boultgoxoxs gedaan:soo dat wi
jons ende ontgeusd. Iemand op eena smadeli
jke wi
jzc de

Onsen erven en de nacomelingen daer of onterven voorregten der hervormden ontnemen?en hcm met
enz. Eindeli
jk, beteekende het iemand van zi
jn schimp en hoon tothet pausdom dwlngen.
ambt, leen of ander goed, door regt ofgeweld, e nlgeven,(zich)wederk.w.
,ik ontgafmi
l,
ontzetten;hctm iddeleeuw.exheredak'e,het fr.de-she-- heb mj ontgeven. Oa1.beteekende het laten varffer. Zoo vindt m en het, in eenen brief van ren. U itde gedachten laten:zich een vermoeGoosvAAuo vAx BnEoA,waarin lli
j zich en zi
jn den ontgeven, Dathi
jzich ontgavc,dat*
-i
jemandt
land aan Hert. HENa.v.BRAB.in leenmanschap gepooght had hem verdachtte maaken.lloov'r.
e
ntglfél
gen,
b.
w.
,
i
k
ont
gi
f
l
i
gk
l
e,
lleb ontovergeeft, in het jaar 12l2:si
jn ligchaeme sal
onderonsemaehtsi
jn,endesonderhopevan res- giftigd.Hetvergiftwegnemen:zulcke laege zielen
tittztien salonderftworden. V an hier ontervenis, te wi
llen ontgiftighen,en 'tfeni
jn wegh nemen.
onterving.
D l BRUNS.
e nlevreden. bi
jv.n.enbi
jw.
,ontevredener, e nlgfn nen. b.w yik ontgon,llebontgonnen
ontevredenst. Niet tevrqden:ontevreden met zi
jn Beginnen te bewerken. Zoo bezigt men hetvan
lot. J. v. Evlt. V an l
lier ontevretlcnheid. Zie onbebouwd lanz, waarin men den ploeg zet: cen
onvrede.
stuk gronds ontginnen. Dus ook:eenen haas
e nlferm en , (zlch) wederk. w., ik ont- een speenvarken ontginncn, opsni
jtlen. In dien
fermde mi
j, heb mi
j ontfermd. Zi
jn hart voor zin gebruikt HoorT het voor eene bres schicten:
anderen ontsltlitcn, a1s van ont en hetolzde-/6r?
ncn onberaaden nogthans hoe m en dc stcrkten t'ont(fr.fermer)slliten. Men plaatstereenen tweeden ginnen hadde. V oorts,gebruiktm en het ook van
naamvalbi
j,ofhetvoorz.over: zich over iemand andere dingen, en het beteekent,eencn aanvang
ontfermen. Ontferm u mi
jner. Uwe ronde en metiets maken:een getalontginnen.Voxo. D en
poezele armcn ontferm en zich des mi.nnaers al te strt
id ontginnen.BKG. Van hier ontginning.
nô.Poo'
r. Van hier ontferming.
e n tgl.a nzexâ, b.w.,ik ontglansdè,heb onte nlfonkel.en. o. w., ik #ontfonkelde,ben glansd. D en glans ontnem en: door dit pcllseelontfonkeltl. Beginnen te fonkelen. Van hier ollt- licht droef ontglanst. Poo'r. D e boosheyd ontfonkeling,een woord,waarmede Iloov'
r,in TAcI- glanstden luyster van eene vrouwe.Ds llRgxx.
Tus)het,door TIBERIUS uitgevonden,woord spth- e nlgl.lppen , o. w., ik ontglipte,ben ontfrkc vertaalt; naar llet gr. cctq
/f
lrjp, eene vonk. glipt. Glippend, wegens gladdigheid ontslippen:

Dit onl
foakeling iseigenli
jk voorontî
lonkeling,van deaa1ontgliptemi
j uitdehand.Fig.,uitonvoorontvonken. Bi
jI
'
IoorT villdtmen ook hetbi
jv. zigtigheid en in haast zich iets laten ontvallen:
ont
fonkeljk.
laet haer (de lippen)nooitietsvuilsontglippctl.
enlfrensen, (ook ontfrontselen) b. w.
,ik BODDAERT. Kwijtraken:metdestraelkroon,die
ontfronste, hcb ontfronst. De fronsen of rim pels haer stamhuis ontglipte. Poo'
r. Ontwi
jl
ten: dan
uit het gelaat wegtrekken:ontfronsch uw voor- ziet gi
j 't witte duin allenxkens ontglippen het
hooft. AxTox. De wi
jn ontfronst llet hooft.J. gezicht.A xTox.
CATs.H ier zou 'tvoorhooftzich ontfronsen.Poo'r. e nlgoden , b.w.,ik ontgoodde,heb ontgood.
V an llier ontfronsing.
Van de goddeli
jke waarde, ook wanneer zi
j
e nlga an. o.w.,onregelm.; ik ontging,ben slechts op trotsche inbeelding,offabelachtige ver-

ontgaan. Eigenli
jk, zich van eene plaatsverwi
j- siering steunt, bcrooven:en wi
j 't vergodekint
deren,hj ontging dqn Markgraaf, die op hem van nitawsontgoden dorstcn.C.Hu1-G.
60
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ONTGOOCHELEN-- ONTHOUDMN.

enégeoehelen, (ontguichelen) b. w., ik of daden, welke men aan iemand bewijst,wan-

ontgooellelde, heb ontgoocheld. D oor goochelen
ontfutselen:het welk door Clltcf den vaderPlxus
was ontguighelt. Y oxo. V an hier ontgoocheling.
e n*gokden , b.w., ik ontgordde,heb ontgord. Losgorden: ende men ontgorddc,de lte-

neer hi
j bi
j ons inkomt. Het woord wordt in
eenen onbepaalden zin genom en, en eerst door
bdgevoegde uitdrukkingen bepaald: iemand een

degen.H oop'r. ln eenen bcpaalden zin is hethet
tegendeel van begorden, den buik doen zwellen
door bezwangering: dry maeghden van een' boer
in eene llachtbegort.H uvg.Ontgorden,isderhalve
de slenking van den buik door verlossing veroorl

ln eenen goeden zin verstaat men er vooral door
eene betooning van vriendschap door eenen maal-

goed onthaal- een slechtonthaalaandoen. Kan

zi
j (de lie1
') u dan zoo zoetin d'ooren ltlinken,
melen.BlanEr-v. lli
j ontgordd'hem van dagg'en datze u beweegttotzulk een bli*i,- onthaal? Poo'
r.
ti
jd:een heerli
jk - deftig onthaal. Een sober
onthaal, in den gemeenen sti
jl. '
tOnthael aen

's Konings tafcl. V oxo.
zaken:zi
j zach haer zwangeren buik ontgorden. e n lh ak en. b. w., ik onthaakte, heb ontG.Bloraoo.
haakt. Loshaken : en onthaakt all' haar krop,
e n lgraven , b. w., ik ontgroef, heb ont- tot op hetnaakt.HooyaT. Van hier onthaking.
graven. D oor graven wegnemen;eer hiden va- e n lh aAen , b. w., ik onthaalde, heb Ontder dede ontgraven. M . ST. Een deel ontgra- haald. Door weghalen ontnem en1 het goed is
ven sli
jcks voor't ow ergoed tekcuren.Ds l'
)ylcx. hem weer onthaald. Ontvangell,behandelen:ieVan hier ontgraving. Zam enstell.: schatontgra- mand koelt
jes slecht vriendeli
jk ontll
alen.
ving.Ds DscK.
A1s ons Alaorzonthaelt op heilig oogbanket.Poo'
r.
e nlgrende:en. b.w.,ikontgrendelde,heb Van hier onthaling.
ontgrendeld. D e grendels losdoen: wanneer de e nlh aizen, b. w., ik onthalsde,heb ont-

doot ontgrendelt uwe deuren. J.CATs. De ni
j- halsd.Onthoofden.VoND.zegtvanM ARIASTUART:
digheitzochtdepoorten stilt'ontgrendelen.Voxo. onthalst naar die gesm ede wet. En G.BRAXDT
Oneig.:ontgrendelt hand en hert.l'luvgsxs.
zegt:d'onthalsde m artelaar.
e nlgr:xjnzen.verouderd b.w.,ikontgri
jns- e nélkarnassen, b.w.,ik ontharnaste,heb

de, heb ontgri
jlsd. De gri
jns, het maskel',af- ontharnast. Het harnas uittrekken; ook fguurl.:
doen: op den ti
jd,diemetontgri
jnsdemom en een hoogermagtkan hem ontharrenassen. VOND.
veldtrompet enz.R.F.,voor G.BRANDTS Polzla. e nlh e:skeren. b. w.,ik ontheisterde,heb
enlgreeuen.o.w.
,ik ontgroei
de,benont- ontheisterd. Dit woord komt voor in de beteegroeit
l. Door groejen ontkomen :hi
j is t
1e plak kenis van kwellen,berooven,ook vers
voesten:de
ontgroeid. Oneig.: dat zi
j zoo haesttlien kel
'
kcr boom ontwortelt en ontheistertl van zi
jn looten.
kon ontgroei
jen, zingt F.Ds HAls van deziel, AxTox. Den Hollandschen Tui
n, van binnen
die niet langer)in den kerker des ligchaamsykon- m et vele distelen en doornen ontheistertl. M .L.

de opgesloten bli
jven. maar doorden dood ont- TIgow. Voor ontstellen gebruikt hetPooT:a1s
slaakt werd. ln verdere fguur: talen, die het 'tlotmi
jn'boezem had ontheistert. Vanhierontgezag van (Ie Rede ontgroeitschi
jnen. L.I'SN heistering. Hetismoei
jel
i
jk den oorsprong en de
KATE.
eerste beteekenis dezes woords te bepalen. M en
e nlgroenen . b.w.,ik ontgroende,heb ont- kan hier slechts gissen.
gr
d
ioend. Iemand ozl/proenezlzegtm en van iemand, e n lh eipen, veroud.b. w.,ik ontlolp (ont-

e, op de Hoogeschoolkomende,doorzi
jneme- hielp),heb ontlolpen. Van hulp ontblooten:de
destudenten,ondereen vroli
jk glaswi
jn,eneenige Hopluiden,reedeli
jk geholpen hiermee ontholpen
daarbi
j gebruikeli
jke plegtigheden,van den,hem zich zelve. Hoor'
r. z
nog aanklevenden,selloolschen renk,gezuiverd,en

e nth eu pen , b. w.,ik ontheupte,heb ont-

dus a1s lid deraltademieingehuldigd wordt. Bi
j heupt. Uit het gewricht der heup ontwringen:
HCYGEXSkomthetonz.,mctztin,in eeneneigen- dan komen derontheupt'en krcuple kitldren van.
li
jken zin voor,in de beteekenis van zi
jne groen- Ht7VG. PooT gebruikt llet oneigenli
jk voor den
heid verliezen: 't en kan ontgroenen noch ver- onderlingen band van vereeniging breken:ten stut

gaen. Van hierontgroening.
van'tburgerli
jkeleven,ontheuptdoorlistentwist
e nlgronden . b. w., ik ontgrondde, heb en feil.
ontgrond. Dit woord is in eenen dubbelen zin enllt:et. (ontheet) o.,oud woord. Eep begebruikeli
jk. ln del,landbouw beteekent ontgron- vel, gebod: op 's lots onthiet. PooT. Van het
den cen nieuw stuk lands ontginnen,om hette verouderde werkw. ontàieten, bi
j KIL. ontheyten,
bebouwen. Van hier is er eene soort van belasr ontheeten,bevelen. K.KOLTJN bezigthetvoorontting op zulke landen m et deu naam vallontgron- zcggen,afslaan:des hem Arenout onthiet.
ding bekend. M aar ook isontgvonden eenen grond e nlh ooTden. b. w., ik onthoofdde, heb
wegnemen, waardoor dat,water boven staat,in- onthoofd. H et hoofd afslaan. V an hier ontlloof-

valt. ln dien zin komthetbi
jJ.vAx l'
lyisMsK. ding.
voor:
e néhoud, o. Gedachtenis:naarmi
jn beste
Roltzoute zeevloedt,roltvri
jaen,
onthout. Moox. Eene plaats, waar men zich
Ontgrondtde letters,die hierstaen.
onthoudt, voor ecne pooszi
jn verbli
jfhondt:het

D e D ichter sprcekt van letters,die diep.in het eilandt M ona, een onthoudt der overlooperen.
zand van den zeeoeveringedruktwaren. In eenen iloov'
r.

fguurli
jken zin,komthetbi
j HoovT voor:'tont- e nlhouden, b.w., ik onthield, heb ontgr
d onden van dezen Staat,den Staattot den on- houden. ln zich houden,insllziten,bewaren:gi
j
ergang brengen. Ook is zulken dienaarlichter onthieldet de ljcken hei
jmcli
jk in uwen hui
jsen.
t'ontgronden:men kan hem gemakkeli
jkerdenvoet DoREsrz. In hetgeheugen opsluiten:wiekan dit

Iigten,en ziln ambtontnemen.
eenlgu :eh eien, zie ontgoochelen.

alles onthouden? Ook als wederk.w. gebezigd:
zlkh ergens onthouden, zi
jn verbl
i
jf hotlden. Te-

nlhaa'.o. Eene bejegeningmetwoorden rughoudtn: iemand zi
jnen loon onthouden. Zich
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van iets onthouden, zlch het genot daarvan ont- ontkommertuw gemoed. HcyG. Ontkommeren is

zeggen. lk konde mi
J van lagchen niet onthou- ook gebezigd voor ontslaan, uit de gevangenis:
den, mi
jn lagchen nietbedwingen. Van hier het dat hi
j weder ontkommertware. VSL.CHs.v.14.
deelwoord onthoudend, waarvan onthoudendheid. e n4kroon en . b. w., ik ontkroonde, heb
Voorts onthouder, onthouding. OUDA&N bezigt ontkroond. Van de kroon, en wi
jdersvanmagt
onthoudtenis,voorgeheugen.
en heerschappi
j berooven: d'ontkroonde ri
lxmoe nlhull.en, b. w., ik onthulde, heb ont- narch. PooT. Oneig.. van eer en luister behuld. Van hulof kapselontblooten :onthult van rooven:die vrou, ontkroont van haeren heer en

zi
jnen hoofdband. Voxo. Figuurl.:ontzieuniet hoeder. Moox. Van hierontkrooning.

de quanten te onthullen. J.os D sclt. V an hier e n lla den. b. w., ik ontlaadde,heb ontlaonthulling.
den. V an eene ladinp eene bevrachting ontlase n lh u lsen. b. en o. w.,ik onthutste,heb ten: een schip ontladen. Zoo ook :een roeront-

onthutst. Van hutsen,hetsen, d.i.schudden. Ei- laden. ln de proefondervindeli
jke natuurkunde
genli
jk,dooromhutsen in wanordebrengen :damp, wordt iets ontladen,wanneer het, door aanraking,
die 'tbrein onthutste. RAB. Het deelsv. onthutst van de electrieke stof ontlast wordt. V an hier
ismeest.in gebruik,voorontroerd,verlegen:sjis ontlader. In eenen fguurli
jken zin zegt D. R.
soo gansch onthutst.CATS.

CAMPH.: van aardsche liefd ontladen. Ledigen,

enlleg. onti
jg,zie ontèj'
d.
uitdrinken: ontlaedt den welvaertbeker. PooT.
e n::.jd. m.
,meerv.onti
jden. Een ongeschik- Van hierontlading.
te, onbehoorl
jke ti
jd: een reden, die !ot onti
jt e nll.
alen. b. en o.w., ik ontliet,heb en
gheschiet.Donsss. Te onti
jde,buiten ti
jds. Van ben ontlaten. Bedr.,loslaten,loopen laten: Daar
hieronti
jdeling,eenemisgeboorte. Voortsonti
jdig, zich de,stroomkruik in ontlaet. Axrox. 1)csmcdat op geenen behoorli
jken, ofgewonen ti
jdge- den gebruiken ditwoord,alszi
jhetstaalontlaten,
schiedt: dat deze vraag onti
jdigh was. HooFT. datis hetzelve,wanneerhettezeergehardis,bo.
Eene onti
jdige koe, die te vroeg kalft. Morsig, ven een zachtvuur weeker maken. Oneig-, vervuil: een onti
jdig huis. Van dit ontt
jdtk
q,is,bi
l
' murwen,zacht cn gedwee makenl dicn zi
jzi
jn'
verkorti
ng, onfgk,ontq'
gheid,waarvoor ook ontieg kroeze zinnen alzoo t'ontlaaten weet. HoorT.
gebezigd wordt. In eenen zedeli
jken zin zegt0u- Onz.
,metzqh;Fig.: hetweerbegintte ontlaten,
DAAN:de ontiegheid en zonde des levens. Yoorts het begintte dooi
jen. Door'tontlaaten dersneeu.
onti
jdeli
jk,onti
jdigheid,onti
jdigli
jk.
HoorT. Van hierontlating.
e nélajt
llg, onti
jg.ontieg,zieontqd.
enéAauw eren,b.w.,ik ontlauwerde,heb
e nl:nk 4en. zie ontbrk'eren.
ontlauwerd. V an eenen lauwerk-rans berooven:
e nlRaAlen, b.w.,ik ontkalde,heb ontkald. ontlauwer vri
j uw hoofd. G.Blotzoo.
Door kallen? uit het hoofd praten: de N eêrlan- e nll.een en, b. w., ik ontleende,heb ontderslieten zlch nietontkallen,datenz.Hoor'
t,. leend. Van iemand leenen;in eenen oneigenli
je ntkennen. b. w.
, ik ontkende,heb ont- ken zin:hoe 'tmeerzi
jlleigenschap ontleent van
kend. Staande houden, dat men iets niet kent. vocht en vuur. PooT. V an hier ontleening.
In dezen zin is het deelw.metzjk in gebruik: e nll.
efden.veroud.b.m, ik o'
ntleidde, heb
zi
jwasmi
jhcelontkend. letsnieterl
tennen,loo- ontleid. Verleiden,misleiden:maar de schipper
chenen: de aangeklaagde ontkende de geheele olltleidde'thun meteen ti
jdige leugen. Iloor'
r.
zaalt. Zich outkennen, zich onbekend maken,be- Een m aeghtontleidenjhaar vervoeren. ltlra.V an
dekt houden: de Bastaart v-&N Buslxu zich ont- hier ontleiding.

kennende enz. Hoor'
r. Van hier ontkenneli
jk, e nll#
lken,o.w.,ik ontleek, bell ontlcken.
ontkenner,ontkenning.
Nietmeerzoo geli
jken, er niet meerzoo uitzien
entkernen, (bi
j Kls.ontl
cerenen)b.w.
,ik als voorheen: wie soudet konncn meenen, dat
ontkernde,heb ontkernd. Van de kern berooven, iemantsoo ontli
jktdoorglansvan ri
jke steenen?
de kern uitnemen:zi
j schellen en ontkernen eens CATS.
anders schriften.Dl Bauxz.
e xtll.#.jven. b. w., ik ontli
jfdeyheb ontli
jfd.
4'xttkl.etsen, (ontklitsen) verouderd o.w., Ombrenren? het levcn benemen: de Prins van
ik ontkletste,ben ontkletst. Met eene l
tlets los- Oranje ln 'thart van Hollandt ontli
jft. HoolT.
bersten: zaxkens, i
jeder van 300 looden, ver- Reedsbi
j M.ST.:hiontli
jfdeHeerenendeknechte.
nuftel
i
jk gevli
jdt, om op de vlucht t'ontklitzen. Vnn hier ontli
jving.
Hoort
i.
Q:x:lki:tsen. zie ontkletsen.

e ntl.
oopen, o. w.
, ik ontliep, ben ontloopen, D oor de vlugt ontkom en,wegloopen:dedief

4:allil.
u:sterex:. b. w., ik ontkluisterde, ontliepden geregtsdienaren. Indien hi
j'tjuk ontlaeb ontkluisterd. Van dekluistersslakcn:d-ont- loope. Voxo. Ontvloejen: terwi
jl hun schuim
kluisterde onschult juicht. PooT. Figuurl.: op en bloet ontloopt. Voxo. Oneig.:wi
jontloopen
andere onderwerpen toegepast: uw'banden ont- elkanlernietveel(injaren enz.). Van hier ontkluisteren mi
jn tong. Ds DscK. Van hieront- looping.
kluistering.
e xkél.erren, b.w., ik ontlorde,heb ontlord.
e ntkem en,o.w.,ik ontkwam,ben ontko- Metbedrog ontfutselen: wanneer hi
jiemandiets
men. svcgkomen,ontgaan : de gevangenen zi
jn ontlorde. Voxo.
ontkomen. Fig.: het gevaar - den dood ont-

e xkl:ersex:. b.w.,ik ontlorste,heb ontlorst.

kotnen. Dit gevaar is hi
jhelaasnietolltkomen. Doorlorsen,doorbedriegeli
jkenhandel,ontvreem-

Van hier ontkoming.
den: de gelden, den gemcene borze ontlorst.
e nlk o- - eren , veroud.b,w.,ik ontkom- HoorT. Zie lorsen.
merde, heb ontkom merd. V an kommcr, dat is e x:ll.u lken ,b.en o.w.,ik outlook?heb en
beslag, drukkenden woeker, belasting, onthefl-en: ben ontloken. Bedr., iets, dat gesloten is,open-

denkoophandelopEmbdet'ontkommeren.Hoov'
l.. doen:zi
j ontluiktden mont. Voxo. M eest echVan kommer,datisangsten hartzqer,bevri
jden: ternemen wi
jhetonzddig,metzi
jn,in dqbetee-
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kenls van langzaam opengaan. In dien zin zegt e xu m oksen . vtroud. b. w, ik ontm orste:
m en het van oogen; doch m eest van bloemen, heb ofltm orst. H oorT gebruikt dit woord der
wier bladen zich zachtontwikkelen:waerontlook straattaalin zi
jnen mcrencr:om mc de pot beoit een bloempje? PooT. Oneig.: mi
jn hart hendigh 't ontmorssen,afhandig te maken.
ontluikt hier met de roozen. J.Ds Hwss. Van
e xtl'm u x:éen, b.w.,ik ontnluntte, heb onthetlicllt,dataan del
timmenkriekt:als'tjeugdig munt. Eene oude munt vernietigen,om geld met
m orgenlicht ontltzikt. H. ScnlM. Van hier ont- eene nieuwe te stempelen.
luiking.
e nlm un éen , o.w.,ik ontmuntte,ben onte n tl.u:séeren , b. w., ik ontlulsterde, heb munt. Als men iemand in langen ti
jd niet gezien
ontluisterd. V an luister, dat is licht,berooven: heeft, en deszelfs gelaatstrekken zich niet m eer
door geen nevelwolk ontluistert. PooT. D ehemel voorstellen kan,zegtlnen:hi
jis mi
j geheel oltontluistertzich. V oxo- Eeren luister, roem en munt. Voxo.zegt ergens:die gri
js zi
jten ontm
unt
.
M
en
z
oude
het
al
s
ee
l
l
e
iguur
van Let
heerl
i
jkheid ontnemen: wier 1of en glans '
noit
droef ontluistert wordt. K . BRANDT. Van hier vorige woord kunnen houden; liever nogtans het
ontluistering.
van een andermunten (Li
j heefthetopmi
jgemunt)
e n lm ak en, b.w., ik ontm aakte,heb ont- a:eiden.
m aakt. Ontdoen, afbreken: noit m aken iet,dat e nln em en, b.w.,ikontnam ,heb ontnomen.
deugt, of moet eerst iet ontm aken. 1)s DEcx. Ontstelen: iemand geld ontnemen. Met kracht

Krachteloos maken: eenen koop ontmaken. Bi
j en gezag wegnemen:icmand zi
jnemagtontnemen.
uitersten wil onterven:iemand al zi
jn gocd ont- Van hier ontnem ing.

maken. Van hier ontlnaking,onterving.
e nloefen en, veroud.b.w., ik ontoefende,
e nlnla néeAen , b. w., ik ontmantelde,heb heb ontoefcnd. 1)e ocfening benel
nen: onsontoefontm anteld. Den m antel afdoen,van den mantel fende soldaaten. Hoorrr.
berooven:die u bi
Jderstraetontmantelt. HuYG. e n lerden en. b. w., ik ontordende, heb
M eest gebruikt men het voor het slechten van ontordend. Jn wanordebrengen:op dezi
jde des
borstweringen en vestingwerken.
ontordenden vi
jands. Hooba'r.
e nlm a reu, ontmarren,ontmeren,veroud.b. e ntpaap4, bi
jv.n. cn bi
jw. Van paperi
j
w., ik ontmaarde, heb ontmaard. Hettouw eens verlost,niet meer paapscla. Hulgsxs gebruiktdit
vaartuigs,w atwmede het aan eenen paalgemaard woord, en, in dien zelfden zin, ook ontromend:
is,losm alten :hetschip 'tontm aeren. V oND.
maer naeckt en maskerloos)geli
jck dewaerheid
e n4m askeren , b.w.,ik ontmaskerde,heb is,outroom ent en ontpaept.
ontmask-erd. Het masker aQigten. Oneig.,kom t e néparen, b.w.,ikontpaarde,heb ontpaard.
hetmeestvoor:datzi
jnegeheime kuiperi
jen enz. D ateen paar is?van elkander scheiden:doch die
kon ontmaskeren. BöOASltT. V an hier ontm as- dusontpaertbli
lftleven. Poo'
r. Die zi
jn gelleikering.
light paer ontpaerde. V oxo.
e nl- engeleu. veroud. b. w ,ik ontm en- e x:lpl
l.e'lpen, o.w.,ik ontplofte,ben ontploft.
gelde, heb ontmengeld. Uitecnschiften, uit eene Plolend ontvallen. Van hier olltploffing,schei-

verwarrillg rcdden :ten ti
jde van TuyzlcssTylR,met kund.woord,hetgelt
lid derbergstoflkn,a1szi
j in

wien m en hier veel 't ontmengelen gehadtheeft. den smeltkroes gezuiverd worden,aanduidende.
H ool-r. V au elkander scheiden: om de oover e x:lplAâ:zen, b.w.,ik orltpluisde, heb onthoop liggenlle leeden 'tontmengelen. I'
looFl',die pluisd (oudt.ontploos,heb ontplozeng. svegnemen.

het ook onz. gebruikt:hi
j ontbood hem, strax Oneig.,door uitpluizell ontdekken:het bedri
jf van
'tontmengelen,datis,zich metzi
jn kri
jgsvolk uit dezen dwingelandt za1 naader ontpluist worden.
den drang te begeven. Bi
jKIL.ontïl
tengen.
Hoovr. 1stdatick Hofwi
jek magh van1ittot1it

e nézn enseh en. b.w.,ik ontm enschte,heb
ontmenscht. Het deelw.ontmenschtis thansalleen
in gcbruik,voor ontaard :eer hem de ontmenschte
monstersvatten. Poo'r.
e n lm oetH gen , b.w.,ik ontmoedigdet heb
ontm oedigd. Den moed ontnemen:d'Othonlanen
werdcn s'QrWonllen: niet ontm oedight noehtans.
H oovT.
e ném oelen , o.w., van moeten, datweinig

tlitpluizen. C .HUYG. Y an hier ontpluizing.
e xképu l
rperex:. veroud,b.w.,ik ontpurperde, heb ontpurperd. Van purper,a1s een tttekell
van eer,ontblooten,een purperverwig kleed doen
aoeggen: ontpurperde Achtbaerheell. J. RADER-

M ACHER.

enéraden,b.w.,il
t.ontried,(ontraadde)heb
zoodatzi
j nietgedaan wordt:dat de onrust llaar
r.
voorkomttdie hem moet. C. IluvGylTsl: ik ont- ontriedinhunne wederkomsttebewillighen.Iloolq'
moette,ben (nietheb) ontmoet. In hetgaan te- Van hierontraden,ontrading.
genkomen, met eenen derden naamval:als de e nlra'
m reneerd.bi
jv.n.en bi
jw. Men
Heere BILEAM ontmoet was. Bzgsssv. Oncig, gebruiktditwoord,dat eenen bastaarduitgang heeft,
vinden: dewi
jl wi
j in onze moedertael geene in de dageli
jksche taal,in de beteekenis van redschriften van dien aert ontm oeten. J.os Hxzs. deloos: ontrampeneerde sehepen. V oxo. Men
Bejegenen, overkomen: veelerhande lotgevallen heeftditwoord afgeleid van het saksiseh: remme,
zi
ln hem na dien ti
jt ontmoet. PooT. In diebe- dat, bi
j KIL., door het bekleedsel eens sehips,
teekenis gebruikte men het, oudti
jds,ook onper- verk
-laard wordt;a1s zeide men een ontrel
ttd sehip.
soonli
jk:hetontmoet den eenen als den anderen. KIL.heeft rampennrampeneren,dira fmzareccr/
'
.
l'
loalcss. Van hier ontmoeting, bj HooFT ont- e ntredderen, b. w.,ik ontredderde,heb
moetsel: dit tweede ontmoetsel.
ontredderd. Reddelooa m aken: ter dier plaatze
e ném exnm en, b.w.,ik ontmomde, heb kalfaterdenzi
jhunneontredderdescht
liten.Bögxsl
tl'.
ontmomd. De mom afrukken. Meest ûguurli
jk: Van hierontreddering.
de schouwburgh ontm omt de weerelt. V oxo. Zoo
e nlre**k*n en , b,w.,ik ontremde,heb onthi
j de waarschuwers deed ontmommen. HoorT. remd. Eenen wagen remmen is dt'szelfs wiel met
Van hierontmomming. AxTox.
eenen ketting vastmaken:opdathkniette schieontraden. Door raadgeving eene zaak beletten,
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li
jk van eenesteile glooi
jing storte;wanneer men Voxo. Onz.; den geest gevent o Schepper! ik
dien ketting losmaakt,ontremtmen den wagen.
ontschcp;ontsluitmi
j uw'genade.Hoorl'
.
e n lr:ajden, b.en o.w.,ik ontreed,heb en e xttseihlxktl.el.en , veroud.b.w.tikontschin-

ben ontreden. Te paard, of m et eenen wagen, delde, heb ontschindeld. In brand steken, ontontkomen: de voerluiden ontreeden 'tmeest m et vonken:dathetzi
jn vuurin destraalenderzonne
htlnne paerden. Hool'
z'.
ontschindelt. llooF'
l,. Oneig.: om den zi
jnen 't
e xtlrl
lm en,veroud.b.w.,ik ontri
jmde,heb hartt'ontschindelen.H oorT.
ontri
jmd. Dat in ri
jm gedicht is,in onri
jm ont- e nlseW lp peren. b. w.j ik ontschipperde,
binden:on.tri
jmt mh'n rouwe riim. HUYG.
heb ontschippertl. Eigenli
jk,van hetschipperschap
e n érlaven,
- b.*'w.,van rov
:-.elt,dat isgez'?l..
ven: afzetten. V oorts, eene waardigheid ontnemen :
ik ontri
jfdejlaeb ontri
jfd. Onthanden,ondienstver- groote steden ontschipperen licht hunnen vorst.
oorzaken,ongemak aanbrengen:dat ontri
jft mi
j IloorT.
Zeer. 'k Gaese niettem in ontrieven. C. Huvg. e ntseh reeu w en. veroud. o. w., ik ontschreeuwde,heb ontschreeuwd. D oor sehreeuwen
Van hier ontri
jving.
e n*r:wnp elex:, b. w., ik ontrim pelde; heb ontkenncn: al kan 171iJ* niet ontschrecuwen, dat
antrim peld. Glad m aken,de rimpels wegtreklten: d'eerstê kunstbron vloeide uit d'ader der chalzoo haasthetgekreukte voorhooftwas ontrimpelt. deeuwen. V oxo.
G.BRwxoT.
enlsehr:
lven,veroud.b.w.,ikontschreef,
e nltoereu, b.en o.w,, ik ontroerde, heb heb ontschreven. Door een geschrift betwisten :
en ben ontroerd. In onrustige beweging brengen : hvie u 'tmirakel,Heer!ontschri
jv.C.HurG.
ontroerende met holgaande beweeghenissen den
e n:seh u ll.en , veroud.b. en o.w.,ik ontOttomanschen staat. Ho()rT. Grooteli
jksongesteld school,lleb en benontseholen. Onz.,doorschuilen
maken:op dieti
jding werd ik ontroerd. Vanhier zich onttrekkell;m et eenen derden naamval:het
ontroerenis,ontroering.
vinnigh stralen van de Zon ontschuilik in 't bose ntreoven. b. w., ik ontroofde, heb ont. schaadje.Hooy'r. Oneig.:terwi
jlhetkruipendveil
roofd. M etgeweld ontnem en:datlichtwordtons, het ongevalontschuilt.PooT. Bedr-,schuilhouden,
helaes!te Vroeg ontroofd.J.o:lHAEs. Van hier bedel
tken: een steen zi
jn ligchaam onsontschuilt.
ontrooving.
Hoor'r.
e zllreu w . v. Hettegendeelvan trouwntrou- e nlseh ul.
d:gen, b. w., ik ontschuldigde,
weloosheid: ecr zal onze eeu van geene ontrou heb ontschul
digd. Van scluld vri
jspreken, ver-

hooren. Pool'
. Ontvouw isook een bi
jv.n. en schoonen:iemand ontschuldiqen. De brantvan 't
bi
jw., ontrouwer, ontrouwst. Trotlwcloos. Van raethuis zelf ontschuldigt dlt. Voxo. V an llier
ontsehuldiger,ontsehuldiging.
hier ontrouweli
jk,ontrouwheid,ontrouwigheid.
e nlru l'm en , b. w., ik ontruimde,heb ont- e x:ésl.a an, b. w., onregelm-; ik ontsloeg,
ruimd. Plaats maken,door iets weg te ruim en: heb ontslagen. Eindeli
l'lt, iets, dat vastis,door

gi
j fali
jde Bagi
jn ontrui
jmde hem de plaats. Bo- slaan losmaken. In dien zin gebruikellwi
j het
G..4.IR'.
r. Een huis ontruimen,hetverlaten,als de niet; m aar wel van hetbeslag opheFen: aange-

huurti
jd verstrel
ten is. Oneig.:een ambtmetden haalde goederen ontslaan. Uit eene gevangenis
dood ontruimen. Allesjwathi
Jmetden dood zal verlossen:iemand op borgtogtontslaan. Voorts

ontruimen,nalaten. V an hier ontruim ing.
e xttru slen , b.w.,ik ontrustte,heb ontrust.
ltusten stilte benem en:m cn mogt uw wieg ontrusten. Poo'
r. Ontroeren:iemandm etzorgen ontrusten. Zich onfrt/dfezl, ongerust m aken,kwellen :

van eene verbindtenis ontheflbn: toen ontsloegh
de Kaizer de onderdaanen van den eed.H oovl'.
M et moeite afzenden, afweren:zich van iemand
ontslaan. W ie kan zich van de min ontslaan?
Poo'
r.

waeroverontrustgi
ju toch? Vallhierontrt
lsting. e nlsl.
ag. o. Vri
jlating:olltslag van aangee nlsehaken,b.w.,i1
tontschaaktc,hebont- haalde goederen. Hi
j verzocht ontslag van zi
jt
z
schaakt. Door schaking olltvoeren: eene dochter am bt van den eed. Zamenstell: ontslagbrief.
haren ouderen ontschalten. $)p andere dingen
e nésl.ak ens b. w., ik ontslaakte, heb ont-

toegepast:diemenig maagd'
lkk hart zi
jn reinig- slaakt.Eigenli
jlt,doorslak ofslap maken,lossen,
heit ontschaakt. CAMPII. Van hierontscbaker, bevri
jden. Van hier uit boei
jeu ontslaan:Vssontschaking.

T>JRMAN werd 'saavonds ontslaakt.HoovT. Iuhct

e nlseharen,veroud.b.w.,ik ontschaardc, gemeen, bevri
jden: om kinderen des doods te
heb ontschaard. E enen hoop geregcld voetvolk ontslaken.ll.M uxT.
uitelkanderdri
jven:'
twelk,daardoor ontschaart, e nésiapen,o.w.,ikon.
tsliep,benontslapen.
en voorts besprongen enz. H oolaT.
ln eenen slaap vallen: doe liet Godt (le Heere
e néseh epen , b. w., ik ontscheepte, heb eenen diepen slaep vallen op den menschs,ende

ontseheept. Uit een schip laden, het tegendeel hi
j outsliep. Donssrz. M eest gebruiken wi
j het
van t'
nschepen: goederen ontschcpen. Van hier iguurli
jk,vooreenenzachten doodsterven:schoon
ontscheping.
d'oude vaders zi
ja ontslapen. H.ScHlx. Maar
e néseh epp ex:, veroud.b.en o.w.,ik ont- ook beduidthet wakker worden:hier is alle dier

schiep,heb en ben ontschapen. Bedr-,deschoone ontslapen.HUYG.. Van hier ontslaping. BjNol'
x.
gedaante,van den Schepperontvangen,wegnemen, en TAT.è
ntslafan,g
'
?t
sft
z
/'
f
zol.
van de blozende ltleur berooven: bleeck ontsclla- e n ésl.eeh *en ,verouderd b.w.,ik ontsleehlte,
pen werd zi
jn ei
jgen broeder.K.v.Mwxo.Omdat heb ontslecht. Dat slecht, d. i.vlak, eflkn eu
voorts, in grooten schrik, hetaangezigtalzi
jne zonder kreuk is, oneFen en hobbelig makel):de
kleur verliest,en hetgelaatm isfnaakt wordt, zoo diepe rimpel za1 het voorhooft heelontslechten.
wordt dit woord op die omstandigheid toegepast: Hoobn'r.

die metdeblixemsvan zi
jn Hei
jlge naajesteitont- e xklsluljeren. b.w., ik ontslui
jerde,heb
schept. Voxo. In het bi
jzonderop hetsterven: ontslni
jerd. Den slt
l'
terafdoen. Fig-,datdonker
wie licht hier doot te bed, geli
jk ontschapen? is, duideli
jk tn klaar maken;inden vurhevenen
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sti
ll:dat geheim zaldoor(1e toekomsteerstont- toorn ontstok-en worden. Van vinnige spi
jtontsteken. V oxo. Zich ontsteken, zich verbolgen
slui
jerd worden. Van hier ontslui
jering.
e néslu :'
m erex:. o.w.,ik ontsluimerde,ben m aken: en ontsteeckt u niet over de boosdoenontsluimerd. In sluimering vallen:zoo dathi
jt' ders. BIJBELV. Hi
j ontstak den oorlog in den
elcke m ael ontsluimerten ontwaeckt. Ds D scx. boezem des ri
jks Onz., met zq'
n) in brand raIn dcn verhevenen sti
jl voor ontslapen,sterven: ken: dat in 'tklooster een zwaare brandtontontsluimerde zaligcny m et werken der liefde bekranst!
e nés'l.uflen, b. w.,ik ontsloot,hcb ontsloten. llatgesloten ig,m et eenen sleutel,of anderzins, losm aken, opelldoen:de deur is ontsloten.
Dat opgesloten is, loslaten:de gevangenen ont-

stak. H oorT. Tusschen negen en tien uuren

ontstak de nieuwe borse. Hoor'
r. Oneig : si
jn
grimmichei
jtontstack in hem. Bllssrav. Van hier

ontsteking, ontvonking,vurigheid :eelle ontsteking
in de keel. V oorts,eene ontsteking in liefde
gramschap,enz.
sluiten. Datbedektis,ontdekken:wiltgonsteli
jk e néstel.tl., zie ontstellen.
ontsluiten de korst. Voln. Dat toegek-nepen is, e nés:el.ens b.w.,ik ontstal,heb ontstolen
ontwikkelen:uw hantisvoormi
jontsloten.Poo'
r. Door diefstalwegnemen. V erder,op eene onwet-

llat met zi
jne einden aan elkander raakt, van tige wi
jze zich eigen maken :dathi
j dekunsthun
elkander scheiden: eenen kring ontsluiten. D e had ontstoolen. P.Scalvxa. Afetkrachtzich van
i
e
t
s
m
ee
s
t
e
r
m
al
t
en
:
de
nac
ht
egae
l
,
die 'thert den
smert der wedt
lwli
jkestaetontslootden welluwnaer

haer armen. K. BItAXDT. D at door eenen slag- mensch m et zingen kan ontstelen. K.BRANDT.
boom , of anderzins geschut is, openmaken :die Zieh in stilte weypakkeu:uitwelke vervaartheit
hunne havensontslooten heeft.G.BRANDT.Oneig., de gem aghtighden zlch van daar ontstaalen.HooFT.
ontdekken:zi
jn hartvooricmand ontsluiten.Ont- V an hier ontsteling,
vouwen,uitleggen :alshi
j d'orakelen ol
ltslootvan e nlslel.l.en, b. en o.w.?ik ontstelde,hcb
'tH eilverbont.J.oyl Hwzs. V an hier ontsluiter, en ben ontsteld. Bedr, eigenltk de goede geontsluiting.
steldheid van iets wegnemen: een speeltuig onte ntsnaren , b.w., ik ontsnaarde,heb ont- stellen. Daer het stormgeweld de masten knakt,
snaard. l)e snaren afnemen: de lier ontsnaren; het roer ontstelt. Poo'
r. Eene ontstelde maag
ook fig.,voor ophouden verzen temaken. De har- hebben. H et kompas
het uurwerk was ontpen ontsnaert.Axrrox.
steld. Ontsteldehersens. ln eenen zedeli
jkenzin,
e n *sxkeep en . veroud. b.w.,ik ontsnoepte, ontroeren:dieti
jding ontsteltmi
j. '
M aarzulkeen
heb ontsnoellt. Iets lekkers ontnemen : aen de zang ontsteltuw tedere gedachten. Pool'. Onz.,
wang een zoen t'ontslloepen. Voxp.
met zb'
n; ontredderd worden: dat uurwerk onte n4snoeren , b w.,ik ontsnoerde,heb ont- stelt ligteli
jk-. Ontroerd worden: foei! hoe onts
t
e
l
i
k
daar! Van hier ontsteldheid,ontstelling,
snoerd. Een snoer losri
jgel
), dat met een snoer
ont
r
oer
i
ng
:
ontsteltenis derm aage. HoolpT. Ontgebonden is, losmakekl:hi
j olltsnoert den ofrerbant.V oxp. Hethair ontsnoert on1't hooft laat' roering: iemand eene groote ontsteltenis aanjahangen. H oogvs. D at aan een snoer geregen is, gen.
van elkanderdoen:depeerelsalzi
jnzuontsnoert. e n lslenlen:s, v. Ditwoord gebruiken de
Ds BRuxyl. Oneig.,uitelkanderdri
jven,waarte regtsgeleerden in den zin van verzuintt plczlqgef:

voren eenejuiste vereenigingplaatshad:deeerste bi
jontstentenis hiervan zal hi
j in al de kosten
geleeden ontsnoert zi
jnde.Ho(
)vT.'
t Leger wordt vervallen. Bi
j ontstentenisse en overtredinghevan
ontsnoert. G. vAx Loox. Losmaken, bevri
jden dien. S.v.LycEcwsx. Hetwoord komtvanont-

van iets, waaraan m en naauw gebonden is:die staan,in de beteekenis van migsen,derven.
KnlsTus kerk ontsnoerde van slaafs geweld. F. e x:lslrenge.
len. b. w.j ik olltstrengelde,
IIAI-MA,V an hier ontsnoering.
heb ontstrengeld. Losstrengelen: den knoop onte n4soll.tl.lgen. veroud.b.w.,ik ontsoldigde, strengelen. Voxo. Van hier ontstrengeling.
lleb ontsoldigd. Uitde dienst,waarin mellsoldiJ' e néstr:k k en . b.w.,ik ontstrikte,heb ont-

outvangt, ontslaan:hi
j had meest a1, en zi
jn' strikt. Losstrik
-ken: eer gj den huwli
jxknoop
beste bendc ontsoltligt. H oorT. V an hier ont- van Vorsten had ontstrikt. PooT. Fig.:vri
jerssoldiging.
woordjes zi
jn de koortjes,die ontstrik-ken maag-

4'xttslaan . o.w.,onregelm.;ik ontstond,ben deneer. H .Sw sln'
l's, Y an hier ontstrikking.
ontstaan. Opkomen, plaats hebben: er ontstolld
e nléak el.en, b.w.,ik onttakelde,heb onteen zwaar onweder. Er isbrand ontstaan. M is- takelt
l. V an het wand ontdoen:de schepen wor-

sen, derven,nietontvangen,ontwi
jken:o braven, deu onttakcld. Oneigenli
jk,ontbinden:uooitworu ontstaen geen helt
lresterrekroonen.Poor. Zi
jn de uwe trouw onttakeld. (Moox. Van hier ontwensch ontstonthelïïlliet.Poo'r.
e n tslap el.en , b. w., ik ontstapelde, heb
ontstapeld. Van eenen stapel,stuk voor stukjafnemen. Van hierontstapcling. Datnieuwe woord
kom t in llet Galcanî-smus, of de nietlw ontdekte
metaalwerking. te pas. D e ontstapeling van de
voltusche kolom is,als m en de platen m etaal van

takeling.

enltl.
egen. (ontti
jgenjonttuigen)veroud.b.

en o. werkw., ik onttoog, heb en ben onttogen.
Bedr., onttrekken: daar m en htln de kennis der

zaaken onttoogllen had. HoorT. Onz.,metzî
j'
nt

wat zon de wereldt was onttogen. V oxo. l'Iet
deelw.onttogen is nog in gebruik.
e xkétooveren. b. w., ik onttooverde, heb
de gemaalttestapelt
jesafneemt4'xklsfiek en, b.en o.w.,ik olltstak,heb en onttooverd. V an betoovering genezen: en ontben olltstoken. Bedr., door steken eene opening tooveren mi
jll gemoed. C.HU:G. Van hier ontmaken, opdat het vocht uitloope: een vat ont- toovering.
steken. In brand steken :het vuurontsteken. D ie
4'xkléransen, b. w.: van het oude tl.ansen,
'tvier der wraake ontstak. G. BSAXDT. Fig.: dat niet in gebruik is: lk onttranste, heb ont-

mi
jne keel is ontstoken. ln eene anderefigtzur: transt. Ditwoordbeteekenteigenli
jkvandentrans
zoo 'tm innevier haer hart ontstak. Poo'
r. V an ontblooten:'
t onttranste Kapitool.G.BRANDT.

ONTTRMKKEN --ONTVOUWEN.

e ntéreR ken , b. w., ik onttrok, heb ont-
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e n lvau gen b. en o. w., ik ontving,heb

trokken. Eigenli
jk, iets van eene plaats,ofvatl ontvangen. Eigenli
jk,in zi
jne beîvari
ng kri
jgen;
eene andere zaak wegtrekken: ick hebbe zi
jne ook in magt,ofeigendom kri
jgen,vanicmalldiets
schouder van den lastonttrocken. Bl.TBEcv. llet aannemen : ik- heb uwen briefontvangen. Geld
komtgewoonli
jk oneigenli
jk voor,in debeteekenis ontvangen. Oneig.:een gebod ontvangen. Vervan beletten, dat icmand iets hebbe, bezitte,of geving van zonden ontvangen. Beloften
slagen
gebruike: onttrek mi
juwehulp toch niet. Toen ontvangen. Temand koel ontvangen. Van zulke
ditlantweleerden afgrondwiertonttrokken.PooT. veranderingen, die uit den aard eens dingsvan

Onregtvaardig onthouden: onttrek den arbeider zelve ontstaan, gebruikt men alti
jdkri
jgen,nooit
zi
jaen loon niet. Zl'
chonttrekken,zi
jnehulp wei- ontvangen:bladeren loof de pokken - de
geren:ik za1mi
jnietonttrekl
ten. Zich van iets koorts,enz,kri
jgen,nietontvangen. Zwangerworals losscheuren: zich aan de vervolging onttrek- den:in sonde heeft mi
j mi
jn moeder ontvangen.

ken. Van hier onttrekking.
Blasscv. V anhierontvangenis:van der geboorte
e nléeoon en. b.w.,ik ollttroonde,heb ont- encle van derontfanckenisse af. BlasElav. Onttroond. Van den troon stooten: die den duis- vanger,een persoon,die 'sLands geldenontvangt.

tren Vorst onttroont. H. ScIIIM. 't Onttroonel Oneig.
,in den schertsenden sti
jl
,een gemak; ook
van VorstJTJGURTITA. FEITAMA. Aftroonen:mi
j een bak,waarin waterstort. Voortsontvangbaar,
mi
jn Sofeonttroone. A.HARTS. Van l
fieront- ontvankeli
jk.
trooning.
Ontvangen,lloogd.empfangen,bi
JKER.enfangen,
e x:ééreu w eu . o. w., ik onttrouwde, ben NoTx.en OTrRID.i
nfangan,t'
nt
fangan.
outtrouwd. Gescheiden worden:hi
jweetvan trou- e névan gsl, zie ontvang.
wen en onttrpuwen. Voxo.

e n4vakeng 0. W.: ik ontvoer,heb en ben

enééwee. (ontwee) bi
jw.,dat,in de dage- Ontvaren. M eteenoSchultOntkomen:geen schoonli
jksche taal, somti
jds nog gehoord wordt. Het beschildert jacht kan vrces of angst ontvaren.
beduidt eigenli
jk in twee deelen gedeeld;doch Poo'
r. Schieli
jker dan een ander meteenvaartuig
men gebruikt het gewoonldk voorverbrok
-en,in vooruit spoeden: de schuit is ons ontvaren. In
stukken gescheurd. Zoo leest m en in de Overz. Gron.,G eld.,en elders gebruiktm en hetook voor
van den Bi
jbel:die despiesse ontweeslaet. En ri
jtuigen.
in de Chron.van J.V sLolx.:ende sinte SVILLB- e nlve:n zen. b.w.,ik ontveinsde,hcb ontBROERT brack desen Afgod ontween. Reeds bi
j veinsd. Door hetniterli
jke gelaat, door houding,
M. ST.: die burch te worpen ontwee. ln het gebaren en woorden,aan iets,datbi
jonsomgaat,
hoogd.entzwet'. Ontis uitin ontstaan,en,om de den schi
jn geven, a1s ginge hetnietbi
jonsom.
welluidendheid, heeft m en er cen ttusschen ge- V einzen is hettegendeel,dataanduidt,door even
voegd,die echter vaak verzwegenwordt. Bi
jltlra. die zelfdemiddelen aan iets,datniethi
jons omcn M EIJ'
ER vindt men een allder woord onttweede: gakt,den sclli
jn geven,alsgi
ngehet wel bi
j ons
onttweedebroeders,fratresed
'
ptt
v#6zàtorietnon #!
'
s- om :hi
.
jveinstmi
jvrient
lschap te zullenbewi
jzen;
tincti. Broeders van hetzelfde bed.
hi
j ontveinst zi
jne'slechte voornemens. Zoo zegt
e ntu eh l, v. Hct tegentleel van tucht. In V oNo.:hoe lastigh valthet schennis en dien roep
de Afonseeis. Glossen is unzuhteen oproerig ge- t'ontveinzen !kunsteli
jk haer min ontveinzen. K.
drag;ook lichtmisseri
j. Avi
jverstaan erdoor,in Bn. V an hier ontveinzing.
eenen bepaalden zin, eene overschri
jding van de e n lveslen , b.w.,ik ontvestte, hcb ontvest.
palen van eerbaarheid, in hetvoldoen van zi
jne Een vestingwerk sloopen :'tontvesten dersteeden.
driften;hoereri
j. Men gebruikthetmeestvanper- H oor'r.
sonen, van welke de eene of andere getrouwd is: e nlvl
l:eden , o.w.,ik ontvlood,ben ontvloin ontuchtleven. Hetkom took voor in den zin den. Vliedend olltkomen:hun 's vi
jands klaauw
vanbeestaclltige voldoening van zi
jnelt
lsten;zelfs ontvloflen L BAKE. Van hier ontvlieding.
in den echt:om omtucht willen vrouwen nemen. e n évelk en, b.w.,ikontvolltte,hebontvolkt.
DoRssr,. Van hier ontuchteli
jk, ontuchtig, on- Van inwoners berooven;hettegendeel van bevol-

tuchtigbaar,bi
jHoor'
r,ontuchtigheid.

kentals hi
j een lantschap heeft ontvolkt. W sIa
-

Zich door eenen valvan iets verwl
jderell. Eigenli
jk, in den deftigen sti
jl: om datden ring zoo
schoon een diam ant ontviel. lloo'
r. Oneig.,plotseling varen-laten, iets kwi
jt worden:het herte

meer gewelds lichteli
jk nieuw onbenoeghen ontfon-

e nlu lg, o. M en gebruik-t dit woord voor IaEltExs. Van hier ontvolking.
slechte waar,die niets deugt: ook voor allerlei e névonk en, b.en o.w.,ik ontvonkte, heb
vuilnis en dingen, die met drek geltik geschat en bcn ontvonkt. Bedr.,aanstek-en:dathetaltaar
m et ondergcsteeken toortse ontfonlttwerd. Hool'
r.
worden; in de dageli
jksche taal.
e ntvalzen , o.w.,ik ontvicl!bcn ontvallen. Fig.; veroorzaken, bewerken: der voeglfe, dat

ontvalle geenen m ensche om dies wille. D oltEsru.

Onvoordachteli
jk zeggen:hi
jheeftzich laten ontvallen,(htt enz. Onverlvacllt sterven : die vrouw
is den m au te vroeg ontvallen. U ithet geheugen

ken zou. Hoorl'. In liefde ontsteken:koel nat

kan 'thart ontvonken. Poo'
r. Onz., met'zkh;

oncig.:zoo ras de borst ontfonkt van een onhem elsch vuur. Voxo. Van hierontvonkbaar. V oxp.
Ontvonking.
e nlvou w en ,b.w.,ik ontvouwde,heb ontvouwen. Uit elkander vouwen: eenen brief
een tafellaken ontvouwen, O neig-,.in het breede
aan het oog vertoonen,zoodatde deelen zich uit-

verliezen :de naem is mi
j ontvall
en. ScltlvsR.
e nkva ng. m . 1)e daad van ontvangen:
schultkenni
ng van zoo treFeli
jken ontfang. Hoov'
r. strekken: waerna de bouwkunstde vleugels(van
Uit den ontfank van UwerE.vrientschap. lloopT. het stadhuis) ging ontvouwen. Voxo. Duideli
jk

Iets in ontvang brengen. Ook ontvangst, dat
vrouwel. is: rekening van ontvangst cn uitgaaf.
Ook voor het ontvangene geld4 de ontvallgst ver1*ekenen. Zam enstell.: ontvangvat enz.

voor het oog ontwik-kelen : alwaerze haer'glans

en majesteit ontvout. PooT. Uitleggen, verklaren: Tz-lwoosus ontvout de straf. VOND. Van
hier ontvouwing.
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ONTWADEN--ONTWORTELEN.

e nlwaden.b.w.,ik ontwaadde, heb ont-

enlw erp.(bi
j VOND.ookontworp)o.,meerv.

waad, Eenen doode aqeggen,hem van zi
jneklee- ontwerpen. Eene afbeelding, eqne schets van de
wezenll
-lke dcelen eens toekom enden geheels: een
ren,waarin hi
jgestorven is,ontdoen.
e n tw ak en. o.w., ik ontwaakte, ben ont- ontwerg van een gebouw
van eenen brief.
waakt. Avakker worden. Oneig., tot nadenken Allerlelontwerpen maken,smeden. O okheteerste
gebragt worden:doc onsontwakenuitdezezwi
j- opstel van een openbaar gescbrift, voordat het
melingen. Nverkzaam worden:hi
jisontwaecktuit bekrachtigd of aangenomen is: de voorrede uit
si
jne hei
jlige wooninge. BIJBELV. Bi
j OTralo. het ontwerp laaten, om geen quaadt bloedt te

#l*Mkl(.tcheïln?*rN?tJCi6Fl.
m aaken. Hoop'r.
e n tw ap enen. b.w., ik ontwapende, 11e1) enéwerpen,(oul.ook ont
worpen)b.w.,ik
ontwapend. De wapens ontnemen: dat hetvolk ontwicrp, heb ontworpen. Een ontwerp van iets
een bestek ontwerpen.
niet t'ontwaapenen was. Hoop'r. O neig.: boet- lnaken: eene teekening
vaardigheid kan de gramschap ontwapenen. Bi
j D e Hartoghin ontworp een nieuwe form van cedt.
I-IALMA kom thetook onz.voor,in de beteekenis Hoov'
r. V ltlgtig op het papier brengen: ik 11el)
van de wapens'neerlcggen. Van hierontwapcning. mi
jnegedaehten eensontworpen.
e nlw a ren, b.w., ik ontwaarde, heb ont- Hctis onzeker,of ons woord naar het fr.pro-

waard. lk heb ditwoord bi
J onzcoorspronkeli
jke jet,projetev,olhetfr.naarhetonze gevormdzi
j.
Schri
jversnog nietgevonden:bi
jdeOuden komt e nlw llden. (ontwi
jen) b.w.
,ik ontwi
jddey
we1 ontwaar wordex voor: ende ontwaer worden, heb ontwi
jd. Ei
genli
jk:eenen priester.ontwi
jden,
dat dit die Keyser dede. G.lfltoxvcxxEx. Het llem van zi
jnen geesteltjken stand verstooten,bi
jwoord waren heeteigenli
jk zien;ziegewaar; zoo zonder in de roomschc kerk,waar ditzeer plegdat ontwaren uitdrukt: m etde oogen ontdeltken. tig toegaat. W i
jders, tegen de heiligheid eener
In de hedendaagsche schriften komthetdikwi
jl
s plaats, die de Godsdiensttoegewi
jd is,handelen:
voor. Ook wordthet van f1e werkzaamheden der eene kerk
een altaarontwi
jden. De woning
ziel gebezigd: van welke herdenking mi
jne ziel van uwe Majesteit ontwi
jden zi
j. MuxT. Daarnog de grievendste aandoeningen ontwaart. M en voor gebruil
ten wi
j thanslieverontheiligen. Men
vindtbi
j KIL,en Msvl
ta een oud woordontwarent vindt hetechter ook bi
jJ.DS.DECK.:den sabbath
in den zin van opzeggen,niet toestaan,hettegen- hebben wi
jmetontuchtstaegontwi
jd. BtjAxTox.
dcelvan het oude waren,vindicare,asserere.
vindtmen:haermaegdom ontwei
jden (ontwi
jden).
4:nlw arrelen, zie ontwarren.
Van hierontwi
jding,ontwi
jder,ontwi
jdster.
enlw arren.(ontwerren)b.w.,ik ontwarde, e néw lken,o.w.,ik ontweek,ben ontweheb ontward. Uit de war m aken:wic kan die ken. Door ter zi
jf
le te wi
jken, iets ontgaan:
streng - datgaren ontwarren? Ontwarrende cen' eencn slag ontwi
jken. Aleest bet
luidt hct metbeGordiaenschen knoop. Poo'
r. Oneig.:een ziel, daard overleg ontgaan :hetgevaar hetgevecht
van alhaeri
jdelheên ontwart H.ScHIM. W âar ontwi
jken. O schip,dat 'tstranlen naeu ontwi
jwanorde en verwarring is, orde,vrede en ecnigheid veroorzaken:datm en de'zaaken doorgeenen
anderen wcgh ontwarrenzou. H oorT. Iletvoortd.
%M.is onlwarrelen.
e nlw assen, o.w.,ik ontwies, ben ontwassen. D oor groei en wasdom tc groot voor iets

ken kost. PooT. In het gem een,lzit eene plaats

ontwi
jken:die 'tsnelstgezichtontwi
jken in haar'
Ioop. Poo'
r. Van hier ontwi
jlting.

4'nlw l.lderex:, veroud. b.w., ontwilderde,
heb ontwilderd. Nvild- en woestheid afnem en die
'twoeste wilt ontwildert. M oox.

zi
jn; in eenen fguurli
jkcn zin: lli
j isderroede e nlw l.
m pel.
'
en,b.w.,ik ontwimpelde,heb
ontwassen. M aar nu eell wi
jscr eeuw dces dwa- ontwimpeld. Hettegendeelvan bet
rkmpelen; ontling is ontwassen. Voxp, Degraeuwe munnix- dekl
ten, ontblooten:zi
j ontwimpelen 'tvoorllooft.
kap is roê noch strop ontwassen. M oox. V an Hooy''
r. Oncig.:ende verghe hem t'ontwimpclen,
hier ontwassing.
waer hi
j met den hartoge over docnde geweest
enéw e:
len,(ontweiden)b.w.,ik ontweîde, was, Hoor'
r.
heb ontweid. llet ingeweitleg dat is ingewand, e n tw lnden , b. w., ik ontwond, heb ontvan dieren nithalen:den visch ontwei
jden. KIL. wonden. Dat in iets ingewonden is,loswinden:
Hetkromme mcsontweidemaer 'tvetwilt. Poo'
r. met ontwonden kri
jgsbanieren. Axr
rox. Een kluHoor'
.r bezigt het omtrentm enschen :ik za1 met wen ontwinden. Hetkluwen zal zich wel ontwin-

dezenagelszelfontwai
jen aldeli
jkenvanBAITO, den,de ontdekking van dezaak kan niet achterRlgcllslzolx,en Ilss. Van hierontwei
jing.
bli
jven. M aerom mi
jzelf'tmoortkluwen gansch
e n'w eldlgen. b. w.
j ik ontweldigde,heb te ontwinden. VOND. Oneig., dl
zideli
jk en l
tlaar
ontweldigfl. M etgeweld ontnemen: dat men den maken: verschillen ontwinden. Van hier ontpri
js hem toestonde, wien ze metlist ontweldigt winding.
was. Voxo. Van hier ontweldiger,roover; ont- e néw orslelen . o.w.,ik ontworstelde,ben
weldiging.
ontworsteld. W orstelend ontkomen:'iemands llane nlw enden. b.w.,ik ontwendde,heb ont- den ontworstelen. Oneig., met moeite ontko-

wend. W cgnemen, onttrekken, stelen: dat hi
j men:na hetontworstelen van zoo veelerlei ramp.
sondigende lleeft ontwendt. BIJBEIZV. Van hier HoorT. lndien de doot ontworstelen mi
jn' diehontwending.
ten, H oor'
r. Van hier ontworstelbaar, ontwore nlw enn en, b.en o.w.,ik ontwende,heb steling.
en ben ontwend. Bedr-, eene gewoonheid doen
e néw orlelen. b. w., ik ontwortelde,heb

opl
louden: een ltind aan de borstontwcnnen Lto ontworteld. Den wortelwcgnemen,metden wortcccp, bi
j de Eng.), het van de moedermelk tot teluitrukken:boomen,twecmaelverstorven, ende
andere spî
jzen geweunen. Datmen zich der zon- ontwortelt. BIJBILV. Oneig-, geheel en aldoen
den ontwennen mocst. SlzLs. Onz., met zq'
n. ophoudcn: dat zoo maghtighcmisverstanden,op
dat kind is de tucht ontwend. Van hier ont- een bot zouden t'ontwortelen zi
jn. HooFT. Van
wenning.

hier ontworteling.

ONTWRIKKEN--ONVMRDULD.
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e nlw H kk eu, b.w.,ik ontwrikte,heb ontsvrikt. Loswri
kken: pi
jlers, uit haar naven
ontwrikt. H. D. CoNyxG. Van hier ontwriltking.
e nlw rln gen, b.w.,ik ontwrong,heb ontwrongen. Datgewrongen is,loswringen. U it de

borstdoor niets ontzetbaar. BILDERDIJK. Voorts
ontzetter,ontzetting.
enézllgen, o.w.,ik ontzeag,ban ontzegen.

FETTAMA. M et alle kracht ontnemen : 'tgeen
hem 'tgeweld m etondank ontwringenkon. Hoov'r.
Van hier ontwringing.
e nlzag, o. Ditwoord duidteenegesteldheid
der ziel aan,in vrees en eerbied gegrond,uiteens

Van zinnen beroofd worden:ontzint van minne.
HooFT. W oest e:1onbezuisd a1s zinnelooze menschen handelen: geli
jk ontzlnnende Bacehinnen.
Hoop'
r. Het verled.deelw.ontzind alleen is nog
zwang, in de beteek-enis van dwaas, zinne-

Door nederzi
jgen ontvallen, wegwi
jl
cen:dewaapenen wilden hun ontzi
jgen.Hoo>aT. Oneigenl
i
jk:
't hart derheldenontzeegh.V oxo. Vanhieronthand wringen: hi
j ontwrong hem den rotting. zi
jging,bi
j HACMA.
Afpersen:wi
jlgi
jmi
j dat gellcim ontwrongt. S. e nlzlnn eu, o.w.,ik ontzinde,ben olltzind.

andersmagten grootheid voortvloei
jende, en zich loos,woest:ontzinde razerni
jen.Voxo. Ontzind.
e

meest ln eene bedeesde houding vertooncnde, menschen,laet u raen.Poo'
r. Van hier ontzind-

waardoor men zi
jne oogen van iemand afwendt, heid.
en hem nlet regt in hetgezigtdurft zien. Y an e ulzoedeleu , veroud. b. w. Van on/eu
ontzl
kn. Iemand een groot gezag toekennen :bi
j zoedelen, dat is bezoedelen.. ik ontzoedelde,heb

e1k m et diep ontzagh genoemt. Poo'
r. H etbe- ontzoedeld. Zuiveren. H oop'
r verklaart het exteekent ook die m agt en grootheid,waardoorin piare van TxclTus door ontzoedelen.
anderen ontzag ontstaat: *twelk tegens ontzagh e ntzon dlgen , b. w., ik ontzondigde,heb
en liefde baarde. G.BRAXDT. Door ontzag, dat ontzondigd. Een woord, uit de oTerwetten van

hi
J wistte louden. Hoor'
r. Van hier ontzaggeli
jk. Voor ontzag is ontzz
'
q ook in gebruik geweest;waarvan ontziggeli
jk.
e nlzaggel.
lk,zieontzag.

e n*zalen. veroud. b. w., ik ontzaatte,heb
ontzaat. Regtsgel. woord, een beslag op goed
wegnemen, ophefen; van ontzaat,. ontzaat doen.
D aer tegen besaet ontsaetgeschiede. L-xXDR.v.
V sL. V an hier ontzating. D e bron is in zitten,
ôez?-/f6p,zetten,bezetten.
e n lzeg,o. De daad van ontzeggen,afslaan;
eene weigering: het ontzeg van zitting. H oorT.

de Mozaische godsdienstoorspronkelt
jk;van schuld
en straf der zonde bevri
jden: ontsindi
g mi
jmet
rechten Hi
jsop. MAaxfx. Ook van andere dingen gebezigd, reinigen: ende sultden altaerontsondighen. I'loRlsu. V an hier ontzondiging.
e n ézu lveren , veroud.b.TV., ilt ontzuiverde, heb ontzuiverd. Ontreinigen,ontheiligeu,besm etten :

zi
jn de vreemde ontzuivertdoor hun le-

ven
? V oxo. 'tOntzuivren van zJn
j*#eer en ge.
@
W ISSe. H oor'
r. Van hier ontzt
zivering.
e n lzu reu, b. cn o. w., ik ontzuurde,heb
en ben ontzuurd. Bedr-,de zuurlleid wegnem en;
Opzegging van vrede: ontzeg ter vi
jandschap. scheikund. woord:zwavelm elk bezit,naar sommiHoor'r. V an hier ontzegbrief. GouTs.KRoN.
gen, m eer ontzurende krachten,dan zwavelbloem .
e nlzeggen. b.w.,ik ontzeide,heb ontzegd, Onz., mct zbh,van iets verstoken worden!door
ontzeid. W eigeren,in hetalgem een:wiekan hem dat hettevroeg zuurwordt. Oneigenli
jk:Ik liet

een liedt ontzeggen? PoOT. In hetbi
jzonder is het mi
j voorwaer ontstormen nocl ontzuren.
dit werkwoord, met bi
jvoeging van het naamw. Poo'
r. Nog zegt men: ik zalhetmi
j nietlaten
vrede, gebrnikeli
lk: iemand den vrede ontzeggen, ontzuren.
hcm voor vi
jand verklaren: te lieven. die ons e xku:lpuléeAlojk,bi
jv.n.enbi
jw. Datniet
vrede ontzeit. G .BRAXDT. Ook zonderhetwoord
vrede: ende wouden Grave AItxoc'
r van H ollant
ontseggllen. GouTs.KRON. En al de watergoôn
rhadA n) elkaer te vier en te zwaerde ontze
gt.
*
A NTON. V an hier ontzegging.
e nlzel, o. Onverwachte verlossing, in de
grootste verlegenheid, b. v. van belegering enz.:
het ontzetvan Leiden. Ontzet is voortseenbrouwers woord voor ongekooktbier. Ontzetgebruikt
G.BRAxo3&ook voor ontneming,berooving :doch
dit's een droef ontzet.
e nkzeééen. b. en o.w.,ik ontzettede,heb

uitgeput kan worden. Ook onultputbaartdees tafe1 schaft een'onuitputbren zegen. Voxo. Van

hieronuitputteli
jkheid.
e nvaars,(onvers)o. Een verouderd woord

voor ondkcht. eenigen hebben vaers en onvaers
door een gem engt. J.I)s Hwls.

e uver. bi
jv.n.en btjw-,onverder,onverst.

Nietver.

enveranderlllk. bi
jv.n.en bi
jw.,onveranderljker,onveranderli
jkst;bi
j Voxo.ook onveranderbaar. Datniet verandertlkanworden. Van
hier onveranderli
jkl
leid.

en ben ontzet. Uit eene plaats doen wi
jken,ver- e nverdlensée, veroud., v. Het tegengewrikken:mi
jn been wasgewcldig ontzet. ln de- stelde van verdienste: bckennende haar onverdienxen zin heeftBöo.hetonzi
jdig:waardoor de bal- ste. V oxo. Van hit)
r onverdiensteli
jlc.
ken tusscllen deks en binnen 'truim begonnen
e nverdra gel.l.jk, bi
lv.n.en bi
jw.,onvert'ontzetten. Oneigenli
jk, becft het de beteekenis drageli
jker, onverdrageli
jkst. Dat nietteverdravan berooven,uithetbezitzetten,andersafzetten, gen is:datzi
j eenonverdraaghli
jkerjuk tev/achbi
jI'
IALMA. KIs.heeft:een maegd vanhaereere ten hadden. HooF-r. Van hier onverdragelijkontsetten. In dien zin komt z
htsezzan reedsbi
j heid. V oorts onverdraagzaam,die nietvertlragell
KSR.en Nol'x.voor. Voorts beduidthet,inban- kan,waarvan onverdraagzaam heid.
gen nood, hulp ter verlossing aanbrengen:toen
e nverdr:el, veroud-,o. Jvelgezindheill,gc-

het gevaar op het hoogste was,werd hi
Jontzet. noegen. Van hier onverdrietelijlt, dat niet verIn het bi
jzonder,eene belegerdeplaatsbevri
jden: driet;onverdl
-ieteli
jkheid,onverdrietig,vroli
jk,lusnadat W oerden ontzet was. Eindeli
jk,verbazen, tig.
verschrikken:denk, dat hi
j voorhet.deugdzaam e nverduld, veroud., o. Hettegendeelvan
harte niets meer ontzettends heett. FEITH. Zich geduld: uit enckel onverdult. CwTs. Bi
j K.v.
ontzetten. AFan hier onzetbaar:mi
jne onwrikbare MAxo.komthetbi
jv.voor:Juxo,de onverdulde..
ö1
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Van hier onverduldig, onverdtlldigheidjonverdul- stand: meest het verzuim van hetvermogen der

dlgli
lk.
ziel weltegebruiken:'
tgeweten dooronverstant
e nvergenoegd, bi
l-v. n. en bi
jw.,onver- verrukt. VOND. Zoover verstqan ook gebruikt
genoegder,onvergenocgdst.Nietvergenoegd. Yan wordt van hetmetelkandereenszijn,vindtmen
hier onvergenoegdheid; ook onvergenoegeli
jk,on-1onverstand ook in den zin van oneenigheid genovergenoegzaam,onvergenocgzaamheid.
men: om alle onverstant ter netler te leggen,
e nverhoed,onverhoedsch,bi
jv.n.en bi
jw. endevrede onderde broederste soecken. D.P.
Onverwacht, onvoorzien: een onverhoed voorval. ExcHlm o. V an hier onverstandig, onverstandigThans sehri
jft men onverhoedscà:een onverhoed- heid,onverstandigli
jk;waarvoor Hooy''
ren andcsche slag. Van hier onverhoeds: iem and onver- ren ook onverstandel, onverstandelheî'd gebezigd
hoeflsaanvallen. Ook onverhoedel
i
jk,bi
jHoosa'
r. @hebben.
e nverkeerlllk, bi
jv.n.en bi
jw.
,onver- e xkversle:
rl
rel.
:
.jk. bi
jv.n e11 bi
jw. Dat
keerli
jker, onverkeerldkst Niet te verkecren: de nietversterft;totonverstel.
ii
jkegedachtenis.I1o()FT.
waare weelden van 't onverkeerli
jk hof.HoorT. In onversterii
jke eer. L.BAKE.
e nver:aal. m., meerv. onverlaten. Een e nvexlogen.bi
jv.n.en bi
jw. Zondervermoedwillige, een baldadige ktrel,een stot
lte felt: traging, zonder uitstel:om bi
j de gewesten onwerpt het brein den wreeden onverlaetin 'tgod- vertooghen bescheidt te helpen vorderen. Hoo>-'r.
loosaengezicht.M oox. M isschienvan on en vevla- M ct eisch van onvertooghen antwoordt. Hoor'r.

ten,datisnietslappeljk te werk gaan,maarmet Onvertogen repf is hetzelfde a1s kort rcpf. Dit

stoute driestheid voortvaren ; of men m oest het onvevtoyen komt van on en het deelw.vertogen.

met ongelaat vergeli
jken. TulxMxx zegt: onver- van vertq'
gen, rerft/ken, dat is vertrekken. l3it
laat is verbasterd van het hoogd.Unyath,d.i. vertrekken beteekent ook uitstellen. Zoo zegt.
drek.
VOXDEL: terwi
jl de ti
l't die feestvertreckt. Zie
e nver'
m eesteplllk, bî
jv.n.en bi
jw.,on- vertpekl
cen. Onvertogen gebruil
tt men ook voor
vermeesterli
jker, onvermeesterli
jkst Dat niet te stout,onbedachtzaam,onbetameli
jk:hi
Jsprakgeen
verm eesteren is,niet overwonnen kan worden :en on#ertogen woord; dat is een woord,dat binncn
hield daerom geen'wallen voor onvermeesterli
jck. den mond niet wordt gestuit,maar hetwelk men
Ds D scK.
zich m aar laatontvallen;een stoutwoord.
enverm lldeAlo
jk. (bi
J-VOND. ook onver- enverlvaehl,bi
jv.n.en bi
jw.,(hetbi
jw.is
mbdbaar) bi
jv. n. en bi
jw-, onvermi
ldeli
jker,on- ook onvez.
wachts)onverwacllter,onverwachtst. Onvermi
jdeli
jkst. Dat niet vermeden kan worden: voorzien,schieli
jk.
welqe weldaadtd'ellenden,andersonvermi
jdeli
jk, e nverw aehls,z1e onverwacht.
weeren zoude. HoorT. Hiervan onvermi
jdeli
jk- e nverw el.
kell.
jk,bi
jv.n.en bi
jw-,onverheid.
welkeli
jker, onverwelkelk'
kst. Dat niet verwelkt,
e n veeznogen. o. Gebrek aan vermogen, niet kan verwelken:de onverwelckelicke kroone
dat isk-rachten van allerleiaard:'k verzwi
jg ook der heerlickhei
jt. BIJBELV. Voor onverwelkelbk
dus, uitonvermogen,de gaven uwer sehoone ziel. wordt dikwerf onvermelkbaar gebezigd, hetwelk
Poo'
r. V an het b. en o.werkw.vermogen is het Huvoscop.afkeurt.

deelw.vermogend; enhiervan heeftmen onvermo- e '
nverw r:kbaar. bi
jv.n.en bi
jw.,onvergend,onvevmogendheid,datbi
j Poo'
.
rvoorkomt,ge- wrikbaarder, onverwrikbaarst. Hetwelk mell niet
maakt,schoon nk-et vermogend beter is.

verwrikken kan:op onverwrikljre stutten. Voxo.

e nverm ogend.
.zieonvermogen.
Bi
jHooy''
r onverwrikkelik.
e n vernu ft. o. M angel aan vernuft;doch
e nverzel.Alajk,veroud.bi
jv.n.en bi
l
'w,,onmeestgebrek aan pligtmatiggebrui
k van zi
jnver- verzelli
jker, onverzeli
jkst. Met wien men niet
nuft: daardoor toont gi
j uw onvernuft. Van hier omgaan kan. Hetlat.insociabih'
s zetHooF'
r door
onvernuftig,onvernuftigheid,onvernufti
gli
jk.
onverzellq
jlcover.
enverr#gl, bi
jv.n. en bi
jr
v. Niet uitge- onverzeltel.
lojk bi
jv. n. en bi
jw..onvervoerd:hi
jkeerde onseerrigterzake terug.
zetteli
jkcr, onverzetteli
lkst. Die niet teverzetten

exâve:
rselt:il.:g, Ibi
jv. n.1
,en bi
jw.,onver- istbi
j'tgraauw,'twelk onverzetteli
jknietweeten

schi
lliger,onverschilligst. Vri
j: eene onverschil- wilde.HooyaT. Vast, onveranderli
jk: een onverlige keus. Diezich aan nietskreunt:een onver- zetteli
jk voornemen.
schillig mensch. Eveneens:hetismi
j onverschil- enverzoenAl
.j'
k, (ook onverzoenbaart bi
jv.
lig. Van hier onverschilligheid, onverschilligl
i
jlt. n. en bi
jw-,onverzoenli
jker,onverzoenli
jkst. Niet
Bi
jHoogsrn.vindtmen ook onverschllknd.
te verzoenen: eene onverzoenli
jke vjandschap.
e nversehrokken, bi
jv.n. en bi
J'w.,on- Haer'onverzoenbren wrevelstilden noch hetcdel
verschrol
tkener,onverschrokkenst. Nietverschrok- bloet, noch gri
jzc schilden. Poo'
r. Oudt. on.
ken,niet verschrikt,stout,onbevreesd:een onver- zoenlik.
schrokken held. M et onverschrokken m oed. V an

e nvl.aaks'm., meerv.onvlaten. Een geheel

hieronverschrokkenheid.
verouderd woord;het hoogd. Uqfath. lfll'
a. en
Het is eigenli
jk hetverled.deelwoord van rcr- Msvsf
t verk-laren het door vuilheid,morsigheid,
scbrikken, oul. verschrekken, t'crdcirc/
c, verschrok- slordigheid,schandeli
jkheid; oneig.isheteen boef,
ken. De Overzetting van den Bi
jbel hceft nog gnit. Zoo ook onvlati
g. On schi
jnteeneversterden onvolmaaktverleden ti
jd verschralctdoe ver- king aan te duiden, en vlaatmoctdrek,vuilnis
schrack IsAAc.
beduid hebben. ADELUXG beroept zieh op het
e nversehuldlgd. bi
jv. n. e1lbi
jw. Niet wend.bloto,ploto,drek. In dedageli
jksche taal,
verschuldigd. Bj de Ouden vindt mcn onver- hebben wi
j nog jlets, laf,ook datzi
jncsclloone
scbuld, vooronschuldig:dien hi
jonverschuldtge- kleurnietmeerheeft. Zieonverlaat.
slaghenheeft(quentk
hnocentem percussl
'
tt. LAxDR.? envogel., veroud., m., meerv. onvogelg,
vAN VEL.
onvogelen. Roerdomp, putoor. On heefthier de
e nversland, o. Het tegendeel van ver- beteekenis a1s in onhout enz. Hetkan zi
jn,dat
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deze vogelvan zjnewangestalte,oflieverwange- onvrome vooryin de beteekenisvan schade,nadeel:
tot uwer onvrom e K L,Kortx. Te haren onvrooluid,zi
jnen naam heeft.
e nvel. veroudcrd bi
jv.n.en bi
jw-,onvoller, m en. M . ST. Zie vrome en vronten. Van hier
0nv01st. Niet vol: bi
j den zeeronvollen Raadt. onvromeli
jk,onvromigheid,enz.

Hool'
r. Van hier onvolheid.H oorT. Zamenstell.: e nvru ch l, v. Een verouderd woord voor
onvolbragt,onvoldaan,onvoldaanheid,onvoldragen, onvol
drapenevrucht,misdragt. Van hieronvruchtonvoldrukt, onvoleind, onvoleindigd, onvolkomen, baar, nlet vruchtbaar:eene onvruchtbare vrouw.
onvolkomenheid,onvolkomenli
jk,onvolleerd,onvol- Een onvruchtbaar veld, land,enz. Onvruchtbare

lnaakt, onvolnlaakteli
jk, onvolmaaktheid, onvol- jaren. Onvruchtbaar in deugden. - Onvruchtprezen,onvolstrekt, onvoltogen,onvoltooid, onvol- baarheid,onvruchtbaarm akend,enz.
trokken,onvolvoerd,onvolwassen,enz. Zoo ook: e nvru eh kb aar, zie onvrucht.

enwaard. (onweerd) bi
jv.n.en bi
lw.jonjsgesteld,
dig,onvolstandigheid,onvoltooi
jeli
jk,onvolwrocht, eedlen naam.Vorayuxxll. Op kleinen pri
e11Z.
mingeacht:dathi
j devruchtvan zi
jn eersteechtge
noot
s
chap
ni
et
t
e
onwaar
der
ha
d.
H
oor'
r. V an
e nvoerdaehl, bi
jv. n.en bi
jw. W aarop
meu voorheen niet bedachtisgeweest;iets anders hier het zelfst.naam w.onwaarde,minachting: mer
dan onverdacàt. Voordachte en onvoordachte on- datwasmityrot
eronwaerde.M.S'
r. Hettegenkosten.Hoor'
r. Zoo ook onvoordachtig,bi
jK.v. deel van pl'nst de onweerde der tuchtgoederen.
M Axosrt.
LAXDR.vAx YErzuw . Laakbare toestand:ik laat
e nvoerzfen. bi
jv. n.en bi
jw- Nietvoor- dat in zijne Waarde ell OnWaarde. G1*tlWel:een
zien, onverwacht:bi
j onvoorzienetoevallen. Het lose waghe (bedriegeli
jkeweegschaal)isonwaerde
bi
jw.isook onvoorzzknst iemand onvoorziensaan- voor Gode. BIJBEL, 1472. Van hier onwaardig,
vallen Hiervoor zegt Hoor!r onvevzien.
onwaardigheid,onwaardigli
jk.
e nw aarde, zia onwaard.
e nvoorzlens, zie onverzien.
e nvrede, m. Hettegendeelvan vrede;on- e nw aardeerbaar, bi
jv.n.
,onwaardeereenigheid,twist,vi
jandschap:ziet,waeronvredeis. baarder,onwaardeerbaarst. Dat niet gewaardeerd
Roosxs. Oorlog1in 'tLantvan Triere werd oec kan worden. Ook onwaardeerlblc. Van hierononvrede. L.v. VELTH. V oorts te o'??JredG voor waardeerbaarheid,onwaardeerli
jkheid.
ontevreden :TlslrHEuxls was droevigh en t'on- e nw ankel. bi
jv. n.en bi
jw.,orlwankeler,
onvoldoenli
jk,wien men nietvoldocn kan;onvol-

ledig, onvolledigheid, onvolstaanbaar, onvolstan- waarder,onwaardst, Nietwaard:die onwaardtzo

vreede.Hoor'r. Te onvrede is derhalvetaalm atig; onwankelst. Niet wankel, vast: een Atlas van
schoon ontevreden, waarvan reeds ontevredenhel'd, onwank'len stand. OUDAAX. Door uw onwallkel
r. Ook onwankelbaar,dieniet
thans meer in gebruikis. Van hieronvredeli
jk, woord.H.DE Gnoo'
wankelen kan. Van hier onwankelbaarheid.
onvredig,onvreedzaam,onvreedzaamheid.
e nw ank eAbaar, zie onwankel.
e n vreedzaa *n , zie onvrede.
e nvr:en t'
l., 1n., meerv. onvrienden. Een
e uw eder, (onweer) o., meerv. onweders.
vriend, die een vi
jand geworden is:zi
j zi
jn on- Zeer ongestuimig weer. M en gebruikt het gevrienden geworden. Van vrient en onvrientzelfs woonli
jk voorstorm of donderweer:erkwam een

jk onweer op. Van 'tonweer dofen
beweent.J.D.
E HAzs. Yan hier onvriendeli
jk,on- verscllrikkeli
vriendeli-jkheid,onvriendsehap.
tloof.PooT. Oneig.:onweêrvan verraeten helsch
bedrogh. J. Ds HAEs. Hier van is een onpers.
e nvr:endel.:aek , zie onvrlknd.
e nvrla-, bi
jv. n. en bi
jw-,onvri
jer,onvri
jst. werkw. gevorm d:het onweert. Zamenstell.: onNietvri
j,gedwongen. Ook nietvri
jvanbclasting: weersbui,onweershoofd,waterpilaar;onweersvogel,
jn geschreeuw, een naderend onweer
mi
jn goed is nog onvri
j. Onveilig:een onvri
je die,door zi
weg. '
G aarm en ligt overloopen ofbespied wordt: aankondigt:oneig-,eenvoorspellervanonheilen;
nweerswolk enz. Hoogd.Ungewitter,bi
jO1+aID.
eene onvri
je kamer. Verboden:metonvri
jegoe- o
deren inkomen. Beroofd: maeckt mi
j onvri
j en NlTx.ungeuuitter,ungeuuittere.
van mi
jne sinnen vi
jve.CoxsT.DrR Mlxx. Van enw ederieggelilk,(onwederlegbaar)bi
jv.
jm, onwederleggeli
jker, onwederleggehier onvri
jheid, onvri
jiglaeid. CAXPIII
JYZEN. Bi
j n. en bi
KIL. heeft men een werkw. onvrn-kn, onveilig li
jkst. Hetwelk men nietwederleggen kan:door
m aken.
onwederleggeli
jk
-e bewi
jsstukken aantoonen. Böo.
jkheid.
exxvro,bi
jv.n.en bi
lw-,van on en vro,d.i. Van hier onwederleggeli
bli
jde,waarvan vrolq
jk. Ozlrroisderllalvetreurig. e nw eg, m ., m eerv. Omsvegen. Xen OllgeH et is reeds verouderd.
baande wcg; ook een doolweg : den dootschen
ezen. V oxo. Hetvermeten mensckeljk
e nvreet'
l., bi
jv.n.en bi
jw-,onvroeder,on- om
weg ki
vroedst. Nietvroed,onwi
js,dwaas,verstandeloos, geslacht slaetden onwegh in.V oxp.
, meerv. onwenschen. Een
zonder beleid: onvroet om geldt te bewaaren. e nw enseh . m .
H oor'
r, Hoe dattet dit onvroede volek lnaeckeden. verouderdwoordvoort
egenzt'
n!@t
)'
ften onwensche
Gours. lfRoN. Van vroeh waarvan bevroeden. tezi
jn gewond van eensteroi
lckemensche.K.vAx
Van hier onvroedeli
jk, onvroedheid. Allen ver- M Axozs. Van hieronwenschbaar:ditisonwenschbaar,niette wenschen. Voxo.
ouderd.
j KlL.ook olkwettet v., meerv.
Q'nvreo- , bi
jv. n., onvromer, onvroomst. enlvel. (bi
Ei
genli
jkjiemand ofiets,die ofdatgeen nllt,baat, onwetten. Onwettig stuk,onwettigezaak. Veroud.
voordeel aanbrengt, maar schade en nadeel. ln w. Van hier het.bi
jv. n. en bi
jw-, onwetteln
-k
dicn zin noemt men,in Gelderland,onvroom zcc#, waarvan onwetteljkheid; onwettig, onwettigheid,
jk.
a1
s dekorrelsloosen zondermeelzi
jn.ln eenen onwettigli
bepaalden zin gebruiken wi
j het voor iemand,die enw elend.(oudt.ookonwetig,onwustig,)blv.
degodsdienst, welkehi
jbel
i
jdt,nietbeleeft. Zoo n.en bi
jw.
,onwetpnder,onwetendst. Dom,onkunals vroom ook dapper beduidt,zoo is onvroontlaf- dig; ook onbewast; voorts zonder kennis of achhartig. Bi
jde Ouden komt dikwi
jlseen zelfst.n. terdocht. Van hier onwetendheid, oul. onweten-
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schapr in den ti
jd onser onwetenschap. D. P. Van hier onzienli
jkheid. M en zegt ook onzlgtExcHlnlo;ook bi
j W ISTSRBAAX. Hetbi
jw.onwe- baartde onzigtbare wereld,de werelddergeesten.
tens is ook in gebrnik:dat is onwetens gedaan. De onzigtbare kerk; in de godgeleerdheid. 0nVoeorts onwetell
'
ng,bi
J J.DE BRgxl.
z'kfôccr is,oneig.,iemand,die zich schieli
jk verxk'
xve:klg, zie onwet.
wi
jdert:ik maakte mi
j onzigtbaar. Van hier one n fvezen l.:.jks bi
jv.n.en bi
jw. Datgeen zigtbaarheid.
bestaan heeft,nietin aanwezen is:'
tonwezentli
jk e nz:glbaar,zieonzienlbk.
totwezentli
jk te maaken. Hoo/l'
.
e uz#a-dlg. bpv.n.en bi
jw-,ollzi
jdiger,onzi
je nw lkkel:lk. bi
jv.n.en bi
jw-,onwikkel
i
j- digst. Die aan geene zi
jde overhelt; die geene
ker,onwil
tkeli
jkst. Datnietgewikt,gewogen kan zi
jde gekozen heeft; die onparti
jdi
g middendoor
worden:onwikkeli
jk gewightsteektin zi
jnwoordt gaat:een onzi
jdiggeschiedsehri
jver. In den oorbeklemt. Hool
baT.
log onzi
jt
li
g bljven. Een onzi
jt
li
g verhaal. In de
e n'
w l.
l.
, m. Het tegendeel van wil. Zoo spraakkunst: woorden van hetonzi
jdigegeslacht,
komt het, in den zin van een verbod,:
,001-,in die manneli
jk noch vrouweli
jk zi
jn. Een onzi
ldi
g
het beri
jmde Onze P-c&r,bi
jJ.v.ATASnIz.:ni
je- werkwoord, dat bedr.noeh li
jdendis. Van hier
man di
jn onwille doe. In eenen godgeleerden zin onzi
jdigheid,in alde genoemdebeteekenissen.

beteekent het wederstrevigheid: uw onwil, niet e nzorg, v., meerv. onzorgen. Gerustheid:
uwe onmagt, is daarvan de oorzaak. V an hier onsorgh tegen flus ofmerghen. C. H UYGEXS. Van

onwillig,onwilligheid,onwi
lli
gli
jk.
hier (
lnzorgeli
jk,veilig;onzorgvuldi
g,onbezorgd.
e nw :lRenss bi
jw., van on en hetb.en o. Voortsonzorgvuldiglleid,onzorgvuldigli
jk.
werkw- willen,metden uitgang d,gebruikeli
jkin e nzorgel.
#aek.onzorgvuldig,zieonzorg.
de spreekwi
js: willens,of onwillens. Dieonwi
l- ::xxzeut, bi
jv.n.en bi
jw-,onzoutcr,onzoutst.
lensbluet ghestorthebben. BIJBES, 1477.
Niet zoutyzouteloos:indien het soutonsout wort.
e nw :AAlg, zie onwil.
BIJBST-V.
e nw :nd, rn.,meerv.onwinden. Geen wind; e ed, oode,ode,zie kkîhood.

tegenwind:hetzui
jden strecktschipswind en on- eod. veroud.bi
jv.n.en bi
jw.,ooder(eerti
jds
wind voorden vloed. Voxo.
ook oder),oodst. lldel,ledig,waarlllede hetfr.
e nw ls,bi
jv.n.en bi
jw-,onwisser,meest,zeer vide,het ital. nuoto vermaagschaptis. ln eenen
ollwis. Onzek
-er,niet gewis:de ti
jtvan '
tonwis bepaalderen zin, beteel
tende hctledig van menleven. Voxo. Op een gemeen heil te hoopen, schen en van allen arbeid, welken menscheltj
ke
datonwîs en wildt te zoeken was. Hoola'
r. Van vli
jtaanwendt;dus woest,onbewoond,onbebouwd.
hieronwisheid.
Oneigenli
jk eintleli
jk,gafhette kenllen (zie oodeQ:nw raakbaar,bi
lv.n.en bi
jw-,onwraak- %'k,()
oîj'
/
4 iets,datgeene innerli
jke waardeheeft,
baarder, onwraakbaarst. Niejtewraken,onberi
s- i
jdel. Misschien behoort hierheen het eng.odd:
peltjl
t:een onwraak-baargetuigenis bewi
js.
an odd C
cl
nd o
f ôzfsfncq
sq
s'
,eeneslechte zaak. Dit
enlvrlkbaar,bi
jv.n.en bi
lw.,onwrikbaar- ood is het jsl. audur, het kimbr.el
der: in het
der, onwrik-baarst. N iet te wrikken: onwrikbaar moesog.heet authida eene eenzameplaats.IslooR.
door zi
jn wigt. HoorT. Van hier onwrikbaar- odhin,eenewoesteni
j,zw.oede,i
jsl.eide ell auda.
heid.
W ACIITIR.vindthetvermaagscllaptm ethetgr.Qtris,
enzaehé,(oudt.ook onsaft
) bi
jv.n.enbi
jw, alleen,eenzaam ;stosw,verwoesten.
onzaehter,onzacl'ltst. Nietzacht: een onzachtbed. e odeq
ll.jk,zi
eoolqk.
H ard,wreed,ruw :m etgeen'onzachten last.l'
loorT. e oTk, o.,m eerv-,in somm ige gevallen, oofken.
Iemand onzacht behandelen
bejegenen enz. Elke eetbare vruchtvan hetgroei
jende ri
jk,welVan hier onzaehtheid. Zamenstell.:onzachtmoe- ker zaadkorrelen meteene vleezige bedekking omdig,onzaehtmoedigheid.
geven zi
jn,zoo als:wi
jndruiven,ananassen,meloee nza del.i.jk,veroud.bi
jv.n.en bi
jw.
,onza- nen,enz. In dien wi
jduitgestrekten zin schi
jnthet
deli
jker,onzadeli
jkst. Niettezadigen;anderson- Voxo.te nemen: hoe uwe maetschsppi
j ooften
verzadeli
jk. Onzadeli
jkegieren. IlooF'
r.
herwaertsleept. In bepaalderebeteekenisverstaan
e nzal.
:g, bi
jv. n.en bi
jww
, onzaliger,ollza- wi
jdooroo
ft boomvruchten, welker zaadkorrelen
ligst. Hettegendeelvan zalig)ten hoogste onge- met een zacht bekleedsel omringd ztjn. ln den
lukkig: wie de wi
jsheid ende deroedeverpchtet, engsten en misschien allereigenli
jksten zin, beteedie is onsalich. Doaxss. Een onzalige staat. kenthetappelen en peren:mi
jn winterooft isbeVan hier onzaligheid.
vroren. Gulden ooft ism alsch. PooT. ln 'tverReeds bi
j NOTK.unsalig, bi
j de zwab..diellt. boden ooft van Eden. M.L.Tz,
yow. Zelfsgettnsolic'ongelukkig.
bruikt Poo'r het van eenen enkelen appel, w aar
e uzal, bi
jv. n. en bi
jsv, onzatter, onzatst. hi
j, met zinspeling op den twistappeljzegt:laat
Nietverzatligd.Fig.:onzatte wraeck.VOND. Van toch dit ooftniethcel;doorsni
j het. Dezedichhieronzatheid.
terli
jke vri
jheidisvoor onsgeen regelvan navole uzege, v. Een verouderd woord voor ver- ging. M en zegge ook niet:een appelis1m aar
lies, zlt
f#eell maer dese seghe was t'onseghe. appelen zi
jtleek
)smalteli
jk ooft. Oneig.,gebruiken
M ,ST.
tlichters het voor allerlei voortbrengsels van vero nzeker, bi
jv.n.en bi
jw-,onzekerder,on- nuften smaak:hier'sooftuitPinduslugten. P.
'

zekerst. Niet zeker, niet verzekerd: eene onze- Bakxxyiu. Zamenstell.:ooftboom , ooftgaarde,ooftkere uitkonlst. H etis onzeker,of'enz M ct een' markt,ooftwarande. BöGABIIT. Ooftbeet,ooft-

tweeden naamval:daerhi
jmi
jnsonzekeris. Coxs'
r. vloek. Moox. In de beteekcnis van appelen en
pSftMlxx. Van hieronzekerheidq
peren komt dit woord bi
jOTERID.voor,en heet
e nzlenl.
laek. bi
jv.n.en bi
jw-,ollzienli
jker, obaz,Noq'
x.obazo,W xsLsa,obaz,oèeze,hoogd.
onzienii
jkst. llat door het gezigtnietvernomen Obst. Ilet is zeer denkeli
jk, dat appelen oo
ft,
kau worden: het beeldt des onsienlicken Godts. die in uitgang alleen verschillen,eenen oorsprong

Blas:
eLv. Si
jne onsieneli
jcke dingen. BIJBELV. hebbeu.
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oogen dobbelen, eene zaak zonder eenige kans
e eg. oge,zie hetvolgende oog.
e ogs o.,meerv.oogen: Hetzintuig desgezigts ondernemen. D e oogen op eenen paauwenstaart.
bi
J menschen en dieren.Eigenli
jk:bruine,blaauwe, Van sommigc openingen wordt het ook gebezigd:
zeereoogen. Hierzathi
jmetbekreten'oogen.K. hetoog eenernaald. Het oog van eenen haak.Het
BRAXDT. Een kwaad oog op iemand hebben,hem zkn maarhaken en oogen, netelige, ni
etige, verwantrouwen. Het oog des m eesters maakt de warde beuzelingen. 00g in een net, in eene ankudde vet,spreek-w. Zoo lang mi
j de oogen open kerschacht. Een rock vo1 oogskens. BIJBILV.

staan,zoo lang ik leef. Zi
jne oogen toedoen,ook Figuurli
jk,noemt mcn datgene een oog van iets,
sterven. Oogen in het hoofd hebben, snedig en dat hetzelve totluisteren sieraad verstrekt:o ooge
rE!J.DE HwEs.
voorzi
gtig zi
jn. Zi
jne oogen uitki
jken, zegt men onzes V aderlants,HUIG os Gnoo'

van nieuwsgierigen. Als gi
j uw oog door al

schoon laat zweven. G.BIDL. Iemand de oogen
uitsteken. Fig.: de zon steekt den anderen hem ellichten de oogen uit,verdooftdoor haar
derzelver glans. Eenen regter de oogen uitsteken,

Van God: eeuwig Oog! dat mi
j ziet schri
jven.
Bloxz. Voorheen was dit woord ook vrotzweli
jk.
De zamellgest.woorden druèoog,eenon zi
jnnaar
den aard der taal mannel.of vrouwel-, een man
of eene vrouw, die druipende oogen - die maar

jk,dat voor hetoog
hem door verblindellde geschenken bederven. Bi
j een oog heeft. Vanhieroogeli
deze gelegenheid het oog teslaan op debli
jken welstaat. Zam enst.:ankeroog,arendsoog,kreeftsjk,enz. Voorts
van goddeli
jkegestrengheid. FRAXTZEN. Een oog oogcn,in de geneeskundegebruikeli
in het zeil houden, op alle onverwachte zaken oogappel,oogbalbi
j OUDAAN,oogblinde voor de
naauw toezigt nemen. Iem ands oogen blinden, paarden,bi
jDE BRcxl,oogdeksel,oogdienend,bi
j
vel'blindtln,begoochelen. Dc geilheit maakt onze
oogell duister. G. BllAXp'.
r. Bedwing het al te
welig oogh. G. Bnwxp'
z'. lèoe dat niet; het
gceftte vecl oog,hetm aakt datanderen te veel
cpm erken. Dat geeftmaar schele oogen.verwekt

Hoorr
r,oogendienaar,een geveinsdeknecht;oogendieust, oogendragt, etter der oogen; oogenhoek,
oogeuhol,oogenklaar,een kruid:oogenloop,oogen-

vloed; oogenloos, oogenloosheid bj HvytIsxs;
oogenschemering, oogenschi
jn. waarschi
jnli
jkheid;
ogenschi
jnli
jk, oogenschi
jnli
jkheid, oogenscllouw,
maarni
jd. Een oog,eenen schi
jn,glimp aan iets o
geven:om achtbaart
leroogh aan de vlei
jeri
je te in oogenschouw uem en!naauwkeurig beschouwen;
geeven. HoorT. Hi
jgunt hem het licht in de oogentroost. zeker kruld; oogenzalf, ooggegluur,
BooM DER KExN., ooggetnige,ooggetuigenis,het
oogen niet. ln de oogen druipen ik zalhet
in de oogen laten druipen, duur betaald zetten. oogkni
kken bi
j Slss, ooglid, ooglonken, ooglonlem and in de oogen durvel) zien, hem niet ont- king,oogluiken,met geslotene oogen iets toelaten,
zien. Iemand zand in de oogen werpen,hem be- nietnaauw toezien:eenigher mate dient er ghe-

jkt te worden. DE Bagxs. Oogmeester,
driegen. Datisin mi
jn oog heelwel;allesin de ooghlui
oogmerk,toeleg;oogmikenoogmikkenbi
jRoD=xB.,
dageli
jksclle taal. In het oog loopen,spoedig
gemerkt,metweerzin vernomen worden. In
oogpi
jp,traanpi
jp;het oogscheel,ooglid;oogstraal,
oog steken,met verveling en verdriet,lnetafgunst bi
j Moox,oogvlies,lli
jVoxo.enHoo>a'
r;anders
en ni
jd besehouwd worden:in 'ttimmeren zi
jner oogschil, oogsteen,ambersteen;oogtand,oogwater,
juitzigtin deruimte,anders oogelv
praehtige Hoeve,die den voortplanlelingen bi
jster oogweiding)vri
in 't oog steekt. BJGAERT. Iemand in het oog weide: oogenweide hebben.- Oogwenk, oogwinhouden, naauw iemands daden gadeslaan. Tets in kel
,oogenhoek;oogwit,oogenzienl
i
jk, waarschi
jnjk;ook openbaar, voor het oog: dat Cnnlsl'rs
hetoog kri
jgcn,ietsbeginnen te zien. BKGABRT. li
henomen isoogensienli
jc. D.P.ExcHllz.Ook
Met hetvoorz. ntet: met beide oogen toeki
jken. orpg
a.aivoor het.oo'*g
jHoorT oo*'q
q
zien,oo*q
nziend''
-,bi
v
'*
''e
'e
Hi
j wilde hem wel metdeoogen dooden. Met f
naar: iem and naar de oogen zien, op desztllfs held,ook oogztenz hunne paarden niet otlghzien
wenken en bevelen lettcn. M et onder: iemand uoehtvau leest?nochtvan snelheit. Bi
jde Ouden
iets onder vier oogen zeggen,zonder hetbi
jl
tbaar:
jzi
jn komtook oogzlend voorin den zinvan bli
julich waere, oochsient, ende kennelick.
van anderen. Hi
j brengt mi
jde zaak onderhet dat sti
oog. llen dood stoutm oedig onder deoogen zien. ZoExBa.vwx HERM.v.A'Vosnoxx,1287.
Komtniet onder mijn oog. Metop .op het oog M oesog.augo,alem.cppc,angels.eage,zw.oga,

jkthoogd.Auge,frankd.ouga. kimbr.aug,
schi
jnthetgoed,naarhet eerste aanzien. Tets op deell.ot
het oog hebben. M etul't:uitandere oogen zien, i
jsl.c?
zpc, eng. eye. HlsYcHlcs verklaart nzxnç
lqàptl
g, waarvan het lat. oculus; qu)'qt
anders over iets oordeelen. Uit het oog uit het door oif
hart. De dief ziet hem ten oogen uit. Ga uit heet
en ook oogen,ital.occhio,sp.ojonfr.oeil.
mi
jne oogen. Uit zi
jne oogen zien, op iets wel 5Vjhebbennogeenanderwoord,meteenezaeht
jKzL.ooghe,t
vle,aeghe,ct/
glc,
achtgeven. ldi
j liethem geen oogenblik uit het langeo,oog,oye,bi
otlg. lets uit l3et ('og verliezen. M etvoort voor in de beteekenldva.
n ef/c??#.zi
jndemetdevoorste
het oog der wereld- God voor oogen houden. helftvan eiland,zonder twi
jfel,door eenen andeIemand een rad voordeoogen draai
jen,hem mis- ren tongval, hetzelfde woord. D it is nog overig
jkeroog, Kalandsoog, Valkoog,
leiden. Geene hand voor de oogen kllnnen zien. in:Langeroog,spi

Stellende den breden Raad voor oogen. l'
loor:r Schiermonnikoog,Rottum oog,enz. In hetallgels.
Verder worden aan andere voorwerpen 4ok oogen eage,?
# en !)#!een eiland,ierl. oghe,vries.oge,

w.ö,i
jsl.en
'. FsFrrs getuigt, datdeE.
g:?'
.
sc1c
toegeschreven:Godsoogen zi
jn,indenbi
jbelscllen z
sti
jl, Deszelfs alwetendheid. In diellzelfden sti
jl zee naar de rnenigte harer eilanden dien naam
spreekt men van: zielsoog, verstandsoog, oogen draagt. Het komt methethebr.5R een ei
land,
des verstands. Eintleli
jk,woydtditwoord vaak on- overeen.
eigenli
jk gebruiktvan vele andere dingen, die in eegel.
:
ln.o.
,meerv.oogeli
jns. Eigenli
jk,ecn
hllnnen uitwentligen vorm ,meteen oog eenige ge- klei
n oog, een oo/-e. Zie %h. Ditis een van
ljkheid heLben. Zoo noemt men de stippen op die weinige verouderde naajllwoorden, die, bi
j
eene kaart ofeenen teerling oogen. Hooge
latereschri
jvers,nog dikwi
jlsvoorkomen, doch in
werpen. D e meeste oogen hebben. Tegen
eenen oneigenli
jken zin,in navolging van griek-
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sche en romeinsche schri
jvers, die hun nvbalpng, Augustus,deOoqstmaand,voorvalt, ishetdenkeoculus en ocellus,zoo bezigen. D usvindtmen het lt
j.
k, dat oogst uIt Augustus ontstaan is. L.TZN
bj PooT voor iets,dat ons waard als onzeOogen KA'I'Z denkthier aan het oude oeken vermeerdeis: mùh oogeltj'
n enz. Hool'
r gebruikt hetvoor ren,hetwelk metaugustus,augeo, oogst uit eenen
luisterensieraad, alshi
j HcYo.eenO(
).
g/t:J!
)W aan wortelis.
hethofvan Fa.HZNDI
IIK noemt. Zoo draagt,bi
j eo:, v.
, meerv. ooi
jen. Hetwi
lf
jeonderde
K. BRANDT, M ARIA STUART den naam van een schaN n,hettegendeelvanram:terwi
jlAMINADAB
ot
weltlk van onge
fronste deugt. llool?T beschri
jft zijn graege lammers met de vruchtbaare ooien
Neerland alsdatooghelbh van Europa. Bi
jBöG. weidde. M oox. Zam enstell.:ooilam. H et kom t
heetBataviaàetot
well'
n vanNeerlandsch-lndlën. met heteng.ewe overeen. In het gr.is :tç zoo-

e ogen s b. en o. w.,ik oogde,heb geoogd. we1 eene
ooia1s een ram, waarvan het lat.ovis,
*
Bedr.,naauwkeurig zien,van verre zien,door het SP.O?JCJJ.
vernaauwen van de oogleden:gi
j poogtons na- e olaeevaar. tbi
j KIL. et
jhert eser, odebaer,
kend lotons uit de maen te oogen. Ds D scK. odevaer,oudevaer, ode
ôcr, oedebaer, ol
jevaer,/let)'
!Onz,in dezelftle beteekenis;m ethebben: zoo ver over,in Gelderl.het
'
vlever),m.
, meerv.ooi
jevaars,
men oogen kost. Voxo. M ikken in hetschieten; ooi
be
kc
nde
gr
oo
t
e
t
r
ekvogel
:
het
jevaren. Een

onza,methebben:hi
jheeftzi
jnen boghe ghespan- uitgemergeltvolk lietgeenenoi
jevaarleven.Voxo.
nen, ende oogllet. llolt>csL. Op ielnand oogen, ln den Blasslz, 1477 vinden wi
j, even als bj
l
fl
r
,
.
,
ook
o
de
vae
r
:
di
e
z
wal
uwe
ende die odevaer
het oog op hem houden. In aanmerking nemen,
bedoelen: oogende op hunnen mannenmoed. L. enz. Zamenstell.: ooi
jevaarsbeen, ook oneigenl.
T1
4Ir. Oogen,in eenenbedr.zin,komtbi
j Voxo. vooriemand,dielange dtznnebeenen heeft;ooi
jein de beteekenis voor van enten,ond.oculeren: vaarsbek, ook zeker kruid; ooi
jevaarsnest, enz.
het inzetten en het oogen. V an hier ooging. Van hi
erhetonz.w.ooqkvaren, hetwelk HALMA

Hetdeelw.geoogd,m et oogen voorzien,komt,m et
uitlating van het voorzetselge,in zamenst.voor,
a1s: brulnoogd, zwartoogd, enz. Schoonoogde
Ju/ers. ErsyavxErt. V an'hier de zamcng.:staroogen,wenkoogen,beoogen,blik-oogen,knipoogenj

verk-laart,door verzam elen,wegnemen.
M ARTIN. gist. dat de naam oudevaar de oor-

spronkeli
jke is, den vogel of om zi
jnenhoogen
oudertlom gegeven,of om de teedere liefde,welke
hi
j, in dcn ouderdom,van zi
jn danl
tbaarkroost
enz.
ontvangt. Misschien is de eene ofanderebi
jgee ogexxbi:k . m .en o.,meerv.oogenblikken. loovige achting voor dezen vogelde bron der beEigenli
jk, beteekent ditwoord eene snelle toeslui- noeming; of we1 is de grond in een natuurli
jk
ti
ng van de ooglelen. Ziebh'
k. Bi
jA'
loox.komt verschi
jnselte zoeken. M en weet, datdezevo-

dus voor: uitdebarning hem m etgloeiendeoogen- gels, in het laatste van den zomer,m etgeheele
blikken aanspuwend. M en neemthet.anders, on- benden zam en scholen, en onze koudere oorden
eigellli
jk, voor die kleine during van ti
jd,die er verlaten. 0111 die reden leidt L.1'.Ex KATS het
in een oogenblik verloopt,welke men zich als 0n- woord afvan odet()q'k,angels.ede!6#t),een troep,
deelbaar voorstelt;voorts, voor eenen zeer korten en varen,d.i. trekken, omdat zl
j met g'
ansche
ti
jd: in den lesten oogenblik. Voxo. Op het tr'oepen wegtrek-lten. ScllERz. zegt: :, Edebar,
zelfde oogenblik. Hooy'T. Van beide geslachten clconia, avis pereyrgkcnd. Belg. edefar, ab ede,
is hetonz.m eest in gebruik,schoon blik m annel. crid,etfaren,pî'o-hct
sci-''
is. Voor oogenbhk bezigt 1).SMITS oogwenk: En eeh. een bi
jwoord van den verledenen ti
jd;
had op eene plaats geen oogwenk rtzst of duur. te eenigen ti
jde; zoo zuiver alshetsneeuw ooit
van den hemel viel. Voxo. Ou1. werd het ook
Van hier oogenblikkeli
jk.
e ogexâ*eh i.jn,m.;oogensehouw,v.,zieoog. vooraltb'
d gebezigd ick hoor,datde tongheoyt
e egl.u ik en, oogluikend,oogmerk,o.,zieoog. veelquaetheeft ghedaen. J.M ol4ltM.
e
ok
,
een voegwoord van zamellbinding. Het
e ogsl, m.
, meerv. oogsten. Eigenli
jk, de

jaarli
jkseheinzamelingvanveldvrtlchten:tarwoogst, wortltop meerdan eene wi
jze bi
j ons gebruik-t.
graanoogst,gerstenoogst,lkaoogst. Een vroege
M en neemthetvooreene enkele verbinding:hi
j
een late oogst. In verdere beteekenis,de inzame- is er al;morgen kom ik ook. Eene verbinding
ling van andere voortbrengsels, die anders niet metnadruk,en voor zef
ls:priesterli
jl
te waardigtott1eveldvruehten behooren:druivenoogst,wi
jn- heid,bij de Joden ook boven de koninklijke geoogst. Fi
g.,beteekent het den ti
jd, wanneer de steld. Achtcr niet alleen: niet alleen is hi
jlos
veldvruchten ingezameld worden:in den droksten van zinnen,maar ook sleehtvan hart. M en geoogst. Pool,. D e vruchten, die ingeoogst wor- bruiltthettevens,wanneer men zich op eene onden, of nog kunnen ingezam eld worden;in den zekere,twi
jfelachtige wi
jze uitdrukt:ofik ook in
verhevenen sti
jl:de harde paert
lehoefvertreet de desen nacht eenen man hadde. BIJBELV. Zeer
welige oestel). Poo'
r. In verdere figuur,is het dikwi
jlsl
tomthetin vragen voor, vooral als m en
beeld ontleend van eenen maai
jer,diemetzi
jne eene stille tegenwerping verwacht: komt het u
scherpe sikl
telhet ri
jpe ltoren afmaait die eenen ook gelegen, datik u bezoeke? Als m en dezaak

oogstvanli
jken maeide. J.DE Hass. Van hier eenigzins betwi
jfelt:zoude ik ook waerlick baren?
beteekenthet onei
gellli
jk,eene groote menigte:in BIJBELV. Somwi
jlen gebruiktlncll het in eene
dezen oestvan brieven. Hoolnl'. '
Wi
jwillen ntz verdrieteli
jke luim :is hetnu 2ok ti
jd om teslaeen oogst van vloten aen zien bruisen. AxTox. pen? In de gemeenzam e verkcering gebruikt
me
n
l
l
et
a1
s
e
en
vr
t
t
a
gwoor
d
:
dat
was
lief. Ook#
Zamenstell.:oogstmaand,oogstti
jd. Van hierhet
bedr
.w.oogsten, veldvruchten inzamelen;zaxmenst. Ook.goth.auk,bi
j KER.en lslooR. aul, NVIL*
'noogstelî.

L1cR.,OTyanlo.en TATIAN.auh,hoogd.auch. HierOogst,oegstnoest,neders.aust, deen.host, wall.
awst,fr.août, dat en oogstmaand en oogst be- me
dekomtovereenhethebr.q
:X,hetlat.ccen

duidt. Omdat in de meeste noordel
i
jke landen het gr.xlt. Het woordje beduidt in den grond
van Europa de inzameling van de veldvruchten in zoo vtela1
sbtjevoegh dccrenùore3l,en ismethd
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goth.aukan,vermeerderen,verwant. Hetgr.ltltctN, beteekenis. Voorts,beduidt hetheteerste in een
het oudlat. aucare bi
j PJaAtT'
r.,cn hetnieuwere ding,eenen aanvang;eene deroudste beteekenisaugerezi
jn uitdezebron.
sen,eeneiguurdervorige. Zoo komthet voor'

eol.
laek. (oodeli
jk) bi
jv.n.en bi
jw.
,ooli
jker, in hetoudeooraan,bi
jKlL.ooraene..overgrootvaooli
jkst. Dit woord, dat van ood afstamt,heet dcr. Oor komt dus overeen met eer,hetgoth.
eigenli
jk letlig:maarwi
j gebruikev ht
lt in eenen air,vroeg, het gr.fjy,hetkrleken van den dag
oneigelli
jken zin, voor ontbloot van innerli
jke en het voorjaar,4Fx'
j, het begin, het oudlat.
waarde. Zoo gebruikthet C.Huvgsxs voor ge- orc bj CwyzclLlus; en van hier orlor en ordior,
ring: 'twas noch yetoolickers,'twas een onkun- orl'ens,enz. In andere zamenst.komthet voor er

digh fier. Ongegrond,beuzelachtig:ooli
jkezorgh- en rcr,a1s: oorlof, oordeel, oorbaar. Eindeli
jk,
vuldighedenvanluiden,die'tnaauw zoeken. l-loolp'r. dient het tot versterking, a1s: oorschalk, zeer

Slecht:ditvolk.berooitenooljkgewapent.lloor'
l'
. schalk;oormondig,grootsprekend. W i
jgebruiken
Zi
jndeti
jden nu watoli
jk enz.G.Blocoo. Loos hetook nog buiten zamenst.
,alseenzelfst.naamw.
en doortrapt:iemand ooli
jk bedriegen. Een ooli
jk van hetonzi
jdige geslacht. In dubbele beteekenis
meisje. Op de Veluwe en in Overi
jsselgebruikt komt het dus voor, deels voor zulke aardsoort,
men hetvoor ongedaan,ziekeli
jk:hi
jisnog zeer waaruitmetalen gesmoltenworden. InGelderland
ooli
jk. Ook voor oud en vervallen:een ooljk noemtmen dusdie onderaardsche harde beddinhuis. Van hierooli
jl
theid.
gen,dievoli
jzerstof zi
t
'
in; wallneer men het gee om . m.
, meerv. ooms,oomen. Vaders of woonli
jk oer noemt. Bl
J
.KIL.wordt het vertaald
moedersbroeder,vaderoontenmoederoot
nbi
JDonssr. door.fodina aurietcrgcn/d
'
,plumbietargentz
' vena
Zamenstell.:oomkool,een woord in de dageli
jksche communis,t73?*
.
:t7. Zoo gebrui
kthetM.L.TuDw.:
taalgebruikeli
jl
tvan eenen onnoozelen bloed, die
Honderd millioenen zandjes
zich ligtfoppen laat. Menvindthetbi
jdensnaakFi
jn geaderd,scherp getakt,
schen PETuus BAAROT:en raecktmi
jn ooml
tool
Slaitendein elkanderstaldjes,
dan in 't bedt. V oorts: oom sdochter, ooms-

Op hun broinest,'toer,gezakt enz.

l
z
i
j
okosn
ch:etaaHl,ee
ro
m,jahet
noomac,htou
oalom
Igen
ndnamen
edageliermedeisverwa-n
tonserst,
aavde,hebr./7R.
ze
to
men
erd
le.
ei
: vJ
Klaasoom
au jakeroorçg Loork
g jrjGejd.
ljoorachtig:oorige
Dirkoom , enz. Vroeger noemde ook

de Keizer,van het Duitsche ri
J
'k eenen wereldl
i
j- Z1
'
OT1d- Anderdeels, beteek-ent het eenen nazaat,
.

ken Keurvorstoom ; misschien omdat dit wool.d elçgeuaamjuit welken een geslacht kan worden
naar FalscH, eertil'
ds ook nee
f beduidde. E r is, Voortgepjayjj:jj stjerj-zondermanneli
jkoor. Van
nog eene zamenstelling van het woord oom,nam e- s
ine hravoi
en
se
ö lbal
èee
f oer si
jn broeder Jan. M. ST.
Sonde
r
t
t
n
.
li
jk oomzegger, bi
ERK osltLAAGS IzAxozx.
j de Texelaars in algemeen ge- sj.jos. osrjhoor,ltooKL
bruik;en oomz
ro,xoyro s u tyg eug.âoiry
eggerszi
jn bi
j hen neven,die tegen lat
J.haeres.
elkanders vaders oom m oeten zeggen, of volle

neven:wi
jzi
jn oomzeggers.
e or.o.,meerv.ooren. Eigenl
i
jk, het zintt
lig
Oom,hoogd. Ohet
'
m,ohm,angels.eam,in Zwab. des gehoors bi
j menschen en dieren M en kent
en Zwist.oltan, ohen. Het schi
jntmethetoude den ezelaan zi
jne ooren. Uiteen overbli
jfselvan
am, eene moeder, aan, ccn/3
eer, overgrootvader, oud bi
jgeloos zegt men nog, als auderen van
hethebr. DS eenen oorsprong te hebben. Aosra. iemand.p
iten hem de oorcn. Zi
jne
kraten) nu tu
j jyooy
-t graag wat nieuws.
beroept zieh'*voorts op het BRlsMscll-NEDsRs. Ooren JO eyj uemj jly
W OORDENB.
,waar hctarab.cz
zl,dooroom vertaald Xi
ln Oor hangt er naar,dathoor ik gaarn. Ik
heb er geene ooren naar,ik geef ergeen aclltop,
w
k bewjljïg er ljetin. Die daertoe geen ooren
blordt. Zekerwordthetarab.D3R vannaauwere j
oedverwantschap gebruikt; en ons oom, zegt ha(!. sgoasuv. Iemandsool.hebben,in deszeltk

L.Msvsyt,beteekendeoudti
jdseenen bloedvriend. guuststaan. Iemalld ooren aannaai
jen, hem bee on, veroud. voorzetsel, hetzelfde a1s het driegen. Hj
j kri
jgt Mloksooren ten loon,zi
jlle
hoogd. ohne, beteekenende zonder: oon proef. dom heid wordttlitgestrelten. 1)e oorell opsteken,
SPIEGII. Oon verdragh. Oon artseni
l. Voxo. begillnen te muiten. W el staaken zi
j d'ooren op,
Zie on.
gesti
jftmetzulk een'voorganger. H(
'
)ov'
r. Zi
jne
4:oxkex:. o. w., ik oonde,heb geoond. Een ooren klouwen,bltjken geven dat men met eene
woord, dat in Noordholland gebruikt Gordt van zaak verlegen is. H et oor, of de ollren laten

schapen en varkens, a1s zi
jjongcn werpen:het hangen. den moef
l laten zakken. Iemanl de

schaap moetoonen. D e zeug heeftnog niet ge- ooren warm maken,hem vervelende dingen zegoond. H etis hetzelfde woord als het eng.toean, gen, hem sarren, tergen, driftig m aken. Iemand

lammeren werpen. Hetismogeli
jk,met ooi, oïs, frischdeooren wassehen,hcm gevoelig de waaruiteenebron.
heidzeggen. Zi
jneooren schudden:hi
jkan zi
jne
eor,(oer,oir,01
*,)eenzeer oud woord, niet oorcn schudden tlatzi
jklappen.hi
jkauvoorzi
jne
alleen in onze, maar ook in andere talen. De zaak vri
j uitkomen,zich door ieder laten beooreerste en misschien de oudste beteekenis is die deelen.
van groot' en van hier voortre
felùlc. Hierheen Met allerleivoorzetsels. Hijheeftze achterde
behooren de zame/g.: oorhaan, gailus silvaticus ooren, hi
j is zoo gnnoozel niet als hi
jschi
jnt.
zzlcpbr
ooros, oeros, ook averos, in het lat. lemant
l bi
j de ooren trekken,hem dwingen. 1e'zrkzt
:, oorreep,jhnt'
s zlczfffcv.
s maa
,br,bi
jKIL.; mand bij llet oor leidcn,hem ongemerkt bedothet oude cr, groot, hoog. Hierheen moet men ten. De
*n wolf bi
j de ooren houden,in netelige
jbrengen het oude oorhave, bi
j KIrz., oorsprong, omstandigheden verkeeren. Iemand in hetoorbi
beginsel,doch in eenen oneigenli
jl
ten zin,daarhet ten, met ernst en nadruk hem iets inluîsteren.
eigenli
jk eeneopheffng beduidt; Urh(l6heetdaar- Iem and alles aan het oor hangen,hem alles verom,in hethoogd.,zuurdeesem,hef,waardoordeeg tellen. lemand ietsin hetoorluisteren. Hi
jheeft
opgeheven wordt. Oor in oorsprongheeftdezelfde eene vloo in het oor, ongeruste gedachten. lk
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ben met datoor doof,van die zaak hoor ik niet bi
jm, oorbaarder,oorbaarst. Eigenli
jk,dat nut,
graag. lemand watom de ooren geven,hem af- gewin, voordeel baart, aanbrengt. De uitgang
touwen. Het kalf is op een oor na gevild,de baar komt van baren,seren,dragen,brengen,af.

zaak isbi
jna af. J.vAN HssMsK. Hi
jlag alop Zie oor (oer,(4?
r). So en is 'tniet oorbaerte
een oor,hi
jwasaltebed. Ovtrkop enooren,lie- trouwen. BIJBELV. Betalneli
jk, behoorli
jk: als
ver hals en ooren,in schulden zi
jn. Iemandhet waar het hun oorbaar geweestmeervi
janden te
ve1 over de ooren halen, hem alles afknevelen. maaken. Hoor'
r. Te roemen is mi
j waerli
jk niet
Tot over de ooren in schulden steken. Hetgaat oorbaer.BIJBELV. Van hieroorbaarli
jk,orberli
jk,
het eene oor in, het andel'e weer uit, die 1es bj v.MAND. orboorli
jk, oorbatrli
jkheid. Voorts
heeft geene verbetering ten gevolge. A1 deze wasoorbaar(oorboor,oorber)oudt.ook een zelfst.
spreekwi
jzen behooren tot de dageli
jksehe taal. naamwoord van het mannel. en onz.geslaeht,in
j kentden oirIn den defti
gen sti
jlbezigtmen ditwoord ook: de beteekenisvan nut,voordeel:gi
oor, of ooren hebben, m et eene schrandere op- baer nict, die blintu zelve streelt. Voxo. Tot
m erkzaamheid toehooren. A lles was oor,loutere oirbaer van 'tlantietsbi
jwetten stellen. VOND.
aandacht. Als Dichters een schoon uitgevoerd Den meesten oorber des Landsbetrachten.H ooET.

stuk beschri
jven,dat aller opmerking moetnaar
zich trekken, dan geven zi
j levenlooze dingen
ooren; helt OR>>lus hary gafooren aan hetdoove velt. PooT. D e wlldzang zweeg, het veldt
kreeg ooren. D. SMITs. Zi
jne ooren neigen;in
den sti
jl dcr Schrift. Het oor scherpen,aandachtig toehooren. Zi
jn oor afwenden. Zk'ne ooren

Datmi
j'toorbervan u alle dezewoordenuitden
boezem haalt. Hooya'
r. Op den orber,zuinigl
i
jk.
Iets op den orberoverleggen. Gepastheid,bqhoorli
jkheid:watoorbervan ti
jdten geleegenheitver-

eischte. Hoor'
r. Voorts, was van hier een bedr.
werkw. oovbaren, oorboren,nut en voordeel van
iets trekken : om een dikken duit te oirboren.
voor iets stoppen. Iemand het oor geven,naar V oxo. Tot nut aanwenden: dat geoorbaart is
hem luisteren. Dat streelt, dat kittelt het oor, totsterking van steeden. Hoop'
r. ln hetbi
jzoumen hoortdie zaak m etgenoegen. De ooren lee- der beteekende hetnut van eellen bebouwden aknen : om 't oor te leenen aan mi
jn zuchten. J. ker, of ander land, trekken: oorbaeren hetland.
ps H wls. Het oor beleedigen, kwetsen. D e K IL. Dit werkwoord is thans m eestverouderd:
ooren binden,opmerkzaam doen aanhooren:'kbond wi
j gebruiken het somti
jdsnog in eenen bepaal-

e1x ooren aen mi
jn snaer. PooT. Onbesneden den zin vau eenige spi
js te nelnen, om daaruit
van ooren zi
jn, eenebi
jbelschespreekwi
js,onge- voedsel te trekken, en die voor bederfte bewaboorzaam zi
jn aan iets,hetwelk men hoort,om- ren; dan sprekcn wij hetgewoonli
jk drberen uit:
dat men het metgeene aandachtwi1 hooren:wie
is zoo onbesneên van ooren? FSITAMA. Ter
ooren kom en: dit zal den erfnakomeling ter
ooren kom en, aan hem verhaald worden. Poo'
r.
Ter ooren nemen: neem, Isrels Herder! neem
ter ooren. PSALMB. Oneig.,een handvatsel:het
oor van eene kan
eene mande. Een pot met
twee ooren. Oor,ofooren vanhetgeschut. V ouw
in een boek; sla er een oor in. Oorbiedt'g,voor

m et de zam eng.oporberen,en verorberen: ik kan
dat nog we1orberen. Zoo gebruikthet llooF'r:

zommigllen oorbaarden 'twi
jngaardtloofmetzout
en sti
jfsel. Zie orberen.
e orbaud, m.,meerv.oorbanden. Eigenli
jk,
een oorlapjeaan eene slaapmuts;vanoorenband.
Oneig-,een oorveeg,een kinnebakslag, bi
j Kls.
ook oovwantetiemand eenen oorband geven. Oorband wordtook genomcn voor hetbeslag aan het
einde van eene degenscheede, ofvan eenen rot-

gehoorzaam,gewillig,bi
j Hoop'
r.
V an hier oorig, die groote ooren heeft;doch ting. Men moest dit eigenli
jk oordband uitsprein zamenstell:'trui
jmoorigstegediert.HcvGsxs. ken en sçhri
jven; het komt trouwens niet van

Zamenstell.:beeroor,dom oor,druiloor,enz.V oorts oor, maar oord, dat, onder andere beteekenisoorbag (oorbagge),oorbiccht,oorblaasster,oorbla- sen, die van eene spitse punt heeft. Zie oord.

zen, hei
m eltjk opstoken;oorblazer,opstoker,ach- Bi
j KIL.heetoortmucro,et/,
7)?
s
'
.
s;en onsoorb.and,
terklapper;oorblazeri
j,oorblazing,oorgat,oorge- oordband, noemt hi
joortjzervan descheede. De
tuige, oorgezwel, oorhanger, of oorhangsel,oor- echte spelling is nog in het hoogd. Ortband;
bag; oori
jzer, oorklink, een slag aan de ooren; schoon in het gem eene leven Ohrband gezegd
oorkussen, oorlapje,oorlel, oorlepel, ooreloosbi
j wordt;neders.oortband.

HcvgExs!oorpaarl, oorpeuluw, oorpî
jn, oorpi
jp, eorbledlg,(bi
jIflL.oorbodi
g)zieoor.
gehoorbuls; oorpil.pl.e, een spujtJ-e;oorrand,oor-

e orb l.azen .oorblazer,zie onder oor.

ring,oorsieraad, oorsmeer, oorspuitje,oorsteken, e erd, o.,meerv.oorden. D itwoordheeftmecr
oorblazen,bi
jlfls.en M .ST.:verraders,smekers, dan eene beteekellis, in een algem een denkbeeld
oorstekers runers, bi
l
- ItlL. rui
jnen, oorrui
jnen, misschien gegrond. Hetgeeft,vooreerst,te kennen
h aurem ntussitare, oortipje,oortuiten,oortui- een deel van een geheel,een afgebroken stuk.De
ting,oorveeg,een klap:oorvinger,de pink; oor- Engelschen heeten orts overbli
jfsels,brokken van
was, oorsmeer; oorworm:hi
j zietzoovriendeli
jk brood, en voorts van andere spi
js. Ten flt
lccdc,
als een oorworm.
beteekent het een vierde deelvan een geheelin
001
-, bi
j lslo.oro,KsR,orc,OTFRID.or,TAT. hetgemeen:een oortmi
jlsvan derstadt.HoorT.
hora, hoogd. Ohr, nederse oor, angels.eare,eng. In het bi
jzonder, een vierde gedeelte van een
ear! lat. auris, fr. oreille. ital. oreechio, spaan. stuk geld: een ri
jksoord; een vierde van eenen
o''va.. A ntlere talen hebben voor de r de na- ri
jksdaalder. Een oord van eenen gulden. Een
verwante s, als het' oudgoth. auso, lett. ausis, oordje, vroeger hnt vierde gedeelte van eenen
tuiver. Ten derde, bednidt het eenen scherpen
hetoudlat.ausis,gr.nvg,hebr.l%
IX. Andere shoek,
een scherp, spits ding. Klt,.zet oortover

hebben eene keelletter,alshetpool.uccho,krain. door cuspis,mucro. Die beteekenisvind ik reeds,
ullu.
in het oude HuNzlxgosa LANDR.vAx HST JAAR
e orbaae.(bi
j deOuden ook oirliaar ofrècr, 1252, waar het een puntig geweer aanduidt:m it

orber, orboor, oorùoor,oirboor,oorber)bi
jv.n.en ordestecjeftllamith suerde hawenymeteen pun-
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t
i4 geweergestoken,ofm eteen zwaard gehouwen. hem niet deerde, werd onschuldlg geoordeeld.
Hlerheen behoort ons oordband (oorband),oord- e ordeeien , b. en.o.w.,ik oordeelde,heb
o
@*
zer. Bi
J STarx.vindt men: sines sBr
ertesort. geoordeeld. Dit woord beduidt, naar de oudste
In neders.isorf,geli
jk inhetanjels.ord,in het beteekenis des vorigen woords,een regterljk von-

gem een een hoek,een uithoek. Dlt woord hebben nis vellen. In dien zin is het een bedr.w.: hoe
wi
jnog overi
g in eigennamen van dorpen,dieop sa1 Godt de werelt oordeelen? BIJBsr,v.Ook voor
eenen uithoek moeten aangelegd zi
jn,als:Broe- veroordeelen:ick ben nietgekomen, op datick de
keroord,Onzeroord,Rietwi
jkeroord,Ri
jsoord,Hei- werelt oordeele. BzassLv. In verdere beteekenis,
neno6rd. M et dit oord, in die beteekenis, staan zi
jnemeening overdegesteldheid vanpersonenof
verwant het lat. arl-sta, het hoogd. erlcer,onze zakenaan den dag leggen:wiezjtgi
j,dieeenen
woorden horn,hoorn,enz. Ten vt
krde,beduidthet anderen oordeelt?Bzasslzv.Onz.:onparti
jdigoordc
el
en.
V
e
r
ke
tr
d
over
e
ene
zaa
k
oor
de
elen. Van
het eerste en laatste aan een ding,bj lflL.ora,
ez/remf/cgqeztremunt.D ezebeteekenisiseenefguur hieroordeelaar(oordeeler),oordeeling;ook zelfst.
der vorige. Men vindthetdusbjM.SToxs:en het oordeelen.
can 't u van ende t'oerde alte gader vertellen Bi
j deoudste schri
jversurdet
lan,ttrfeflcn,erdeiniet. Hier ziet elk de verwantschap met ons oor lan.îrf:?'Jen,erteilen,hoogd.urtheilen.
(o?
'
r,oer), eerst,hetlat.orlor,orfgo,hetgr.ogo; e eek enn ee. m .,meerv.oorkenners. M IIYSR
het'einde,hetlat.crc. Eindeli
jk,beduidtheteene spreektvan eenen oorkenner des ioaz'z?.ç.:,openbaar
ruimte, welke een ligchaam beslaat,eene plaats; Notaris,tabellio r:#,'
:. Met het volgende oorkonde
.
eene beteekenis m et de vorige naamw.verbonden. uit dezelfde bron.
In dien zin was het vroeger mannel. en onz-; @ erk end e, v.,m eerv.oorkonden. Eenzeer
schoon thans het onz. de voorkeur heeft: langs oud woord,beteekenende eene getuigenis;in welden oordt, die m inst beschildwacht was.Hoorl,, ken zin reeds Islooa. het gebruikt,archundi,en
Verder, een deelder oypervl
aktevan onzeaarde, Ksa.urcâundt',TATIAN.urkunde. ln diebeteekenis
die bewoond wordt:u1t dezen oort vertrekken. ontmoet men het in Mzslus Clu aTsas.: dateen
Hoogvra. In watoort?V oxo. Zam enstell.:oord- man,die geen huis nogland heeft.geen oorconden
dragen mag tegen een poorter. Zoo vindt men
voogdi
j,bi
jHoorT.
e ordband. zie oorband.
het vaak onder oude brieven,dienende tot getuie oedee'. o.,meerv. oordeelen. Vonnisvan genis der daaqin behelsde waarheid: in oirconde;
eenen regter in twistgedingcn:een oordeel vel- thans nog: in oorkonde derwaarheid metmi
lne
1en - spreken - uitvoeren. Gevoelen:het oor- hand onderschreven. OTrm o. gebruikt het ook
deelvan anderen innemen.Mi
jnsoordeels,ofnaar voor getuige. Zoo ook in den BIJBSL, 1477:hi
mi
jn oordeel. A1sdeReehterbi
jhetspannenvan is oirconde,dathitzach. En in 't Lxvlx Z C.:
de bank die gevoelensafhoorde,noem de m en het: endeghiseltwesen mi
jn oerconde in Jherusalem
oordeelen besteden. Een eindoordeel,waardoorde enz. Bi
jKIL.komthetook dusvoor; en dan is
zaak beslist wordt. Voor oordeel bezigde men zulk eene getuigenisoorkondschap,datbi
jJ.CATS
voorhectl ook ordel; m eerv.ordels. Zamenstell.: gelezen wordt. In bepaalderen zln, beteekent het

ordelllrager,ordelgeld,ordelwi
jzer,Aosracxg denkt eene schrifteljke getuigenis,en wel elkeschrifte(want in hethoogd.zegtmen ook bi
jverkorting ljke, openljke onderhandeling of verhandeling,
Urtellîdat dit uithetzeeroudegebruik van d1t inzooverre dezelve,voorlateretjden,toteen volwoord voortgevloeid is; dathieruitwaarschjnli
jk doend bewi
js zal dienen:oude oorkonden opzam elen. Al hadden wi anders ghene orconde.M .
SToxE. D it woor is zam engesteld uitoor,datis
er, ver, en het oude kond, van hetoudearkunden,urkunden,erkunden. Zie hetvolgende oorkonden.
e erk enden. b. w., ik oorkondde,heb geoorkond. Bekend m aken, getuigen; een woord,
In den Bi
jb.sti
jlheefthetook debeteekenisvan dat meest verouderd is: 's Lants geschichten wil
is,datditde eerstebeteekenisvan hetwoordheeft
aitgemaakt. V oorts,beduidt dit woord,in eenen
godgeleerden zin:het laatsteofalgemeeneoordeel.
De dag des oordeels. Ook heeft dit woord de
beteekenis van allerleistraf,van God den m enschen
tottuelltiging in ditleven opgelegd, aangenomen:
ick hebbe gevreest voor uwe oordeelen. Blasbzlzv.

c oirconden. K.KOLYN. Hj oirkonde,dathi
j,
Gods heilige en reytvaardige handelwjs in de il
wegen zi
jnervoorzienlgheid. Ook noemen wi
joor. die Caesars stadthouder was,uithetwingewestgedeel een vermogen der ziel, om, door de kennis weert werdt. lloorT. V an hier oorkonding,oorvan voorwerpen, m et het verstand,hetware van kunding,bj HooFl'.
hetvalsche,hetnuttigc van hetnadeelige te schif- e eriof,o. Verlo;vri
jheid:watoorlofmaakt
ten en onderseheiden, en, door vergeli
jking of u stout,mjne achtbaarheid tebreeken? G.BIozamenvoeging van reeds bekende zaken, nieuwe Loo. Yan hier oorlofeeek, oorlofsti
jd,voor stilkundigheden te scheppen. Een man van een groot stand van bezi
gheden, viertjd, bd Moox. Van
oordeel. Een welwikkend oordeel enz. Zam en- soldaten wordt het veelgebruikt;anders t'
erlF :
stell.: oordeelkunde, oordeelri
jk, oordeelvasty bi
j eenen soldaat oorlof geven, hem afdanken,ook
Poo'
r,oordeelvelling,enz.
hem ontslaan van de gewone dienst. M et eene
Oordeel, bj TslD.en OTFRID.urdeib NOTK.,/r- nam vrouw M ARIA haaren oorlofvan denzelven.
r. In hetgemeene leven gebruiktm en eene
teilda, hoogd. Urtheil,neders.oordeh eng.ordeal, Hoov'
fr. ordatle, boh. ortel. In de middeleeuw.heette hoFeli
jke uitdrukking : met oorlos dat ik u dat
discrett'
a beoordeeling,bi
jKsa.doorurteilidaover- vrage. Zam enstell-:oorlofsdagen enz.
gezct. V an dit woord stamt ook hetm iddeleeuw. KER.urlauhiq SculI.
T. orlf hoogd. Uî'
laub,
ordalthm, eng. ordeal,fr.ordalie af,beteekenende zw.orl/. Zie oorloven.
zeker beslissend bewi
js over eene zaak,hetwelk e orieg, m. en o., meerv. oorlogen. Een
men als eenen zigtbaren vinqer van Godswon- openbare kr'
tg, door het eene tegen hetandere
derdoende hand aanm erkte. Bi
lvoorbeeld:iemand volk,om verscheidene redenen,gevoerd,waar elke
over iets aangeklaagd cn m etvuur beproefd,dat partj harevermeenderegten doorwapenen zoqkt.
6:
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te handhaven: iemand den oorlog verklaren,den IslooR. arspvlngen. Oor, or, is ook beglnsel.
oorlog aandoen. Oorlog voeren.
e orveede, v.,meerv.oorveeden. Een oud
Dit woord komt bi
jdeoude Schri
jversin alle woord,dat in hetvaderlandsche regt slechts voor.
geslachten Aroor. Voor hetjaar 1623 was dit komt. H etwas een plegtigeeed,waarbi
j menbe-

woord gewoonli
jk onz-, nogtans heeftde Hoog- loofde,niemand,metwien men verzoend was,om
leeraarA.KLUIT hetzeerwaarschi
jnli
jk gemaakt, geleden ongeli
jk leed tedoen;vooral,a1smenuit
dat hetvrouweli
jke hetoudste geslacht is. Onze eene hechtenis losraakte: ende die gbecregen
ooren zjn thans meestaan hetmannel.geslacht werden dtden oervede,datsinyementsoudenmisgewend,en wi
jzeggen denoorlogaandoen,enspre- doen. VsrmEx. Zoo isernog cen oirphedenboek
ken van derampen * .
9oorlogs, terwi
jl de rampen der stad Zwol. ,9Die eed,zegt W AGENAAR,was
der oorlog wanluidende is. Zamenstell.: oorlogs- eerti
lds hier te lande zeer gewoon-' En ditwas
bedri
jfi oorlogsbliksem, een geducht kri
jgsman: in die ti
jden noodzakeli
jk,wegens het toen in
twee oorlogbliksems. Ds Coclt.- Oorlogsbonl
t, zwang gaande vuistregt en de vri
jheid der zelfeen, die op een oorlogsschip vaart; oorlogsdaad, wraak. ln neders. is het oorveithe, hoogd. Uroorlogsdeugden, oorlogsfakkel. oorlogsgezel, oornt-fecht.Hetmi
ddeleeuw.urphedaverklaart
logsgezintl, oorlogsgod, MARs,Mwvons;oorlogscautlo super lo,
:SJJfcfe ponenda,t
/6er/elde.
godin,MlxsRvA;oorlogsheld,oorlogsjagt,oorlogs- Zonder twi
jfel is oor hier zoo veela1soverten
kans, oorlogskop, bi
J Moox.; oorlogslasten oor- het woord duidt aan,dat de reede. dat is oude
logslasten, oorlogslof, kri
jgsroem ; oorlogslnoed, wrok,(zie veede, neetej over en geè'
indigd is,feroorlogsnacht,bi
j G.Blor
uoo, oorlogspaard,oor- mknus odt'
i. KlL.heeft'hetwoordniet,maarwel
logspcst, oorlogsramp, oorlogsregt, oorlogsschip, oorvrede,datbi
jna van dezelfdebeteekenisis.
oorlogsti
jd,oorlogsvaan,oorlogsvloot,oorlogsvolk, e ervl
lg, v.,meerv.oorvi
jgen. Een slag aan
oorlogsvuur,oorlogszaken,oorlogszuchtig,enz. In de ooren. Bi
J HoRxlctt komt het enkele valge
anderezamenst.verkiestmen liever lcrq
j'
gt kri
jgs- in die beteekenis voor. De laatstehelftvan het
bende,kri
jgsk-unst,kri
jgslist,enz.
woord heeft met r(
)#,eene bekendeboomvrucht,
B'at de aqeiding van ditwoord aangaat: KIL. niets dan den klank gem een; het stamt zonder
verklaart het dooroverloge,datiseen grootver- twi
jfelui
teene bron metvegen,in het lat.fgere.
schil, van liegen, in den zin van verschillen : het W tjzeggen ook beter een veeg,een oorveeg.
ll
kgt veelwas, oudti
jds,zoo veela1shetverschilt e erzaak. v.,meerv. oorzaken. Eene ontveel. L.Tsx KATB volgt dienzelfden leiddraad. schuldiging. In dien zin ishetbi
jonsveroud.,in
M -&n'
rlxlIJs leidthet af van leggen,datis doen ne- het zw.vrsake. J.Llrslus verklaartursagondoor
derliggen, doen sneuvelen. Neemt men ditaan, ezcusationes. Oor is daar zoo veel a1s opf; enhet

dan i
s oor hetvoorz.er;en hetwordtopgehel- iseenewoordeljkeoverzetting van eœcusat0
*
0. W i
j
derd door het hoogd. den Fd?-nd erlegen, den gebruiken voorts ditwoord voordatgene,waarom
vi
jand afmaken,neersabelen,bi
j Voxo.ook neer- ietsisofgeschiedt. Tedeseroorsake dan hebbeik
leggen. Ditwordtnog meerwaarschi
jnli
jk uithet ulieden gheroepen. Dolœsra. Zonder oorzaak
angels. orleg, zw. örlig, eene slagting. II
IRE iemand haten. Thans gebruiken wi
j veelal het
lleem t daarom de laatste helftdezes woords lo.p woord reden. ln bepaaldere beteekenis. dat gene
leg, î?#, voor het oude lag, bi
j ULPHIL. laug, waardoorietsvoortgebragtwordt: geen gewrocht
waarvoornaderhand desissende sjevoegd,endat zonderoorzaak. Gi
j zi
jtoorzaak van mi
jn ongein slagveranderd is.
luk. Een voorwendsel:eiet,dathj oorsaketegen
e orl.
ogen.o.w.,geli
jkvl.;ikoorloogde,heb mi
j soekt. BIaB. Aanleidendegelegenheid:daargeoorloogd. Oorlog voeren. Somti
jds wordt het, omme geven si
j oorsaken totschandeli
jckeafgoin Bi
jb.sti
jl,bedr.gebruikt:dewi
jlemi
jn Heer de deri
je. lloR>rsra. Van hierhetbedr.werkw.0p0-oorlogen oorlogt. Oul. bezi
gde men het ook zaken: bçgeerljkheid oorzaektallequaed,lfRurv,
voor beoorlogen.
thans veroorzaken. Yan hier het veroud.oorza#'o:
el.
ovex:. b. w.,ik oorloofde,heb geoor- ker,oorzakig;oorzakeli
jk isnog in gebruik.
loofd. Oorlof geven: dat hi
jwou onsoorloven. Hetwoord is zeer oud,en komt,in delaatste
J.T.JosEr. H etdeelw. ism eestin gebruik:of beteekenis, reeds in de negende eeuw voor. In
datgeoorlooftzi
j. Hooy'r. Van hier geoorloofd- hethoogd.Ursache,deen.aarsag,zw.orsak.
heid. H oogd. erlauben, neders. oorlaven, oudvr. e osl, o. Die hemelstreck, waar de zon zich
orleven,KER.erl-auban,eng.toleave,i
jsl.let
fa,zw, des morgens het eerste aan onsgezigtvertoont:
lo
ftra. Oor isderhalvehetvoorzetseler.
diehetoosten westbespant. Poo'
r. Tn 'tmore orgprong, m.,meerv.oorsprongen. Het genbarent oost. G.BIIAXDT. Hetooster gedeelte

eerste begin, het ontstaan, het ontspringen van der wereld: datmi
jne kruiden in 'toostniet geiets. ln de eigenli
jke beduidenis noemt NoT- wassen zi
jn. Hoor'
r. Oost,west, 'thuis best,
ltEltdaarom eenebron,wel,eenenoorsprong. '
Si
j waarmen ook in dewereld goed onthaaldworde,
gebruiken ditwoord ook nog in dien eigeli
jken hetisnergensbeterdan bi
jzi
jnen eigenen haard.
zin voor eene bron,waaruit stroomend
'e wateren Zamenstell.: Oostindië, oostindisch, oostindievaarontspringen:daardevloed lnduszi
jnenoorsprong der, oostkant, oostkim, oostland, oostlandsch. bij
neemt. BSGASRT. V oorts,beteekenthetin hetge- MooN.,oostnoordoost,oostpoort,oostwaarts,Oostm een hetbeginsel cener zaak:de oorsprong dier zee,oostzi
jde,oostzuidoost,enz.
benaming is enz. Alles heeft zi
jnen oorsprong Hoogd.Ost,neders.oost,angels.east. eng.eant,
van G'od. Die breedtvan den oorsprong der be- fr.eut.tjsl.austur,frankd.ost. V/atden oorsprong
roerten gewaaghde. lloor'r. Oneig., beduidt het des woords aangaat:M ARTIN.zcgt:ost,quasiorf,
de werkende oorzaak van eene zaak: God is de ab or/v,nelpotius ab aestu. W ACHTIR.denkt om
oorsprong alles goeds. Van hieroorspronkeli
jk, het Geth. ustandent opstaan, opgaan. D aar de
andere namen der hemelstreken ondertusschen
oorspronkeli
jkheid.
Oorsprong stamt, volgens sommigen, van het den aard derwinden,dieuitdie hoeken waai
jen,
oude onz. w. oorspringen, ontspringen, af, bj uitdrukken,a1s noord hetbruisende en snorrende,
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west het zacht lispelende, zuid het zledende of dit gebrek bi
j zich bespeurtyvan zich zelven niet
heete,zoo stemt ADSL.metde laatste gissing van hooggevoelend is, wanneer hi
j andersweldenkt,
oo heeft ootmoed de beteekenis van nederigheid
MARTIN.in;wanneerhetoosthetscherpsni
jdende z
en doordringende van den oostewind kan beteeke- gekregen: in onderdanigsten ootmoed. H ooeT.
nen:aestus heefttoch in hetgem een de beteeke- Bi
j J.DE HAss heeft hetnog een W gevoegd
denkbeeld van eenen nederigen en arm oedigen
nis van scherpheid.
j beurt mi
jn' ootmoed uit het stof.
e esl.bi
jv.n.en bi
jw.
,metdeu vergeli
jkenden toestand : hi
trap ooster. Dat in hetoost is,of uit hetoost Van hier ootmotdig, ootmotdigheid, ootmoedigkomt, of naar het oost ziet: de wind is oost. ljk!ootmoedi
gen, waarvoor verootmoedigen in geA nders wil dit woord met het volgende naam- brulk is.
woord aaneengeheeht wordeu1de oostewind!den e #,een voorzetsel,bi
jwoord en tusschenwerps.
oostewind, niet den oostenwind;zie hoogeprlester. Als voorzetsel is het van eenen wi
jden omvang
e
n
ee
ne
ui
t
ge
s
t
re
kt
e
be
teekenis. Als zoodanig,
A1s het een vergeli
jkend denkbeeld inzieh sluit,
zegt men ooster: de oosterhoek, de oostergevel, beduidt het, vooreerst,een zi
jn ofwerken boven
oostergrens, oosterpoort. Bi
j OUD. vindt men de oppervlakte van een ligchaam. D eze is,mis-

oosterkruiderq
jkn. Een oostvaarder? een schip, schien, de oorspronkeljkebeteekenis,waaruitanjke ontstaan zi
jn:op een eiland wodat naar de Oostzee vaart. Van hler oosteli
jk, dere fguurli
naar hetoosten strekkende,uit het Oosten W aal- nen. Og eene bank zi
tten. In vele fguurli
jke
spreekwdzen ligt deze beteekenis ten grondslag :
jende,bi
J BJGAIRT ook oosterlùk.
e esten . o. Die hemelstreek, die tegen het op den sprong staan. Een leger op de beenhebwesten overstaat,in het gemeene leven doorgaans ben. Op zi
jnehoede zjn. Iemand op dehanden
hetoosten: de zon komtin laetoosten op. V oxo.
dragen. f)p reis, op de jagt. Op den middag.
e
en de BIJBELV.zeggen ook ut't den oosten: InIS- Op heden,op morgen. Op 'tvoorjaar.HooznT.
schien voor het onaangename ut'tden oostene. Oul. Op het paard sti
jgen. Op vri
je voeten stelleu.
lietm en hetlidwoord ook weg:Endoesi
jtoghen Op hand krjgen. Op slag komen enz. Op de
Van Oosten. BIJBSL, 1477. ln hetbi
jzonder dat baan komen. Op de kermlsreizen. Ttzk op roof.
gedeelte der wereld,dat beoosten de M iddelland- V erslingerd op het spel. Op God hopen. Op
sche Zee ligt,deLevant:hetgeurri
jk oostenzag, middelen bedacht. Op iemands gezondheid driuln ziJ-ne vruchtbre dalen enz. BR. Na. BRANDIS. ken. Sedert wert d'oorlog op den nam e van
@
M et meerdere bepal
ing,datgedeelteldatbeoosten hem gevoert.HoorT. Op ietstrotsch zi
jn. Zich
Palestina 1ag:hetdrietal,dat van t oosten z1ch op iets verheFen. Op buit uitgaan. Zich op geboog voor d'arm e kribbe. V oxo, H et uiterjte nade overgeven. Op de helfte aanvullen. Gegewestvan Aziëten oosten:op dathi
j zi
jneheer- schokt van baeren, slagh op slagh.PooT. Oul.

werd het ook voorover gebezi
gd:mi
jn volcop
welcic di
jeenen conincghesetheb.BIJSEL,1477.
Op een nieuw. Op een duit:zi
jgeli
jken elkander op eeu duit, zoo alsmen dageljksspreekt;
voor ooster,oosteren,oosterdagh. In hethoogd-is doch waarschi
jnli
jk is dit verbasterd van op ende
schappi
j met den Oceaan, en d'uiterste deelen
van 'tOosten bepalen zoude. .BIJG. Zamenstell-:
Oostenri
jk,Oostenri
jker,oostenri
jksch.
e oster.zieoost,b'
l
jv.n. Bi
jKls.komtnog

,fî'I; zoo ook: op een top,voor op endeop. Op
het een zeer gewoon woord dz'e Jd/6rn. Hetbe- ?

jn best. Op hetheerli
jkste uitgedost.
teekent het feest van Jlzcs opstanding,bi
J ons, zi
jwoord komt hetook illonzetaalvoor.
met den Joodschen naam,paaschfeest genoemd. Als bi
En dewtjl het paaschfeest meest in de maand Op en neder loopen. Met'van: van jongsop.
jk een opwekkend tnsschenwerpsel:
April valt, droeg die m aand oul.den naam van Het is eindeli
oortermaand.
op!stri
jd'brePlso!op!gesptnu hetharnasaan.
e osleren , o.w .,het oosterde, heeft geoos- G. BRANDT.
terd. Een woord der zeelieden:het kompas oos- Dit voorzetsel komt ook in zamenstell. voortert,wanneer de naald,onder som mige hem elstre- M en plaatst het aclater - en vooraan. A chteran: waarop,achterop,ellz. V ooraan:opwaarts,
ken, niet vlak het noorden wi
jst, maar tenige a
opdat, opkomst, opstanding, enz. In zam enstell.
streken oostwaartsafwi
jkt.
e esterl.:ug. m. en v,,meerv.Oosterlingen. met werkwoorden, geeft het aan dezelve eene
e beteekenis;die van eene beweging ofrigIemand uit de landen langs de Oostzee gelegen, dubbel
*
en voornameli
jk uit de hanzesteden. Oosterling ting ln de hoogte,a1s:opkom en,opstaan,ophoois ook iemand, die in het Oosten, de Levant, Pen;die van de veroorzaking eener opening,a1s:
opdoen, opbreken. In dit geval vervangt het de
woont.

eeséerl.
uefe,(bi
jKlrz
. oosterlucye)v. Ho1- plaatsvan hetbi
jw.open.
Zoo dikwi
jls dit voorzetsel met werltwoorden
wor
dt, is het scheidbaar,als: OPne*
za
m
e
nges
t
el
d
ri
jk, Frankri
jk en Tartarye groelt,welkerwortel
wortel, zekere vezelachtige plant! die in Oosten-

eenen sterken,onaangenam en reuk geeft,zeer bit- m ell, ik nam OP, Opgenomen, OP te nomen
ter van smaak is, en braking veroorzaakt. Uit oploopen,liep op,opgeloopen,op te loopen.
hetgr.aristolochth.
jUIYHIL.jup,angels.up. Over
Hoogd.auf bi
jn uitdeze bron voortgevloeid;zoo ook
e oslerselk. bi
jv.n.en bi
jw. Van hetoos- en open zi
ten:hetoostersehe huis,het huis der hanzesteden uaeg en super,supra. W i
j zullen de metop zate A ntwerpen. Dat betrekking op de Tyevant mengestelde woorden nietalle afzonderli
jk behanheeft: de oostersche volkeren. De oostersche ta- delen,maar eenige slechts noemen:opaderen,opbaggeren, opbakeren, opbakken, opbaliën, opbalen.
e olm eed, m. U it krachtder aoeiding van nen, opbellen:opbetten,opbiechten,opbieden,opootLood)en moed,moetditwoord eigenli
jkledig- bleeken,opblilven,opboeten,opbollen,opbondelen,
heid d. i. afwezigheid van moed beteekend heb- opbonzen, opboom en, opboren,opbossen,opbranben, niet zoo zeer a1s eene laakbare lafheid, a1s den,opbrei
jen.opbrommen,opbrouwen,opbruinen,
we1een onschuldig gebrek. Daar nu iemand,die opbruisen,opbuigen,opbulderen, opbulkenjopci
j-
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feren, opdampen, opdanyen, opdeunen,opdienen, M et de tanden eene opening maken; ook door
opdisschen,opdonderen,opdraallen,opdraven,op- bi
jtende m iddelen dit veroorzaken: dat bi
jtjde
dreunen,opdri
jven,opdringen,opdrinken,opdruk- huid schieli
jk op.
ken, opëten, opfeuren,opqikken,opiuiten,opga- e pb:léen. b. w.. ik bi
jtte op,heb opgebi
jt.

deren, (opgaren) opgalmen, opgespen, opgesten, Dooreenebijtinhetijstehakken eene opening
(opgisten) opglimmen, opglippen,opgloei
jen,op- maken:de kohingschen deeden 'tveer opbijten.
Floren,opgoo'
den,opgorden,opgrabbelen,opgroei- Hoor'
r. Meir en stroomen op tebi
jten. Voxo.
Jen, opgroenen, ophaken, ophakken, ophelderen, e pb:xxtIen . b. w., ik bond op,heb opgeophel
pen,ophi
jschen,ophoogen,ophoopen,ophoo- bonden. Iets, dat doorzi
jneslapheid naarbeneren, ophullen, ophutselen, opjukken,opkaauwen, den helt, vastbinden: het haar- den wi
lnstok,
opkabbelen, opkamm en, opkappen, opkeeren,op- enz. opbinden. Dan wacker voor de vuist de
kerven,opkiemen,opki
jken,opkippen,opkladdeny rancken opgebonden. Voxo. Boven op iets vastopklampen, opklappen, opkloppen. opklossen,op- binden :ende bonde hen m utsen op. BlaBsrzv.
klouwen, opkloven, opkluiven, opknaauwenj op- e rb la ken , veroud. o. w., ik blaakte op,
knabbelen, opknagen, opknoopen, opkoelen, op- ben opgeblaakt. M et blakend lieht opsti
jgtn.
koesteren, opkoken, opkondigeny opkorteny op- H oorT bezigthet, voor metluister openbaar wor-

kraauwen,(opkrouwen)opkrabben,opkramen,op- den:endedeedtzi
ln'glorie het opblaaken. Met
krieken, opkri
jgen,
, opkrimpen, opkrullen, opkun- hevige kracht ontstaan: zich luttel kreunende der
nen, opladen, oplangen,opleiden,oplichtenj(licht afgunst, opblaakende uit het verstrikken dies
r.
worden) opligten, (opbeuren) oplusten,opmaken, deugdzaamsten m ans. Hoov'
::nk en . o.w.,ik blonk op, heb opgeopmerken, opnaajen, opnemen, opnoemensoppe- e rb'
ren, oppiklten, opplakken, opploegen,opyronkeny blonken. Eenen blinkenden glans van zich geoprakcn,oprapen,opreiken,oprigten,opri
jden,op- ven: de beucklaery die van gout hier opblonck.
ruimen,oprukken,opschaFen,opschaven,opschen- Voxo.
ken, opscheppen, opscheren,opscherpen,opschie- e pbod, o. Bleenroeping: opbod van den
ttn, opschilderen,opschommelen,opschoppen,op- adel. V an bkeden,voor aankondigen, boodschapschorsen, opschrabben, (opschrappenjopscbrapell) Pen. Opbodisook een hoogerbod, bi
jopenbare
opschransen, opschrjven,opschudden,opschniven, veiling.
opschutten, opslaan, opslokken, opsluiten,opsme- e pbeden. (naar den Gelders. tongval,op-

ren, opsmukken, opsmullen,opsni
jden,opsnuiven, baden) b.w.,ik boodde op, heb opgebood. Op
(opsnuFen) opsommen,opspannen,opspelden,op- c1e Veluwe zegt men: een pand opbaden,datis,
sperren, opsporen,(opspeuren)opspringen,opsta- openli
jk aankondi
qen, dat hetzelve, ingevolgehet
pelen, opsteken, opstellen, opstemmen, opsti
jgen, landrert,zalgevelld worden. Van hieropboding
opstooten, opstoven, opstri
jden, opstrekken, op- Lopbadtng).
stroojenyopstuiven,optakelen,opteekenen,optel- e pbee:len.b.w.,ik boeide op, heb opgelen, optillen, optim meren, optrelkken, opvangen, boeid. Opbindeu: abri
koozen, met geen biesjes
opvaren,opvegen,opverwen,opvi
jzelen,opvliegen, opgeboeit. HoogvL. Oneig:hoe i
jdel, dat men
opvloeken, opvoeden, opvolgen, opwaai
jen, op- opboei
jke zaeken.
jt 'thandgebaer van mensclleli
wachten, opwakk-eren,opwassehen,opwassen,op- Voxp. In den scheepsbouw heet Opj08:6
*'4 het
wekken, opwentelen, opwinden, opwisselen, op- boord des schips hooger maken:hoog opgeboeide
zadelen, opzeggen, opzeilen, opzenden, opzct- schepen. Bi
j opgeblazen zeeboei
len zj 'topperten, opzien,opzi
jn,opzitten,opzoeken,opzwellen, ste der scheepen op mettafels. Hoor'r.
enz.
e pboreeien . o. w., ik borrelde op, ben
e paaisleen. m .,meerv.opaalsteenen.Eene opgeborreld. Uit den grond van een modderig
soort van steen,onder de edelgesteenten gerang- water boven komen,zoodat er zi
ch bolletjes,of

schikt,die, na hetsli
jpen,vele.
kleuren aanneemt. blaasjes, op deoppervlaktevertoonen:al'tvolk

Uit hetgr.en lat.opalus. M lczu ësls houdt hem en bt
rgeri
j(derkikvorschenl)diej uitharen kolk
voor den Lynkurer der Ouden. Om de veelheid opborl
relende enz. M oox. Voxoss laat de V4der kleuren werd hi
jook Irls,regenboog,gehee- vernimf ut't den prontf opborlen. Oneig.: ik zie
ten. PLlxzcs noemt hem paederosi
een gruwzaam spook opborlen. PooT. Thans
erbersten. (opbarsten) o.w.,ik borstOp, borrelde alles op in zi
jn wraekgierigh harte. J.
ben opgeborsten. Door bersten eene opening kri
j- Dy;Hwss. Endeed zi
jn'reedenen, gezultin gal,
gen:voorwaertsOvergevallen zi
jnde,ismiddenop- aldus opborrelen. H oox'T.
geborsten. BIJBILV.
e pbeuw en , b. w., ik bouwde op,heb ope pbeuk en. b.w.,ik beukte OP, heb OPge- gebouwd. llat afgebroken is van nieuwsbouwen:
beukt. D oor beuken boven OP iets slaan;ook bouwt de mueren van Jerusalem op. Blaslrv.
door beuken eene opening in iets maken. D e Alle andere vervallene zaken herstellen:de talen,
poorten opbeuken gebruikt dus Hoop'
r.
kunsten, enz. opbouwen. Iemand in hct geloof
e pbeuren ,b.w.,ik beurde op, heb opge- opbouwen. Van hier opbouw, opbouwer, opboubeurd. Optillen. Oneig., datin vervallenen staat wing.
is,wederom krachten bi
jzetten:dit hadt'tlichaam e pbrassen .b.w.,ik brastte op, heb 0PZ0opgebeurt. J.Ds Hwss. Mjn zwakheid optebeu- brast. D oor brassen opteren :want goetvan eene

ren. FEITAMA. Uit rampen, die bi
jeenediepte zi
j isveerdig oygebrast. CATs. BjltIL.heefthet
vergeleken worden. m et hervatten m oed,verlos- ook eene onelgenli
jke beteekenis, te weten,die
sen: uit de ellende op te beuren. FltAxTzylx. van verduwen,verdragen.
Eencn neerslagtigen geest zoo iets toebrengen, e pbrek , m. Een verouderd woord. Het

waardoor hd nieuwen moed vat:die taalbeurde vertrek van eene plaats:zi
j besluiten den opbrek
hem aanmerkeljk op. Van hieropbeuring,inden der troepen. HoorT.
e pbeek en. b.en o.w.,ik brak op,heb en
eigenli
jken en oneigenli
jken zi
n.
epbl
llen,b.w.,ik beetop,heb opgebeten. ben opgebroken. Bedro door breken opqnen:
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eenen brief opbreken. D euren en vensters opge- hi
jnieuwe landen opdeed. BöG. Ietsnieuwsopbroken hebbende. Losmaken, dat vaststaat, het doen, vernemen. Niets opdoen,verkrjgen. De

opnemen en wegdragen: dat het ti
jdt was de wasch opdoen, in orde brengen. W ederk.:zich

kraam op te breeken. HooFT. Oneigenl.: een opdoen,zich openen:de aerde dede haer op.BzJ-

beleg opbreken. Onzddgg,met zù'
nt hi
j ismet Bsrz
v. Zich vertoonenl daer doet zich 'tlantzi
jneganschekraam opgebroken. Hetlegerbreekt schap op. Voxo. Zich aanbieden: degelegenop. V an waar hen de Prins,m etdreighen, deed heid deed zich op.
opbreken. Hoo>a'r. Van het oprispen der maag e pdrage n. b. w., ik droeg op,heb opgegebruiktmen het ook:winderige koolbreekt op. dragen. Om hoog dragen :turfopdragen. Aan

Overdragt.:'
dat zal hem ztlur opbreken,datzal iemand aanbevelen: terwi
jl dces'Kerk aan Godt
hem van achteren onheil baren. H oe zuur staat wertopgedragen. Voxp. lem and een am bt,een
dit verraad, hoe bitter de alssembeken van mi
jn bevel opdragen. Zich aan God opdragen. Van
getergde wraak,u eenm aalop te breken. F>;ITA- hier opdragt.

MA. Van hieropbreking.
ept%ragl:g. bi
jv. n.en bi
jw-,opdrugtiger,
e pbrengen, b.w.,onregelm.; ik bragt op, opdragtigst. Opgezwollen in hetwezen,metroodheb opgebragt. Boven op iets andersbrengen: heidvan gelaat: waerbi
j deblozentheid derbruihout opbrengen,op de vliering enz. Totbehoor- nen wel m ag schromen, als in triomf methun
li
jken wasdom en groottebrengen;opvoeden:ghi
l opdrachtig root te komen. AxTox. Van hier
hebthaer kinders opgebrocht. D.HEINs. D ie ic opdragtigheid.
opgebracht hebbe ende gevoert. BlgssL,1477. e pll.r:esehen. b. w., ik drieschte op,heb

Zi
j hebben hem a,
1 opgebragt,naar de gttvangenis opgedriescht. Met drieschen en dreigen uit den
gebragt. Scheyen, geld opbrengen. Zamelpen- afgrond doen opkomen:die Vorstin,diehieral
ningen, vri
jwilllgh opgebragt. Hoox'T. Van hier d'
onderaartsche gooden opdriest. G.BRAXDT.
opbrenger,opbrenging,ook opbrengst.
e peen, bi
jw., beteckenende op elkander.
e pdagen. o. w., ik daagde op,ben opge. Men pleegt ditwoord veelalaan de werkwoorden,
daagd. Dag worden:a1s'topdaagde,rukken de waarbi
j hetgevoegd wordt,vasttehechten,en b.
burghersweedernaa de Neudetoe.HoolT.Aan- v.opeenhoopen.opeenstapelen,enz.teschrjven,doch
vangen:toen '
tlichtdeez'jaardag op zag dagen. daarheteen bi
jw.en geen voorzetselis, zou het
G.BRANDT. ln verderefguur:de zegezien op- eigenli
jk daarvan behooren afgescheiden te wordagen. Voxp. Ook, in het algem een, te voor- den:opeen hoopen enz. Hetalgemeene gebruik wi1

schi
jnkomen:zi
jzullen nog welopdagen.
echterhettegendeel.
e pda*, voegwoord, dat een oogm erk aan- e p efseh . m, De daad van opeischen: ten
duidt,beheerschende eene aanvoegende wi
js: op- eersten opeisch. Hoor'
r.
datik van geduchtere onheilen thanszwjge. Oul. e pe:sehen.b.w.
, ik eischte op,heb opgewerd hetook voor L'ndien gebezigd:opdat hetden eischt. Totde overgaafvorderen:eene gtad opconinc genoecht. BIJB>II,,1477;waarvoor deSTA- eischen. V an hier opeisching.

TZNBIJB.hteft:indien hetdcnKoninggoeddunkt. e pen.bi
jv.n.en bi
jw.
,openerjopenst,schoon
Nog hoort men,aan de M aas,onder het gemeen: in een enkel geval slechts. Het tegendeel van

opdatikmaar eenigzinsti
jd heb,za1ik hetdoen, gesloten,en,a1sbi
jwoord,staathettegen toeover.
voor:indien ik enz.
Eigenli
jk:eenopenwagen;een openmond.Opene,
o xydeivezR, b.w., ik dolf op, heb opgedol- onverzegelde,brieven,indem iddeleeuw.literaepatenven. Eene diepte opgraven:hebbende den Over- tes,waarvan het onduitsche patent. Ook als zelfst.,
toom opgedolven. HoovT. Iemand den weg op- voor eene opening, eigenl.en oneigenl.:was die

delven,hem in zi
jn voornemen verhinderen. De stadt door 'tzelve open ingenomen. Hool'
r. En
weg tot vree schi
jnt opgedolven. J'
. BrkANDT. dan ontmoethi
j nogh geen open. PooT.
Oneig.!met moeite voor den dag brengen:een A1s bi
jwoord hecht men het aan verscheidene

stuk ultde otldheid opdelven V anhieropdelver, werkwoorden vast,als:opendoen, opengaan, open-

opdelving.
tvekken,enz. Voorditopen,bi
jwerk
-woorden gee p den ken , veroud. b. w., onregelm.; ik bezigd,wordtook dikwerfop gebruikt,a1s:opbl'edacht op, heb opgedacht. In zi
jne gedachten ken, o<??alz??, voor openbreken enz. Van hier
iemand ietsopsti
jgcn:beterzoudeeen Prins,dien openheld,oneig.: de gulste openheitvan 'tharte.
wi
j geen argh opdaehten,metonze haaperingen Overz.v.Hsr
tv.- Openljk. Zamenstell.: operizi
jn voordeeldoen. HoovT.
borstig:openborstige gemeensclap, waarbi
j niets
e pdlehlensb.w.,ik dichttcop,heb opge- bedektbli
jft. Hoor'
r.- Openhartig:openhartigh
dicht. Iets verzinnen ten laste van een ander, (gul, opregt,vri
j) schri
jven. PooT. Openhartigtoeschrjven: dat men deeze misdaadt opdichte. heid,openhartigli
jk.
HoolT.
epenbaae.bi
jv.n.en bi
jw.,openbaarder,
epdlepen, b.w.,ik diepteop,heb opge- opellbaarst. Oyen, onbedekt: graven, die niet
diept. Dieper maken, opgraven: eene sloot op- openbaar en ziln. BIJBSLV. Van elk daarvoor

diepen. Eene plaat opdiepen, ophalen. Eene gehouden en erkend:eene openbare leugen. Be-

schilderi
jopdiepen,meerschaduw daarin brengen. kend,voorelksoog bloot:openbare vergadering
In de gemeenzame verkeering zegt men: dat kan houden. Zoo ookk in het openbaar verschi
jnell.
niet veel opdiepen, niet veel voordeel aanbren- Oul.werd openbaar ook vooropengebezigd:eenre
gen.
stat, die openbaar ende sonder omm eganc van
e pdeen, b. m, onregelm.;ik deed op,heb muren is. BIJBEL,1477. Naar den heerschenden

opgedaan. Opendoen:eenen brief opdoen. Hi
j regelmoestt1ekrachtderuitspraak op open valdeed daarnahetboek op. Zi
jnen mond opdoen. len; doch, nadrukshalve,komt zj vaak op baar,
ln dehoogte brengen, en van hier,zich van iets dewi
jl, oudtjds, baar en baren vooropenbaar en
voorzien:turf, hout, enz.opdoen. Het eten op- openbaren gebruikt werden. Zie baar. D eze zft-

doen, op de tafel zetten. Ontdekken:waarmee menst. openbaar schi
jnt daarom enkel om meer
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kracht bi
j te zetten,geschied tezi
jn. Van hier sche dukaten doen eenige stuiversopqeld. Ook
eene boete van geld boven de verschuldlgde somy
openbaarli
jk.
e penb aren. b.w.,ik openbaarde, heb ge- alsdie nietop den ti
jd betaaldwordt. Dewaarde
openbaard. Onbedekt doen zi
jn, aan het licht van het bankgeld bovcn het kasgeld noem tmen
brengen :die openbaerde de beste paerle, die zoo anders,m et een italiaansch woord,agto.
diep begravcn lagh. Voxo. Oneig., bekend ma- e pgeéogen . verl. deelw., Van het veroud.
ken:een geheim openbaren. 0u1. ook verschi
j- oCttk#en, o#/
()#ér
l. Opgetrokken: wie voelt zich

nen,zich vertoonen:tepriemti
jt('smorgensvroeg) nlet van 'taerdtri
jk opgetogen?K.B1tAXoT.Veropenbaarde hi
j M ARIS MAGDALSNS. SPIEG.DER rukt: van bli
jdschap opgetogen. Opgevoed:van
Vorac. Ende die here openbaerdeabram.BIJBEL,
in deerli
jke dwalingen opretogen. HoorT.
1477. V an hier openbaring.
o p enen, b. w., ik opende, heb geopend,

hier opgetogenheid,verrukklng.
e pgeven , b.w., ik gaf'op,heb opgegeven.
Openmaken, een woord van den deftigen sti
jl: In de hoogte geven:hooiopgeven, metde vork
eene Eesch, eene deur, eenen briefopenen. D e opsteken. Op de oppervlak
-te van iets,boven op
loopgraven openen. Eene ader openen,aderlaten. iets leggen: den last opgheven. KIL. Ilierheen
H et tooneelopenen,fig.beginnen. De gelederen behoort het drukkerswoord opqeven,deninktop
openen,kri
jgskundig woord. Oneig.:iemand zi
jn vormen doen. Overgeven, inrulm en: eene stad,
hartopenen,zi
jnegedachten bekend maken. Ie- eene vesting opgeven. Laten Varen : den moed
mand de oogen openen,hem inzien in iets geven. opgeven. De A rts geeft den zieke op. lk geef
Verklaren, uitleggen: de Schrift openen. V an het OP, ik geef het geTvonnen. Ter beantwoorhier opening.
ding opdragen:een raadsel eene vraag opgeOpenen,bi
jIsloou.o
fonon,OTFRID.enWILLER. ven. Ter aanteekening bekend maken: iem ands
o
fenen,angels.openian,hoogd.öftten,neders.ape- naam, woning, enz.opgeven. Pogchen,snoeven :
nen, zw.öpna.
hoog en breed opgeven. V an hier opgaafj ope penbarl:g, zie open.
gave,opgever,pogcher;opgeving,overgeving.
e pfak ken, veroud.b-w., ik fakte op,heb
4'ygew eké. opgewelttheidjv., zie opwekken.
opgefakt. Aangri
jpen om weg te voeren:endoet e rgezeé, verl. deelw. van opzetten, zie dit

den gi
jzelaar opfakken door de stoutheitvan eenen woord.
e pgraven. b. w., ik groef op,heb opgehelbardier. HoorT. ZieAkfakken.
e pf:ak keren . veroud. o. w.,ik Eakkerde graven. Door graven openen:eenen weg opgraop,ben opgeflakkerd. Flakkerend opsti
jgen;ster- Ven. Die weg is niet opgegraven,dat middelis
kerdan op#t
kkeren; devlam, doorden wintop- u nietbenomen. Van hier opgraver,opgraving.
Cackerende. V oxo. Fig.:dingen, door welke de

e rh aIex:, b. w., ik haalde op,heb opge-

wellustizhei
jd opqakkert. OIJD.
haald. Opwaartshalen,optrekken:hetnetoyhae pA ik k eren , o. w., ik Qikkerde op,ben len. Zi
jn hart ophalen, door lange inademlug,
opgeiikkerd. Fli
kkerend opsti
jgen:tranen,diede verschc lucht scheppen, oneig., zich verkwikken:
vlam doen op:ickeren. V oxo.
haalt uwe harten nu vri
j onbekommerd op. P.
e rR enk eren, veroud. o. w.,ik :onkerde RAB. Bovenwaarts bewegen :de schouders ophaop, heb opgeoonkerd. Flonkerenden glans van len. Hooger m aken: eenen muurophalen. Onzirh opwaarts geven : als de zuyvre glans van eig.,in top verheFen:waerbi
j delofdesHeldts

Rozeli
jnt
jesoog opge:onl
tert. JAN.BoNEFON.
(hoe TAclTus die ophaelt) niet mag.halen. K.
e pfok k en . b. w.. ik fokte op, heb opge- BRANDT. A anroeren:eene zaak ophalen. Oneig-,
fokt. Door fokken doen aangroei
jen,grootbren- overtrelen:iemand in verstand ophalen. U it vogen; van de beesten, inzonderheid van paarden, rigeti
jdente voorschi
jnbrengen en in hetZeheukoei
jen en schapen. Van hier opfokking.
gen roepen: hetlust nli
j uit d'aloutheid d'eerste
e pfrlsselhen. b.w.,ik frischte op,heb op- A andoenders dier gewesten op te haalen. Bo'o@
gefrischt. N ieuwe frisehheid geven.
ln het gemeenj aantoonen, verhalen: verwacht
niet dat ik hare schoonheitOP za1halen. J.Dz
e pgaaf,(opgave)v.
,zieopqeven.

epgaan,o.w.,onregelm.;lk qing op, ben H-tss. Inzamelen:geld bij de huizen ophalen.
opgegaan. Opwaarts gaan. Eigenltk: aen den Ollzi
jd.: een enkle tlag in uw paleishaalttegen

hoogen wech,die cpgaat. BIJBELV. fn verdere
beteekenis: de sonne ginck op. BJJBEIZV. Alsde
dageraet opginck. BIJB. Devlam ging op.Voxo.
Totm eermaalen gaat een kreet op. H ooll'. H et
vlas is nog niet opgegaan. De vlieger zalniet
opgaan,overdr.,de onderneming za1nietgelukken.

duizend elders op. M UNT. V an hier ophaler,in
zam enst., ophaling. Zamenstell.: ophaalbrug,ophaalnet.
e rhebben , b. w., onregelm.; ik had op,

e pgeklaard. verl.deelw. Zie opklaren.
e pgeid, o.,mecrv.opgelden,van meer solnmen. llatgeld, hetwelk m en boven de waarde
van eene m untsoort ontvangtla1s men eenebctere
muntsoorttegen geringere ultwisselt:de holland-

e ph em el.en, b. w., ik hemelde op, heb
opgehemeld. Ten hemel voeren: thans hemelt

heb oygehad. Men gebruiktditwoord,iu dezamenlevlng: zi
j had borstrok aan,noch hoed op.
Wi
jders,opengaan:de deur ging op. Uweoogen Ik hebmi
jne boterham nog niet op. Veelmet
i
emand
ophe
bbe
n, van hem houden. In de zagaan op. Voxo. Verteerdworden:almi
jnvoorraad zaldtlsdoende opgaan. Van hier opgang. menleving zegt m en A'an iemand,die te veclg:e pgebru :k en, b.m ,ik gebruikte op, heb dronken heeft: hi
j heeft watop.
opgebrtlikt. Iloorgebruikverteren,opmaken. Een e ph ee en. b.w.,ik hief op9heb opgeheven.
Tn de hoogte heffen:metopgehevenkling. Voxo.
woord derdageli
jkschetaal.
e pgel.jen,(anderen spel
len opgi
jen) b.w., Aanheffkn :een lied ophefen. V erhefen,roem en:
ik geide op,heb opyegeid. Ophi
jschen:wanneer die d'eer van A msterdam zoo hoog hebt opgeheven. AxTox. Van hier ophefing.
wi
jeenige zeilen opgl
jden.BKG.
MAaoos I
'
leldewerk mi
jn zinnen op door'tzwerk.
PooT. In het algemeen, verhelen: zoo hemelt

hi
j de dichtkunst op. J.Dn HAls. Wdders,het
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beeld van dereinheid deshemels ontleend zi
jnde, Blo Erz, 1477 wcrden paardri
jdersopl
climmers dev

beteekent dit woord van nieuws reinigen,schoon- paarden genoemd; in de STATENOVERZ.:die op
maken: eene kamer ophem elen. D roogen, tot peerden ri
jden. Van hieropklimming,opsti
jging.
behulp der kranken voortgebracht, gewoon het e pk e- en, o. w., ik kwam op,ben opgelichaem op te heem'len,'tquaetteweren. AxTox. komen. In de hoogte komen :ik kan niet opko-

Oneig-,zaken in ordebrengeq:daarbi
jdezaaken men,van den grond opstaan. Meeroneigenli
jk:
heusseli
jk opheemelde, zonder wi
jder te woeden. de melk kom t op. D e m aan - de zon komtop.

Hoov'r. Om onze m oedertaalop te hemelen. J. Doornen en distelen zullen opkom en. BIJBELV,
Ds H AEs. Oneig-,m et luister en prachtvereeren: U it eene ziekte hersteld worden: zoo ik van dit

metweenigertraanen zi
jtgi
jopgehemelt(pauciori- leger opkomen mogt. Tot aanzien en vermogen
buslacrymf.
çcomposituses. TAcIT.
),isuw gebeen- komen:hi
jisvan nietopgekomen. Ontstaan:er
tetezamen gebragt,zi
jtgi
jbi
jgezet.Hoorl'
. Van kwam een onweerop. In gedachten komen:dat
hier ophemeling.
koomtniet in mi
jop.M .L.13llow.Ik kan erniet
e phlésen.b.w.,ik hitsteop,heb opgehitst. opl
tomen,datschietmi
jnuniettebinnen.Hi
jkwam
Hondendooraanhitsingnogvurigermaken.Voorts, mi
j op van achter,overvielmi
j.VOND. Ten eiin sterkerebewegi
ng brengen:hoekuntgi
j'snlen- gendom wordbn:die gewesten warendenKooning
schcn bloedtophitsen?HoolaT. Van hierophitser, van Spanja opgekomen.Hoor'
r. Yan hier op-

ophitsster,ophitsing.
e ph eoren . o.w.,ik hoorde op, heb opgehoord. M et verwondering en tevens opgestoken
hoofd, naar eene onverwachte zaak hooren: wat
hoorde ik daarvan op!
e ph eu den, b.en o.w., ik hield op, heb
opgehouden. Bedr., in de hoogte houden: van

komst.
e pk oopen, b. w.,onregelm.; ik kochtop,
heb opgekocht. Te zamen inkoopen,om duurte
te veroorzaken, en meer te winnen. Van hier
opkotlp,opkooper,opltooping,opkoopster.
4>pkra al.jen, o. en b. w.,ik kraaideop,
heb opgekraaid. Onz., m et hebbent beginnen te

z-akheid konde hi
j zi
jn hoofd niet ophouden. kraai
jen. Bedr.,doorkraaken wakkermaken: de
Oneig.:dieRome 'thooftophoudt.VoND. Voor haan kraaide mi
j oy. Een opgekraeide leeu is
honden. Oneig.:iemandg eer ophouden. Den bi
j C.Hcvgu.:eerde haan den degh opkraejen
loop ofvoortgang stremmen:zi
jnwaterophouden. moght. Oneig.
, veelophefsvan ietslnaken:met
vallen bewaren:door eenen balk eenen gevel op- niet in slaap te wlegen.AxTox. Aardig is het

D oor 'sHelts beleit misleiten schrander opgehou- den zegen op te kraeien. D s Dscx.
den.V oxo. Ik zal u niet ophouden. Fig.:zich e pkrabben, b.w.,ik krabde op, heb op-

lang bi
j eene zaak ophouden. Zich oy?/kt
lp
tdez
), gekrabd. Openkrabben: met opgekrabde wang.
eenen ti
jd lang ergens verbli
jven. Iemand den Voxo. Eelle uitgesleteneplaatopkrabben. Fig.:
mond ophouden, openhouden,hem den l
tost ge- eele bi
jna geheeldewondewederopkrabben,verven. Eene school ophouden, die voor elk open- nieuwen. Van hier opkrabbing.
staat. Onz.,m ethebben,nalaten iets tedoen:met e pk xoppex:y b. w., ik kropte op,heb op-

schelden ophouden. Zonder ophouden weldoen. gekropt.Zoo gulzlgeten,datde spi
jsnietzakken
Fig.
,ietsnietmeerzi
jn:gi
jhoudtopmjn vriend kan,en zich eveu alsin eenen vogelkrop oppakt:
tezi
jn. lnsgeli
jksvan levenlooze zaken:de don- het eten opkroppen. Oneig-, bi
jzich verbergen:
der houdt op. D e boom en hebben opgehouden leed en onheil opk-roppen. Jloor dit opgekropt

met bloei
jen. Een einde kri
jgen:eindel
i
jk hield ongenoegen.FSITAMA. Vaé hieropkropping.
die langdurige oorlog op. Van hier ophouding, e pkw eeken. b. w., ik ltweekte op, heb
stilstand,tegenhouding,verberging,opstopping. opgekweekt. Opvoeden: een kind okl
tweeken.
e ph u fven, veroud.b.w.,ik huifde op,heb Jong gevogelte opltweeken. 001< van dlngen,die

oggehuifd. Huifswi
jze optooi
jen: ghi
j, die met een enkel groei
jend leven hebben:vruchtlloomen
wltte Eoers ophuiftdeez'heilige sneeuw.H oox'l'. opkweelten. Nog verder:devervallenegeleerdheid
e pjagen, b. w.,ikjoeg (jaagde) op,lleb opkweeken.
opgejaagd. In dehoogtejagen:iemand detrap- e plaag,v.,zie opleggen.
pen opjagen. Oneig.wordthetvan anderedingen 4:pl.eggen, b. w.
, ik legde(leide)op,heb
ook gebezigd:de wind joeg hetwater0)
3. Aan- opgelegd (opgeleid). Eigenli
jk,de eenezaak op
zetten,aanvuren:wellte spi
jthnn den moedt,met de andere leggen:eene pleister opleggen,op de
versche verbolghenheit,opjoegl).Hoov'
r. In gri
js wonde. Iemand eenen last- hetpaarddenzadel
doen ri
jzen:hi
jjoeg datboekhoogop.Vanzl
jne opleggen. Fig-, meer bieden,ofgeven:ik leide
plaatsjagen:eenen haasuithetlegeropjagen. er nog eenen gulden op. Opkoopen,opzamelen:

e pk :aren, b.en o.w.,ik klaarde op,heb
en ben opgeklaard. Bedr.,opllelderen:t1e wind
klaart de betrokkene lucht op. ltlaarheid geven
aan eene zaak :eene duistere plaats der Schrift

granen opleggen. Overwinnen': geld opleggen.
Onttakelen en op eene veilige plaats leggen:de
vlootwerd opgelegd. Betalen:ik m oest deborgtogt opleggen. In dezen zin zegt nlen meest:

opklaren. Onz-,met zq'
nv
,helder worden:ik zie
alreeds den dag opklaaren, G,lllnL. Goeli
jl
ter
worden:hetmeisjebegintop teklaren.Vanhier
opgeklaard.
.opgel
tlaard denkbeeld,doorzi
gt, opklaring.opheldering.

opleggen en betalen. Ilrukken,terpcrseleggen:
hoe veel zult gi
j van datwerk opleggen? Van
hier oplaag. Aanti
jgen: iemand eene misdaad
opleggen. Doen li
jden :straf opleggen. Totiets
verpligten:eenen eed - stilzwi
jgenenz.opleggen.

e pk l.:m m en, o. w., ik klom op,heb el1 Van hier oplegger,oplegging,oplegsel.
ben opgeklomm en. Naar boveu klim men: hct e pleop, m. Zam enloop vanmenschen:daar

veilklimtbi
jden o1m op. Oneig.,langzaam ont- kwam een oploop onderhetvolk.
staan: angstvallige gedachten klommen in mi
jn 4#pAeopeh, o. en b.w.,ik liep op,heb en

hart op. Met moeite totiets geraken :tot eenen ben opgeloopen. Onz.. naar boven loopen: loop
hoogen staat opklimm en. W at opgeklom men is, m aar op. Fig.. opzwellen: de buil loopt op.

zult ge eindeli
jk zien daelen. AxToN. In den Vermeerderen:renten laten oploopen.Bedr.,door
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loopen naar boven brengen:turf oploopen,alloo- bovenste vlakte van eenig ding:de oppervlakte
pende naarboven hkschen. Openloopen:de deur der aarde.
oploopen. Al loopende zoeken en vinden: ik epram eqen. b.W.
,ik rameide OP,heb
weet niet, waar ik hem oploopen zal. Van opgerameid. Openstooten: de stadspoort oprahier oploopend, haastig, driftig;oplooper,oploo- mei
jen. Ook zegtmen oprammen.
ping.
e pregé, bi
jv.n.en bi
jw.hopregter,opregtst.
e pAoeren t'
l.. zie o
0ngeveinsd, vroom :een opregtman. W ezenli
jk,
nloopen.
e p :osgen . b. W., lk loste op,heb opgelost. waar:opregte Levantsche kof
lj. Van hieropregEigenl
i
jk, losmaken;eenen knoop oplossen. Ont- teli
jk,opregtheid.
binden,vloeibaarmaken. Zoo lostdezon heti
js, e prekeuen .b.w.,ik rekende op,heb ophttwater,hetzout op. Zoo worden, in de schei- rekend. Optellen :de kosten oprqkenen. Ookbekunst,de metalen opgelost. Opgelost worden be- zigt men het in den zin van vuur,datonder de
teekent ook sterven,dewi
jlin den doodeeneware asch ligt, ophalen en van de asch ontdoen,het
oplossing der deelen plaatsvindt. Een vraagstuk - tegengestelde van invekenent het vuur oprekenen.
een raadseloplossen,beantwoorden. Eene twi
jfe- Fig.zegt HoopT:een vuur in 'thart voelen opling oplossen,wegnem en. Van hier oplossing - rekenen. Y an hier opiekening,

oplosbaar,oplosseljk,enz.

epr:llex:. b.en 0.5
V.,ik reetOP,heb en

e pl.u âk en. b. en o.w.,ik look op,heb en ben opgereten. Bedr-,opscheuren:zi
jnen rok opben opgeloken. Bedr., openmaken: de oogen ri
jten. Onz.
,de wonde is weder opgereten. D e
opluiken. Ontsluiten,oudt.gebruikeljk:soo wort naad reet OP.
ZACHARIAS m ont opgheloken. Lsvsx oxs H .J. O 'Veer, O., m eerv.Oproeren. Beroerte onC. Onz., opwassen, frisch worden:het gras
der hetvolk,opstand:oproer versvekken,stichten,
hetkind luikt op. Van hier opluiking.
enz. Van ditoproer.11001
?T. Hetburgerli
jk ope plu lsleren . b. w., ik ltlisterde op,heb roer. Voxo. Zamenstell.:oproerkraajer,oproeropgeluisterd. H elder,glanzig maken. Fig.:cene maker, oproerstichter, enz. Zie het volgende w.
zaak opluisteren, ophelderen. Versieren:ja met OPTOe1*en.
den naam van vri
jheitopgeluistert.HoogvL. Van 4'preeeeu. b. w., ik roerde op,heb opgehier opluistering.
roertl. Naar boven roeren, door roeren in de
e roe eren. b. w.,ik oFerde op,heb opge- hoogte brengen. Fig., tot oproer aanzetten. In
oFerd. Ten otlkr opdragen:zi
ch opo#àren. 1?ig.: deze beteekenis is ditwoordverouderd;intusschen
desoldaten werden,buiten noodzakeli
jkheid,opge- is hetdaarvan ontleende zelfst.oproer in algemeen
oFerd. In gevaar! schade en ongeluk brengen: gebruik. Van hier oproerig.
hi
j heeftmi
jaan ztnegierigheidopgeoFerd.Vri
j- e p roR k en en. b, w.,ik roltkende op,heb
willig aanbrengen, ten beste van anderen: aan opgerokkend. Eigenli
jk, op de spinrokken wi
n-

iemand zi
jne rustopoFeren, Toewi
jden:zi
l'nleven den. Fig.,ophitsen, oprui
jen: hetvolk oprol
tke-

Gode opofreren. Van bier opofering.
nen. De neigingen der gemoederen oprokkenen.
e pper, m ., m eerv.oppers. Een rook,hooi- OgOAAN. Van hier oprokkening.
stapel:het hooi staat alaanoppers. Zam enstell.l eprullen, (opruiden) b. w., ik ruide op,
hooiopper.
heb opgeruid. Ophitsen:hetvolkoprui
jen. Fig.:

e pper, bi
jv. n. en bi
jw., lletwelk, a1s bi
j- de opgeraide baren.M oox. Van hier oprui
jer,
voegeli
jk, alleen in den overtrefl
kli
jken trap ge- opruil-lng.
bruiktwordt,voor hoogst,hoogste,opperst,opper;fe: G od is het opperste wezen. Ook zelfktand1
-&r.
'.: de opperste Van een klooster. A1s '
t)*
IJ*W.
wordt het m et andere woorden zamengevoegd,
Om eene hoogheid,ofm eerderheid aan te duitlen,
b- V.: opperadm iraal, opperbettlwe, hetbovenste
gedeelte der Betuwe; opperbevel,opperbevelhebber,opperbisschop,opperboekhouder,opperbewind,
oppertluitschland, oppergebied,oppergebieder,oppergezag,oppergezaghebber,opperhcer,opperheer-

e pseh epen, b.w.,ik scheepte op,heb op-

gescheept. l
'
ligenli
jk, inschepen, op elkander in

een schip laden;doch thans wordt hetalleen gebezigd in den zin van iets aan iemand tot een'
last m aken : i1t zal haarm orgen rnetdrie kinderen opschepen. Ik ben lang methem opgescheept
geweest.
e pseh :k , m .,zie opschikken.
e pseh :R R en. b. en o.w., ik schikte op,

heb ongeschikt. Bedri
jv.
, oppronken, optooi
jen:
schappi
j, opperheerscher,opperheid en opperover- zich opschtkken - eene kamer opschikken. Eene
heid,opperhof,opperhooftl,opperhuid,opperjager, redevoering met bloempjes der welsprekendheid
jken, plaats maken : schik
opperjagerrneester,opperjagermeesterschap,opper- opschikken. Onz., wi

kamer, waarvoor men thans o
'pkamer bezigt;op- wat op. V an hieropschik,pronk: veel van den
perkamerling, opperkerk, hoofdkerk; opperltleed, opschik houden.
bovenkleed:opperklerk,opperkok,opperkoopm an, e pséaan. o.w.,onregelm.;ik stond op,ben
oppermagt, orperofficier, oppermajesteit, opper- opgestaan. Op iets staan: op den gNnd staan,
meester, bovenmeester;opperpriester,opperregter, Zich opregten, opri
jzen: van dengrond opstaan.
opperri
jn, bovenri
jn;opperschenker, opperschout, Van, uit het bed opstaan, ook enkel opstaan.
bovenschout;opperstalm eester, opperstuurman,op- Staat op,laatonsgaan.BIJBSLV. Figulzl
'l.,ontpertoezigt,oppervlies,oppervoogd,oppervorst,op- staan: er àtond een verschril
tkeli
jk on<eer op.

perwal, opperwater, (water,datvan boven komt) Van het ziekbed - van den dood,uithetgraf
opstaan. Tegen iemand opstaan, oproerig woropperzaal,bovenzaal,enz.
jststaan. W atstaateropdeklok?
e pperviakk:g, bi
jv. n.en bi
jw.
, opper- den.Op deli
vlakkiger, oppervlakkigst. Niet grondig: eene Al stond er de galg op. lk sta er op,ik vorder
oppervlakkige kennis. Een oppervlakkig man,die het;op zi
jn stuk staan,zi
jn gevoelen vasthouden.
geene grondige geleerdheid heeft. Y an hier op- Van hier opstand,ook oproer;opstanding,vanhet
oude werkw.opstanden.
pervlak-kigheid,oppervlakkiglkk.
e ppeeviakke, v.,meerv.oppervlakten. De

Opstaan is een zeer oud woord,hetwelk reeds
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bi
l OTFRID. en WZLLERAM. voorkomt,en ufsten, orgellood,orgelmaker,orgelpijp,orgelspeler,orgeltrapperj o0k orgeltreder. Van hier het onz.w.
ufstanheet.
e psta l, m . Een gebouw ,alles watop cenen
grond gebouwd is: den opstal van een
alles wat tot het huis behoort)zonder den
verkoopen.
e pgéan d. m.,zie opstaan.
e p logt. m. Het optrekken van een leger:

orgelen,op hetorgelspelen.
Hetwoord komt van hetgr.z2Iq9n'1. Hetonder
dezen naam bekend speeltuig is zeer oud,enkom t
het eerst in Konstantinopelvoor,alwaar men zich

van hetzelvebi
J degodsdienstigemuzi
jk bediende.
Pzpllx bekwam hct eerste orgcl,datindewester-

den optogtblazen. Van hetveroud.optb'
gen,op- sche kerk bekend werd, a1s een geschenk van
tiegen.
keizer KoxsTAxTl,yN. Keizer Loosw llK ontving,
e pzlgé, o., meerv. opzigten. Zorg voor, in het jaar 840,dcn Priester GRSGOOR, welke
over iets: hi
j heeft het opzigt over de paarden. beloofd had, orgels in den griekschen smaak ee
Aan iemands opzigt toevertrouwd zi
jn. Betrek- vervaardigen,metveelvreugde. lntasschen isligt
king,zin:in datopzigtstaan wi
jgeli
jk. Tenop- in te zien,dat de toenmalige orgels van de hedendaagsche zeer verschilden, schoon zi
J in het
zigte van mi
l. Van hieropzlgteli
jk,opzigter.
e pzoulen, b.55.., ik zoutte op,heb opge- hoofdzakeli
jke metdezelve overeenkwamen,en uit
zouten. In hetzontleggen,om hetvoorbederfte verseheidenepi
jpen bestonden,welke,door middel
bewaren. Figuurli
jk,bewaren,latenliggen:ikzal van blaasbalken,geluid gaven.

die vaten tabak nog m aar wat opzouten,tot de e rgel.lsé. zie organ?
'#f.
marktgerezen is.
e rha an. m ., m eerv. orkanen. Een hevige
e p zw eeen. b. w., ik zwoer op,heb opge- storm. Zamenstell.: kri
jgsorkaan. Ital. orcano,
zworen. M eteenen eed toeLigenen:zd
'heefthem fr.ouragan,eng.hurricane,hoogd.Orkan.
het kind opgezworen -.-gezworen, dathi
jvader e rl, zie os.
van hetkind is.
es.m.,meerv.ossen. Een rund,hetmannet
je
e rak el.. o.,m eerv. orakela,uithetLat.orc- van de koe, in eenen ruimen zin. Gelneenli
jk
culum,naar de fabellecr der Ouden. H etgemeen- echter wordtzulk een dier een os genoem d,wan-

li
jk raadselachtige antwoord der Goden doorde neerhet,nogjong zi
jnde,gesneden is,een gesnepriesters, godspraak. Figuurl.,een zeerwi
js den stier,ofbul. W ordthet oud gesneden, dan
man,ofeenewi
jzevrouw :zi
jwashetorakelvan draagthetden naam van bulos. V an den os op
den ezelspringen,liever:valldenorse(eng.àorse),
harenti
jd.
e eanle, o.! beteekenende de stad en het van hetpaard,op den ezelspringen. I(ra.KOLIJN
prinsdom van Oranje. Van hetf
r.orangk
j en dit bezigt dit orse voor paard. Ook L.v.VSLTH :
,zegt m en van
uit het ital. aranct-a . 1)e prins van Oranle. Za- t'ors ende te voet. Zie ezel. Fig.
mens
tell.:oranjeappel,oranjebloesem2oranjeboom, iemantl,die dom en lomp is:hi
Jis zoo dom als
oranlegezind,oranjeman,oranjekleurlg,enz. Van een os hi
jis een regte os. Zamenstell.:ossendrift,ossendri
jver,ossenhtlid,ossenkoop,ossenkoohier oranjeri
j.
e r'beren . b. w., ik orberde, heb georberd. Per, ossenkop, ossenleer, ossenmarkt, ossenoog,
0u1.zeide men oorberen,valtoorber,oorbaar,voor osscnpens,ossenstal,ossentong.ossenvleesch,ossengenieten, gebruiken W i
j bezi
gen ovberen, in de weide,ossenweider;- bnfelos,bulos,enz.
beteekenis van ietste gebrtliken, om het voor Hoogd.Ochs,bj lslooa.oxsso, UIaPHI1a. aubsn,
verwaarltlozing of bederf te bewaren: dat moet angels.oxa,deen,enzweed.oze,eng.oœ,i
jsl.tfzc.
eerst georberd worden. Zie oorbaar. F. HALMA W ACIITER.en Jcxlcsleiden hetvan hetgr.cuïavet
:
het zelfst. oz.
ber: iets op den orber, zuinigl
i
jk, wassen,verm eerderen,af.
overleggen. J. Dlq Dnclt.bezigtorber voor nut- e téer, m ., meerv. otters. Zeker viervoetig
dier, dat zoowel in het water,schoon nietlang,
tig.
e rde. v., meerv. orden. N aar het lat.ordo. a1s ook op het land kan leven, en zich daarom
Regelmatige schikking: ik vond alles in ortle. gameenli
jk aan de kanten der slooten, aan de
Orde op zi
jnezaken stelen. Deordeindebot
lw- oevers der rivieren en zecLn ophondt, alwaar het
kllnst. Zamenstell.:bouworde,slagorde,cnz Een van kikvorschen, vissehen en kreeften leeft. Zagezelschap van mellschen, welke door regelell en m enstell.: ottervelcnz.

wetten onderli
r
ng verbonden zi
jn) de geesteli
jke

Hoogd.Otter,eng.otter,zweed.utter,i
jslottr,

orde,in de Room sche Kerk. De orde der D ominikanen. Zamenstell.: m onniksorde, bedelorde,
ridderorde,enz-,ordeskleed,ordeslint,ordesteeken,
enz.Iletonderscheidingsteeken derridderorde wordt
ook enkelorde genoemd:de orde van den K ou-

deen.odder.

nep,in orde brengen, enz.

wiens naam van den oubolligen weergalm nagebaut

e ubel:lg, bi
lr.n.en bi
jw-,onbolliger,ot
lbolligst. Van ou,vôcrc?
t,ave, d.i. af nu on,
,
en bolllj,van bol,hethoofd;thanszcgtmen holbolll'
g,bk'wien hethoofd a1sop den ho1 is, volsenband. Van hier ordeli
jk,(nietordenteljk);or- gens L.TEN KATS. Oubollig isbi
jKlra.genoegedeloos, zonder orde; ook hetbedr.werkw.orde- li
jk,facetus,enookz
heptus,absurdus. Voxo.heeft:
e qdel.lk,zieorde.

wort. Hoor'
rheeftoubolll
à,Joôol/k en obolll
b.

e rder. v.,meerv.ordery. V an hetfr.ordre. e ud, bi
jv. n. en bi
jm, ouder, oudst. Dit
Bevel,last:op order der hoogeoverheid. Zamen- woord wordtin verscheidene beteeltenissen gebe-

stell.:kri
jgsorder enz.

zigd:hoeoud ishi
j? Hetkind isnog geen acht

e rga ulgé, orge:st, m .? meerv. organisten. dagen oud. Ook zonder hetwoord oud:hetkind
Van het m iddeleeuw.organista, en dit van orga- is nog geen zes weken. Oude boeken. V an de

num;geli
jk orgelistvan orgeb diehetorgel in de oudsteti
jden af. Een oudeman,eeneoudevronw.
kerk bespeelt.
Van ouds: wj kennen elkander van ouds. De
e rgei, o., m eerv. orgels, orgelen.
oude Lati
jnen,in tegenoverstelling van de latere.
kend speeltuig. Zamenstcll.:draaiorgel,
Ook zellbtandi
g: geldk de ouden zongen, zoo
kerkorgel,waterorgel, enz.,- orgeldeur,
piepen de jongen, spreekw. Jong en oud heeft
63
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er den mond volvan;zoowelJonge kl
nderen a1s
onde lleden sprekcn daarvan. Oude liefdeverkoelt

ovendweil, ovenschop, ovenstok, enz.

Klno ouan Lovant,NoTx.ouen, TAT.
niet. Zi
lnen oudenganggaan,zi
jnegewonelevens- ovan.ULPHIL.auhn,eng.oven,dgen.ovne.W AcRwjshouden. Van hierondachtig,ouderdom,ou- TER. erkende reeds de overeenstemming van dit
derling,ot
ldouderling,oudheld,ook 011. voor ou- woord methet gr.4vœ,ik steek aan.
derdom. Zamenstell.:oudaard,een oudrhan;oud- e ver,bi
jw.en voorzetsel. 1.Bi
jwoord; aan
bakken, ook fguurl.: een oudbakker vri
jerr' de overzi
jde:hi
jwoont daar regt over. Overi
g:
oudburgemeester,oude-kleerenkooper,oude-kleeren- ti
jd over hebben. Voorbi
j:lletonweer is alover.
markt,oude-mannenhuis,oude-vrouwenhuis,ouder- Over en weder loopen. 2.Voorzetsel,metzi
jn
wets,bi
jw.;ouderwctsch,bi
jv.n.;oudgrootmoedcr, naamwoortl, en in zamenstelling met andere
overgrootmoeder; oudgrootvader, overgrootvader; woorden. Over de deurliggen. O ver hoop weroudmoei,vaders,ofmoedersmoei;oudoom,vaders, pen. Hals over kop op den grond vallen. Over

ofmoeders oom; oudvader,oudkerklecraar:hi
l is eenen steen springen. Over de kling laten sprinal naar deoudvaders,hi
jisaldood;oudwi
jfsch, gen. Met iemand over weg zi
jn,in gezelschap
val een oud wi
jf:oudwi
lfschevertellingen enz. van iemand reizen; van waar despreekwi
js:ik
Hoogd. alt, goth-, enp, deen. en neders.old, kan met hem zeer wel, of nietrover weg;zeer
q,ngels.euld.
wcl,ofniet methem omgaan. Fig.:tot over de
W eleer is het onz.w.ouden in gebruik geweest, ooreu in de schulden steken. V ervolgens: over

waarvoorwi
jnu verouden,verouderen bezigen:dat eenczaak denken- Laatdezon nietover(gedugelove en oudetniet. Gurvo.TR.
rende) uwen toorn ondergaan. Over (b1
J) den
eude. (ouder) v. Ouderdom, leefti
ld, door maalti
jd. Overdag,bi
jden dag. Over derivier
alletrappen van toeneming,als kindschheid,jon- (aan gene zi
jde). Over iemand regeren. De
gelingschap,huwbaarheid,cnz.:m en vint de mid- zege over iem and behalen. Zich over icts ergedelbare oude. Voxo. Tot steunsel van mi
jne ren, verwonderen, enz. Over iets boos worden,
oude. PooT. Die haer oude (manneli
jke jaren) klagen, enz. Over de helft. Heden over acht
hadden. BlaBsra,1477. Ditwoordisthansgeheel dagen, a1s acht dagen zullen verloopen zi
jn;-

buiten gebruik.

overlang of over kort. Over veleJ'crel?, na ver-

euderdem .m.yzie oud.
van velejaren,in tegenstelling van voorvele
euderl. (ouderen) meerv. Vader en moed. i.vele jaren geleden. In zamenstelling
der:onze eersteouders,ADAM en EvA. Zamen- met andere woorden, als voornaamwoorden,bk-

stell.:voorouders;zoo ook ouderliefde, ouderloos,
ouderm in,enz. Het woord stam tvan oud af, en
we1 van den vergrootenden trap oudep zelfst.
genomcn. 0fhet is van denzelfdeu oorsprong als
het hoogd. Eltern, volgens W ACHTER.afkomstig
van het oude nlen,parere. Oudt.is het enkelv.
ouder in gehruik geweest:dtn ouder niette min.
D n DEcx.

e uderw elg.ouderwetsch,zie oud.

woorden:overal,overeen, daarover, hierover, tegenover, voorover, waarovcr; en naamwoorden:
overgroot,overluid,overoud,overtollig,enz. Overbuur, overhand, overhemd, overmoed, overrok,
overvloed,enz. In zamenstelling m et werkwoorden, is het voorz. over scheidbaar, ofonscheidbaar,a1s:overboeken,in een ander boek zetten,
ik boekte overy heb overgeboekt;- overddnken,

ik overdacht, heb overdacht. Somwi
jlen is het

e u dh e:d. v.,zie oud.
voorz. met dezelfde werkwoorden zamengesteld.
e u laar. outcr,zie altaar.
dan eensscheidb.,dan eens onscheidb.,a1s:övere u w e', m., m eerse. ouwels. Een zeer dun loopen, het vat loopt over; overlöopen:ik over-

gebak, hetwelk gemeenli
jk uit enkel meel, of loop niemand. Overwegen,nog eens wegen:ik
bloem , en water bestaat. V an ronde ouWels be- weeg over;
overwdgen, bepeinzen, ik overdientmen zich,om brieven te verzegelen: eenen weeg, enz. Dit voorzetsel wordt wi
jdersmetde
brief meteenen ouweltoedoen. Deouwels,welke volgende woorden zameugesteld:overaardigrover-

men, in de Roomsche Kerkybi
jgelegenheid van asemen,overblazen,overbli
jven,overblufen, overhetavondmaal,gebrmkt,zi
jn van denzelfdenaard, bodig,(meer dan geboden,of bevolen is)overdoch grooter dan briefouwels.

brassen, overbrengen, overbuigen, overdekken,

Het is, even a1s oblke,van hetlat.oblata,af- overdouwen, (overduwen) overdragen, overdrinkomstig. Tn de eerste ti
jden des christendoms, ken (zich), overdwars, overdwarsenr overeischen,
bragten de Christellen,bi
j hunne zamenkomsten, overeten,overgaaf, overgang,overgapen,overgaalles mede,wat tothunneliefdemaalti
jden,en de ren,overgeloof,(bi
jgeloog overgieten,overgolven,
daarop volgende viering van het 11.avondmaal, overgooi
jen, overgri
jpen, overgulden,overhaasten,
noodig was; hetwelk daarom oblata,oblationesge- overbangen, ovcrhebben, overheeren, overheernoemd werd. Dewi
ll daartoe nu ook het ten sehen,overhellen,overhooren, overhouden,overjaavondmaal vereischt wordende brood behoorde, ren?overkkken,overklauteren,overkli
mmen, overzoo behield hetzelvedien naam,nietalleen na de klniven, overkoken, overkraajen, overkroppen,
afschaffngderliefdemaalti
jden,maarooknadatmen overladen, overlaten, overleder, (overleer, ook
in plaatsvan brood den ouwel invoerdej en ver- bovenleer) overleg, overleggen, overleveren,overvolgenswerd onsgewoon,endaaraangell
jkouwel- lezen,overlieden, (overluiden) overli
jmen,overlogebak ook metdien naam bestempeld. Zie oblt
k. ven, overluid, ouerlui
jden, overmaat, overmaken,
e ven. m., m eerv. ovens. Eene beslotene overmalen, overmannen, overmeesteren, overmorplaats, geschikt, om door vuur heet gemaakt te
overmouw,overnaajen, overnachten, overneworden, ten einde daarin te bakken enz.: den
overpakken,overplakken,overpleiten,overreoven stoken. Dat gaapt zoo wi
ld a1s een oven, kenen, overri
jden, overschenken, overschieten,
datisgeheelonwaarschjnli
jk. Hetwasofhi
j te- overschi
jnen, overschilderenr overschrjden, overgen eenenoven gaapte,zjneredeneringen vonden
oversmi
jten,overspannen,overspringen,overgeenen ingang. Zamenstell.: bakoven, glasoven,
overstappcn,overstekenyoverstemmen,ovcrkalkoven, potoveny m eltoven, steenoveny tnz. stdgen, overstralen, overstroomeny overteekenen,
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overtogt,overtreden,overtreFenyovertrekken,over- M en zegt nogtans ook overeenbrengen: dit gevallen, overvaren, overvliegen, overwaai
jen,over- zegde kan ik m etuw vorige niet overeenbrengen.
wasschen, overweldigen, overwerken, overwulven, Zamenstell.: overeenkom st, overeenkomstig,overeenstemm ing,enz.
(overwelven)overwri
jven,overzwemmen,enz.
Oul. werd dit over ook in de beteekenis van e veeeenk o- e .v.,zie overeen.
voor gebezigd: die Grave hilt ditoverspel,d.i. e vereerglsleren, bi
jw. Beter vooreervoor spel, of jokkerni
l. MEL. ST. Ick hieltu #isteren; en -dan beteekent het vdör drie dagen:
overmi
jn vrient,voormi
jn'vriend. SSGHEL. Zoo datisvooreergisteren gebeurd.
zeide men ook : voet over Aroet!voor voetvoor e vereând, overend. Bi
jm Regt op: iets

voet. lnsgeli
jks: over niet,d.1.voorniet,ver- overeind zetten. Fig.: zijn gemalin ontwaeckt;

geefs. Ook komt het voor in de beteekenis van het hof raecktoverende. Voxo.
bovent ende die man was groot over alle die van e vexgaa n. o.en b.w.,onregelm. Onz.en
orienten. BIJBEL, l477.
scheidb.: ik ging over, ben overgegaan. OverD it oude voorzetsel is reeds bi
jULPHIL.afar, loopen: hiJ ging tot den vijand over. Zich tot
N-/cr, Islooa. ubar: hoogd. ûber, angels. over, iets bepalen: tot een andcr onderwerp, gevoel,

zwced.yfver,(
Wc/',zvtb',perz.aber,bj Ksaojuber, nz., overgaan. Vcrdwjnen: het olweer gaat
gr. bAEF, lat. super, supra, fr. sur. De hooge e
schieljk over. Overgegeven worden: de stad
ouderdom van ditwoordbli
jktreedsuithethebr. ging over. Getrèkken wordenj en daardoor tot

DZV,trans,over.

geluid overgaan: de be1 ging niet Over. M et

e verai,bi
jw.van plaats. In alle plaatsen: eenen derden naamval des persoons,voor gebeuZamenstell-: overaltegqnwoordig, overaltegenwoor- ren,be
jegenen,overkomen: s5*atof dien herdren
digheid.
overgaet,datzi
Jenz. PooT. In zekerentoeytand
e veeailegen w eerdlg, zie overal.
geraken:hetli
jkwasreedstotverrotting overge-

e verazen, b. w., ik overaasde, heb over- gaan. Bedr-, over iets gaan :de brug Os'ergaan.
aasd. Te veelaas,te veeleten geven: dat dier Ook van levenlooze zaken;alser de schaafnog
heeftzi
jnejongen overaasd. Zoo ook:zich over- maar eens overgaat, zal het wel glad worden.
JZ84.

e verbeeken . zie over.
e verb rieven. b. w., ik briefde over?heb
overgebriefd. Eigenl., door middel van brieven
berigten. Fig.y bekend m aken, ontdekken ) alles
overbrieven. V an hier overbriever,overbrieving.
e verdaad, v. Onmatigheid, verkwisting.
Oul. werd het ook voor stoutheid,roekeloosheid

G ederk. en onscheidb.: ik overging mi
j, heb
mi
j overgaan. Meer, of sterker gaan,dan zi
jne
krachten toelaten: ik wilde mi
j niet overgaan.
V an hier overgang.
e veegegeven, zie overgeven.
e vergeven, b.w., ik gafover,heb overgegeven. Iets in iemands handen,of magtstellen :
iem and de sleutels, eenen brief, enz.overgeven.

gebezigd:ende hi
jsloech hem,om deze overdaat. Zkch overgeven,en van hier Eguurl.:zich aanzjne
Bllsss, 1477. Ook voor verongeli
jking: God driften overgeven. Afstaan : zkne aanspraak op

m oete dese overdaat wreken. Esor. Yan hier iets overgeven. Uit wellevendheid wordtovergeven
overdadig, onmatig, verkwistend. Ou1. ook voor ook voor braken gebezigd. V au hier overgeving.

jv.n.
lastig,moejeli
jk:valtmi
jnietoverdadich.CoxsT. Het verled.deelw. overgegeven wordt a1sbi
DSR M zxxz. Ook voorslecht,misdadig:om datsi en a1sbi
jw.gebezigd voor boos.slecht: een overouerdadich gheweesthebben. BIJBEI,,1477. Hier- gegeven m ensch, booswicht. V an hier overgeged.
voor heeft de Statenoverzetting:omdatsj over- venhei
e verh au ds v. In zoo ver de hand ook
trqden hebben. KIs. heeft het in den zin van
gewelddadig. Voorts:overdadigheid,overdadigli
jk. magt en sterkte beteekent, de overtregende magt

en sterkte: de overhand hebben, kri
jgell. Dien
everdreven.zie overdrk'
ven.
js der overhandt uit der hand te werpen.
e verdrllven, b. en o. w. Bedr. en pri
scheidb.:ik dreef over,heb en ben overgedreven. HoorT.
een, bkm,overietsheen:hi
j gooide
Naardeoverzi
jde dri
jven:hi
j dreefhetveeover. ne verW
bal over het huis heen. Hi
j loopt er loe
Onzi
jd.:deschuitisovergedreven,naar de over- de
ove
r
he
en,
ne
emt
he
t
wei
ni
g
t
e
r
har
t
e
.
Nogmaal
s,
zi
jde. Bedr., en onscheidb-; ik overdreef, heb
jhad reedsgoed gedronkenyennam
overdreven. Eigenli
jk : het vee overdri
jven, het bovendien:hi
sterker voortdri
jvcn,dan deszelfskrachtcn toelaten. er nog eene desch overheen.
Fip, in het verhaleny of voorstellen ecner zaak,

e verh een m ., m eerv. overhceren. H eer

). Die het
de grenzen derwaarheid,welgevoegeli
jkheid,enz. over iemand, als deszelfs onderdaal
n overheere in
overschri
jden:Dikwerf overdri
jftmen delofspraak hoogste gezag heeft: dat elck maVan
hier overder vriendschap ten koste der algemeene m en- si
jn huis wesen soude.BIJBELV.
schenliefde. V an hier overdreven:een overdreven heerli
jk, datmetdewaardigheidvan eenen overvoorstel. Zoo ook overdrevenheid.

heer overeenkomt en daarin gegrondis:een over-

e verdw aaiseh. bi
jv. n., eenigzinsverou- heerljk bevel. Doeh in dezen zinwordthetzelden
derd. Hoogmoedig: overdwaalsche gastmalen. gebezigd, meer voor zeer heerli
jk:dat is een
OUD. Ove'rdwaalsche
zeden. Hoo>'T. Van hier overheerljk, een zeer schoon,gezigt! Van hier
*
hetbedr.werkw.overâeeren.
overdwaalschbeid,bi
j HooFT.
e vereen, bi
jm, eenstemmlg, eenerlei be- eveeheeeHlk,zie overàeer.
e verh e:d: v., m eerv. overheA n. lleerstem ming hebbende: overeenkomen, eenstem mig
l,overmagt:tegen de overheden,tegen de
zi
jn. Dat komt daarmede niet overeen. Over- schappi

eenstem men, eenerlei toon, eenerlei inhoud heb- m agten. Bzgsxruv. D och in dezen zin wordthet
gd. D ie m et openbaar gezag over
ben. D ie speeltuigen stemmen volmaakt overeen. niet meer gebezi
M enschen,die in hunne meeningen en goede oog- Land.stad,cnz.bekleedzjn1bjlagheoverheden.
merken met elkander overeenstemmen. Bi
j deze H.Ds GaooT.'sLandswettigeoverheid.Zamenst.:
beide werkwoorden wordt het meest gtbruikt. Qverheidsambt,overheidspersoon.
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OVERHOEKS-- OVERSTAAG.

e verhoekl, bl
jw.; overhoeksch, bi
lv. n. bedr. werkw. overmagtigen, voor overheerschen.
Schuins,dwars:die sti
jlstaatoverhoeks.
Overmagtigd,overmagti
ging,bi
jOcowwx.
xls. voegw. Velm
- its,naardien:overe ver'koor,bi
jw.Onderelkander:allesover- e ver- *
hoop smi
jten. (lverhoop liggen:ook intwistzi
jn: mits zi
jn vader gestorven was. Oudt.werd het
hi
j ligt met zi
jne voogden overhoop. Van lier ook voor mz-dden door gebezigd:overm idsontween
slaen. BIJBIL,1471.
overlloopliggers,bijOUD.
e vek:g, bi
jv. n. en bi
jw. Hetgeen van de e verm eed. m . Overdreven moed,roekeloos
bepaalde hoeveelheid eens dings nog voorhanden bestaall; ook trotsehheid. Van hier overmoedig,
is:hetoverige geld, V oor hetoverige, of overi- overmoenigheid, bk CAMPH., en het verouderde
gens,watnog te zeggen,of te doen overig is.
overmoedl
gen.voorzi
ch verhefen.trotsch zi
jn.Bi
j
e verlgens. voor het overige,zie overt-g.
Iszryoa.isreeds ubavmuodtk,hardnekkig.
e verk e- en. o. en b. w., ik kwam over, e verm ogen , b.w,
,onregelm.;ik overmogt,
ben overgekomen. Onz.,van elderskomen:wan- heb overm ogt. Door grooter vermogen overwin-

neerzultgi
jeenstotonsoverkomen? Gebeuren, nentdan sullen wi
j hem overnlogen. BIJBELV.
ontm oeten :wat komt u over? Bedr-, te boven Ou1. werd het ook met een scheidb.voorz.gebekom en :ik za1 die schade weloverkom en. V an zigd :en m ogten over hem . BIJBEL, 1427.

hier overkomeli
jk,overl
tomst.

e vernaluurliunde. v. Die wi
jsgeerige

everlangs. bi
jw. In de lengte:een stuk wetenschap, welke de algem eene eigenschap der
hout overlangs,ofovcrdwarsnem en.
dingen,het bestaan en deeigenschappen van eenen
e verAasl, m . Datgeen,hetwelk boven den geest bevat; anders bovennatuurkunde,gr. en lat.
bepaalden, of gewonen lastgaat:het schip zonk metapàysica. Zoo ook een boek, hetwelk deze
door alz'
tn'overlast. Figuurl.)onbilli
jk bezwaar, wetenschap behelst. Van'hier overnatuurkundig.
moei
jeli
jkheid:ielnand overlastaandoen. Van het e verou d. zie over.
bedr. werkw. overlasten, te zwaren lastopleggen. e verpelnzen. b. w.y ik overpeinsde,heb
overpeinsd. Overdenken, overwegen. Van hier
Van hier overlastig,te zeer belast.
overpeinzing.
everl.
eden.zie overlbjden.
e verieven , b.w., ik overleefdw heb over- e verprlesler. m ., m eerv. overpl-iesters.
leefd. Langer leven: iemand overleven. Zi
juen Opperpriester: alle de overpriesters ende schriftroem overleven,zjn'eensbehaaldenroem bezwalkt geleerden. BIJBELV.
e verreden. b.w.,ik overreedde.heb overzien. Van hier overleving.
e verl.legeu, b.w.,ik overloog,heb over- reed. D oor woorden, of redenen, veroorzaken,
logen. Leugenachtig betigtentiem and overliegen. dat iem and overeenkomstig m et eene voordragt
Hetgeen zi
j hem zoo valscheli
jk ooverlooghen en handele:hj liet zich nietoverreden. Doorgaans

te lastgeleit hadde. H oor'
r.

worden overreden en overtuigen verwisseld,schoon

everl.
:ldeu, o.w.,ik overleed,ben overle- zi
jzeerverschi
llendezakenbeteekenen. Overtul
k
phn
dcn. Dit woord beteekende bj deOuden ovel
-- raakthetverstandalleen,maaroverreding den wil
trekken:doe hi
j drie rivieren overledenwas. BIJ- en de daden. Van hieroverrcding. Ou1.bezigde
szL, 1427. Voorbi
jgaant ist mogelyck so laet men ook overredenen.
desen kelc van my overli
jden.CL.Se. Vcrhalen e versehaduw en, b.w.,ik overschaduwdey
(Ledr.):mer watgesciedein sinen tiden,salicu heb overschaduwd. Met zi
jneschaduw bedekken.
hier overliden. L. v. Y ELTH. Thans wordthet Fig.: de krachtdes Allerhoogsten salu overschaalleen gebezigd in de beteekenis van sterven; ook duwen.BIJBELV. Yan hier overschadlzwing.

zelfstandig:na het overljden van mknen vader. e versehel. o., meerv. overschotten. Van
Overleden, het verl.deelw.bi
jvoegeli
jk,voorge- overschieten.Overbljfsel:hetoverschotderbenden.
storven.
Het laatste van iets:het overschot zi
jnslevens.
evexioop.m.,meerv.overloopen.Hetover- HoovT. Iemands overschot, zi
jn geraamte, zi
jne
loopen. In eenen overloop van groote wateren.
Blasssv. D e overloop van gal. Op de schepen
wordt hetbovenste dek de overloop genoemd:het
zeil sloeg hem van den overloop in het water.
Langs den langen overloop.V oxp. Eene overdekte plaats in de htzizen,waar m en van heteene
gedeelte van het huis naar het andere gaat:het
staat op den overloop.

asch. Ilet overschotvan laken enz.
e vers:ag. m., meerv.overslagen. Iets,dat
over iets anders heengeslagen wordt, inzonderheid van dingen,welke totde kleederdragtbehooren, b.v.: een overslag aan eenen kraag. Overleg,berekening:eenen overslag van onkosten maken. Y an overslaan.
e versAeef. v.,m eerv.oversloven. Eenesloof

e verl.
eopen. o.w. Onzi
jd.:ik liep over, overeene anderesloof,doorgaanskorterdandeze;
heb en ben overgeloopen. Naarde overzi
jdeloo- een klein voorschoot. Bi
jKIIz.heeftoversloé ook
peu:ik liep maar schieljk over. Overvloci
jen: de beteekenis van praeputl
hm,pellis plcz?t/z?ltede oogen loopen hem over,detranen komen in genn; voorhuid. Zoo lezen wi
j'ook in den B1.
yzi
jne oogen. Deperskuypen sullen van mostende BEL, 1427: ende ge sult besniden dat vleysch
olia overloopen.BIJBELV. Van den eenentotden uwes ouersoefs (anders uwer ouerslove); waaranderenovergaan:totdenvi
jandoverloopen.Bedr-; voor wi
j in onze Overzetting lezen:endegi
jsult
ik overliep,heb overloopen. Doortesterkloopen hetvleesch uwervoorhuitbesni
jden.
buiten adem brengen,ongesteldmaken:zich orer- e versre'.o. Echtbreuk:lletsmetteli
jkoverloopen. Fig.: iem and overloopen, met gedurig
herhaalde bczoeken lastig vallen. V lugtig overzien:
eene rekening overloopen. Van hier overlooper,
overlooping.
e verm agl. v. Grootere magt:voor over-

spel. VOND.
e versm eïee. m., meerv. overspelers. D ie
zich aan overspelschuldig m aakt. Vrouwel.:overspeelster, overspeleres. Van het verouderde w.
overspelen,BIJBELV.;overspelig.

magtbukken. Van hierovermagtig,dieovermagt e verslaagp bi
jw.
, in de zeevaartgebruikeheeft: een overmagti
g beer. CAMeH. Ook het ljk: een schip overstaag smjten,schieljk wen-
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den,en tegen den wind inhouden. Fig.: iem and overwigt. Fig.,m eerdere m agt, grooter invloed:

jne bewi
jzen kregen eenbeslissendovcrwigt.Van
overstaag werpen,hem eenenschrikaanjagen,den zi
voet ligten.
hier overwigtig, m eer wegend, dan noodig is,
jk: overwigtige dukaten.
e verlle.bi
jv.n.,zi
jndeecnovertreFendetrap zwaarder, dan gewoonli
van over. Hoogste,opperste:de oversteleidsman. Z()o ook overwigtigheid.
De overste herder enz.BIJBILV. Si
jnoverstetop. e veew :gk#g, zie overwl-gt.

BIJSEI,, 1477. M eest wordt het thans a1s zelf- e verw :un aar. m .
,zie overwthnen.
e veew lnn en . b.w.,ik won over,heboverstandig gebezigd. Zie het volgende.
e versle, m .,m eerv.oversten. D iegene,wel- gewonnen. Boven zi
jne gewone vertering winke onder vele anderen de hoogste magt bezit. nen: mi
jn knecht wintjaarli
jks veel geld over.
Van hier zi
jn in de BIJBBLVBRTAL.deoversten Fig., telen : kinderen overwinnen. Ik overwon,
des volks, de oversten derJb& z3, ellz, de voor.. heb overwonnen. Vermeesteren, te onder brennaamste staatspersonen, de overhcden. ln het gen: hi
j overwint allen? die hem tegenstaan.

kri
jgswezen worden de bevelhebbcrs oversten ge- In verdere beteekenis: zdne driften overwinnen.
noemd;inzonderheid draagtde koloneldvn naam De vaak overwon pi
j. Van hier overwinner,
van overste. In eene ruimere beteekenis,iemand, (overwi
nnaar) overwinneli
jk, overwinning, overdie over ietggesteld is:de overste van een kloos- winst,overwonneling.
e
veew
:nleren.
o.
w.,ik overwinterde,heb
ter enz. Zamenstell-; kri
lgsoverste, veldoverste,
enz.
overwinterd. Den winter overbli
jven :ik overwinterde in Arnsterdam . De schepen zullen in deze
e versluu r. zie stuur.
e vertal., o. D at boven het getal is:een haven overwinteren. Zie overzonteven.

verzeeseh.bi
jv.n.Vanzee.Datvan overovertal van bewi
jzen. Van hicr overtallig. De zeee i
s:overzeesche oesters. D atover de zee is:
troepen zi
jn overtallig, zi
jn niet alleen voltallig,
m aar hun getalis grooter dan hetbepaalde. N a- overzeesche landen.
dien dathiovertallich (abundanterjwi
jn ghedron- #.:veezel4en. b. W ., ik zettede over, heb
cken hadde. BIJBSS,1477. Doch hiervoor bezi- Overgezet. Troepen overzetten, raet een vaartuig
gen wi
j thans overtollt
'
gta1s metde tegenwoordige over een water voeren. Van den eenen naar den
anderen kant zet
uitspraak overeenkom stlg.
ten:zi
jn kasteelovcrzetten (in
e veréoom ,m . Eeneplaats,waarmenvaar- het schaakspel). Van hier fguurl.,voor vertatuigen over eenen dam haalt,om die van heteene len :een boek overzetten. In verderefguur,overwater in het andere te brengen. Een gehucht doen,overlaten:ik heb het hem voor mi
jn eigen

buiten Amsterdam, dus genoemd:hi
jwoontaan geld overgezet. Ditwoord isook a1sonz.bj de
den overtoom. *
boekbinders gebruikeli
jk, voor overslaan,smetten:
e verkreR se'. o.,meerv.overtreksels V an datboek zetverschrikkel
jk over. Vanhier over-

zetter,overzetting.
e veex:en, b. w., onregelm .;ik zag over,
heb overgezien. Over iets zien:de muur was te
hoog, ilc kon er niet overzien. Over de gansche
oppervlakte heenzien: van dezen berg kan men
stad overzien. Ovcrlezen,verbeteren:een opden,overvloet
jen;fguurl,eenegrootere maat!een de
grootere voorraad van iets,dan men terberelking stel overzieb. Overlezen, om van buiten te lee-

het onz. en bedr.werkw.overtrekkelt. H etzelfde
als overtrek. Het overtreksel van een bed,van
kussens,stoelen,enz.
e verkulgen. zie overreden.
e vervl.eed, m. V an het onz.w. overvloe-

jne lesnog eensoverzien. Ikoverzag,heb
van zeker oogmerk behoeft:overvloedvanwi
jn, ren:zi
hout,turf,enz. Alles in overvloed bezitten. Ten overzien. Beschouweu: m en kan de gevolgen
overvloede,als een bi
jw.,beteekenteigenli
jk,dat daarvan nietoverzien. Van hieroverziening,overiets nietvolstrektnoodzakcli
jk is. Van lierover- zigt.
e verz:gt. o.,zie onerzien.
vloedig,ove*vloedigli
jk.
jde:
Reeds bi
j Klno vindt men vbadluat, neders. eveezî-de. v. De tegenovergestelde zi
aan deoverzi
jde derrivier. Van hier overzî
jdsch,
averpood.
e vervRoetl.lg. zie overvloed.
dat
aan de overzi
jde is.
e verzom eren, o.w.,ik overzom erde)heb
e vervl.eef.jen.zieovervloed.
jven:wi
j zullen
e verw egen . o. en b. w., ik woog over, overzomerd. Des zomers overbli
heb overgewogen. Onz., te veelwegen:die boter weegt een pond over. Figuurl.: dat weegt
over, dat gaat te ver. Bedl'.,nog eens wegcn:
ik heb al de balen overgewogen. lk overwoog,
heb overwogen. Bedr', overdenken, overleggen :

ik heb die zaak ri
jpeli
jk overwogen. Van hier

te Aken overzomereu. D itwoord is zooveelniet
in gebruik, als overmthteren. M en vindt beide
eehter in de Blasyisv.bzltT.: ende de roofvogelen
zullen op haeroversomeren,ende alle dieren der
aerde sullen daer op overwinteren.

e verzul.
k s. btjw., daarom, om die reden:

een groot gedeelte zi
jner soldaten gedroeg zich
overweging.
e verw igé. o. Van zt
-t. D at- lafhartig,en overzulksverloorhi
jdenslag. Over7?
#f,voorgew1g
geen,wat boven een bepaaldgewigtis: tweepond sul
ckshebbemenighmaelghetwi
jfelt.GsscullR.

P.
r , de vi
jftîende lettervanhetnederduitschABE,f r aaf. v,4 meerv.paai
jen. Een termi
jn van
endeelfflemedeklinker,behoorendetotdelipletters. betaling. Van hetfr.paq
ie,eng.pay,ital.paga.
raal, m., meerv.paai
jen. Een oude man. r aa#
len.b.w.
,ik paaidejheb gepaaid.EiW aarschjnljk vanpa,voorpapa.
genljk betalen. Van hiertevredqnstdlen:ieman;
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metbeloften paai
jen. Van het fr.pajer; van hoogh te steecken. V oxo. Vrouwel. paauwln.
Zamenstell.) paauwenei, paauwenhok, PaausYenwaarhetnog geheelfr.paù'
ement.
r aa', m ., meerv. palen. Een lang en dun StaartjPaAlllvenvoren,PaauWenvoetenjenz.
stuk hout, of steen. Bi
jzonder een grenspaal. Lat. pavo, ital. pavone, sp. pavon, fr.paon.
Binnen onze palen,binnen de grenzen; zamenst.: hoogd.Pfau;wel
kallesvan hetgeschreeuw dezes
landpaal; waarvan het o. w.palen, ergens aan vogelsschi
jntontleendtezdn.
grenzen. Fig.:iemand paal en perk stellen. De r aehé, v.
, meerv. pachten. Eigenli
jk, even
palen te buiten gaan, de wetten der welvoegeli
jk- het zelfde,als hetlat.pactunt,ofverdrag. In het
heid overtreden. Een paal boven water, iets dat gebrui
k bi
jzonderli
jk een verdrag,waardoormen

zeker is. Zamenstell.:paalwerk, paalgeld, paal- het genot van de opbrengst van deze of gene
meester,paalmosselen,paalsteen,enz.- paalvast, zaak, tegen de uitkeering Van zekere geldsom,
zoo vasta1s een paal. Voorts dwarspaal enz.
verkri
jgt. Oneijenli
jk,de geldsom,die moetworPaalstamt zekerli
jk af van het lat.palus, van den uitgekeerd. Zamenstell.: erfpacht, wi
jnpacht,
e
nz.
pacht
ge
l
d,
paehthoeve,pachthuur,pachtwaarook hetfr.pal,hoogd.Pfahl.
spe
l
,
enz
.
Van
he
t
be
dr
.
we
r
kw'
.
pac
ht
en, in
r aap, m,
,meerv. papen. Ei
genli
jk Fc&r,
in het gr. cqali, een priester; in de lati
jnsche pacht nemen,waarvan pacllter.
kerkpapa,hetopperhoofd dier kerk. Zamenstell.: r ad. o.,meerv.paden. Een weg? een voetdorpspaap,m ispaap,enz. Zam enstell.:papenbloem , pad:op hetregte,ofverkeerde padztn;ookfig-,
papenhoed, papenkrtlid, papenkullekens, papen- vooreen deugdzaam ,ofslechtleven leiden. H oogd.
schoen,enz.,tothetplantenri
jkbehoorende. Onei
g-, P-fad, gr. aqTng, dat volgens RllTz, hetgrondeen Room schgezinde over lletalgemeen,zoo leek, woord van pad,en heteng.pathos, het m aleisch

als priester. Van hier paperi
j,paapsch,papist; padeqh rt
lss.put en neders.pad is. Zamenstell.:
binnenpatl,dwarspad,enz.
ook paapje,zekervogelt
je.
r aar. o.
,meerv.paren. Twee bi
jeenpassen- r ad.padde,v.,meerv.yadden. Een bekend
t1e dingen van eenesoort: eenpaargezondeoogen. viervoetig dier: de padde lelt in haren kuil geEen paar schoenen. Paar aan paar,ofpaar en kyopen. Voxo. Het sehi
jnt afte stammen van

paar:nu rustigh paer en paer eens om gedronlten. het ital. botta, cn m aakthet laatste deel uit van
Voxo. Zespaarkousen. Bi
jzonderli
jk bevatmen schlldpad. Zam enstell.: paddesteen, paddestoel,
man en vrouw ollder den naam van eenpaartOp eDZ.
den voorgang der geslacllten volghtdit paer der r agadel, v.
,m eerv.pagadetten. Zekcr slag
oud'ren spoor. Voxo. Paar ofonpaar? Even of van duiven.
oneven. Van hier het bedr. w. paren. H oogd. r agie! m .,meerv.pagies. Y an hetfr.page.
Paar,fr.pal're,ital.paro,van hetlat.par.
Een jongellng, behoorende tot den hofbtaatvan
r aard, o., m eerv. paarden. Een der voor- Vorsten. Ital.paggth. Het m iddeleeuw. pagius
naam ste tamm e viervoetige dieren, dat door den beteekent ell
ten oppasser of bediende.
mensch totmenigerleidiensten wortltgebruikt;ook
m ., m eerv. paizen. Een vcrouderd
ros. Zoo sterk,a1s een paard. A ndere spreekw., woord voor vrede: om den paistesteuren. Voxo.
van ditdicrontleend,zi
jn:paarden,die de haver V au het fr. pttfz, eng.peace,ital.pace,sp.paz,
verdienen, kri
jgen ze niet. Ik vrees,dathet lat.paœ.
hinkende paard achteraan zalkom en. Zie àt'nken. r ak, o., meerv. pakken. Een hoop van olllemand op het paard,ofte paartl helpcn,voort: derscheidene zamengevoegde dingen:een pak briehelpen. Iemand over het paard tillen, hem te ven, boeken, enz. Fig-, een drukkende last:ik
veel dienstdoen- M en moetgeenegegevenepaar- zal u van dit pak ontlasten. Voxo. Ook een
den in den bek zien. De paarden achter den stel Van bi
jeenvoegende kleederen: een nieuw
wagen spannen. Op zi
jn paardje,zeerdriftigzi
jn. pak. Pak en zak, alle roerende goederen. V an
Zam enstell.: huurpaard, koetspaard, postpaard, hier het spreekw.:met pak en zak vertrekken.
enz. paardenbel
-i
jder,paardenboon,paardendek, Zam enstell.:pakdoek,pakdrager, pakgaren, pakpaarflcndief,paardendrek, paardenhandel, paarden- huis,pakkas,pakl
telder,pakkist,pakkleed, paklin.
kam,paardenklaauw,paardenkooper,paardenmarkt, nen, pakmand, paknaald, pakpapier, pakschuit,

paardennleester,paardri
jder, paardensmid,paarden- ?aktoum pal
twagen,pakzolder. Van pakken,voor

stal, paardenstaart, paartlentuischer, paardenvolk, lnpakken, ook gri
jpeny vatteng waarvan oppakken
enz. Van hier het o. w.paarden,schepen m et enz. Ook pakker,pakket,f'
r.paquet,ital.pacchetta.
paarden voorttrekken.
Hoogd. en eng.pack, ital.paccotmiddeleeuw.
Paal.d,en hethoogd.Pferd,zi
jnzekerli
jk even AJCC@/G zekerli
jk verwant aan hct lat- werlcw.
zeer van het lat. veredus afltolnstig, als het fr. pctgonen g1*
.'ITjIœ,nhï%I>T .
cheval, en het ital. cavallo,van hetlat.caballus, r akkaat
lle,v.,meerv. pakkaadjes. Eene
of als het zweecl. hoppa, en hetvriesche hoppe; hoeveelheid van gepaltte goederen:onder de bevan hetgr.iccf:g,in verband met ons ltippen,hup- lemmering derpakkaadje. HoolaT.
Pcn,ltî
p'pelen,/l?/wz?6/cn.
r al.
,11
3.,meerv.pallen. Een werktuigterzi
jde
r aardm enseh , o., m eerv. paardmenschen, van ecne spil of een rad,waardoor dezelve belet
het zelfde, als menschpaard, en paardman. Een worden terug tedraai
jen: de pa1van een rad in

verdichtwezen van den ouden ti
jd;waarschi
jnljk een uurwcrk. Van hier palstaan,en pa1 zetten.
oorspronkeli
jk uit de verbeelding van menschen, Fig.: iemand jal zetten, hem zoo in hetnaauw
die,toen zi
jhetecrsteiemand teAt
zcrd zagen ri
j- brengen,dathi
Jzich niet bewegen kan. Ergens
den, hem en zi
jn paard voor een enkelwezen te pal komen, m oeite en zwarlgheid ontmoeten.
hielden,dat halfm ensch el1halfpaard was.
W aarschi
jnli
jevcrwantaan pcal.
r aars. bi
jv.n. Bruinrood,violetkleurig,en r al.
e:,(palei
je)v., meerv.palei
jcn. Yan het
purperachtig.
fr.poulth eng.pulley. Eene katrol;en bi
jzonderr a auw , m .,m eerv.paauwen. Een bekende l
i
jk een werktuig, om menschen tepi
jnigen:die
vogel. H etpastdtn paeu uittrots den staertom deirne gehecht aan de palei. HoolT.
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r aiefl, o., m eerv. paleizen. Een groot en beteekenis. Ook wordt datgeen, waarop men in
prachtig huis. V an het fr. palat-s, dat even a1s den lomberd,voor zekeren ti
jd,geld ontvangt,een

hetital.palazzo.qclcfk
b, sp.palacl
o, eng. palaee, pand genoemd, van hier: een pand lossen. In
van hetlat.palatlum voortkomt.
gevolge hierval
lzegtmen:ikstelmjzelven,mjne
r aAen ,zie paal.
eer, hiervoor te pande. Ook worden kinderen
r al.
e*,o.
,meerv.paletten. Eenbekendschil- panden der Fdp
z?
,
ccl)7tR
s/?'
t
?
f& genoemd,omdatzi
j de
ders gereedschap. Even als het fr.paktte,van voortduring van die liefde verzekerell. Overigens,
paletum, dat in het lat. der mitldeleeuw. eene heet dikwjls alles pand, waarvan men zieh ten
ronde schi
jfaanduidde. Ook een werktuig om te onderpandezou kunnen bedienen,meteen woord,
kaatsen,waarvan heto.w.paletten.
alwatmen bezit: dathuisiseen kosteli
jk pand.
r allng.m., meerv.palingen. Zekere visch. In zeker bekend spelbezigt men de uitdrukking
Zamenst.:palingscheer,zieaalspeer.
paud vetbeuren. Eindeli
jk,waspand vroegernog
R al.
lssade.v.,mecrv.palissaden.Eenschans- bi
jzonderli
jk ean huis,waardeschri
jnwerkersenz.
paal:de Romein draagtde palissade. Voxo. Het hunne vervaardigde werk
-stukken bi
jeenbragten,
fr.pallssade,ital.palisade.
om verkocltte worden:noch zi
jn er in het zelve
R all.ias. m ., meerv. pallassen. Een ruiters pandtte koop. Hoov'
r. Zamenstell,:achterpand,

zi
jdgeweer.

onderpand,voorpand,pandlieden,gi
jzelaars;pand-

r allm , v., meerv. palmen. Het vlakke van verkoopers,enz.
eens m ensehen hand, anders ook handpalm ge- r audeu, b. w-, ik pandde, heb gepand.

noemd. Voorts zekere maat. Hoogd.Palme,ital. Iemand geregteli
jk noodzaken tot afgifte van eenig
palmo,fr.iacC
tl
ne,eng.palnt. Van hetlat.palma. goed, om daaruit hetgene hi
j verschuldi
gd iste

Van hierhet bedr.w erkw.inpalmen.
vinden. Van hier pander, panding. Zamenstell-:
r alm . m., m eerv.palm en. Voor palm boom, lospanden. Pandare is in hetmiddelecuw.,iemand
ook palmtak,en het loof van den palm boom .Dat in zekerheid nemen.
is palm in hetvuur,spreekw.,dat baatniet. Za- r a nee', o., meerv. paneelcn. Een houten

menstell.:palmboom,palmhout,palmtak,palmwi
jn, beschot, of planken bekleedsel: het paneelvan

zekere drank; palmzondag, de zondag voorpa- eene denr
van eene koets. Het paneel, of
schen.enz.
achterstuk van eenen spiegel. Ook malen de
r al- - ollen. zie plammoten.
schilders hunne tafereelen op paneel. het tegen-

r al.
lrok. bj HALMA paltsrok, m , meerv. gestelde vàn doel
c. Fr.panneau,eng.pannel.
paltrokken. Een lange,wi
jderok. 0ok een bi
j- r anler,m.,meerv.panters. Zaker viervoezonder maaksel van windzaagmolens, die van on- tig dier. Van het gr.nqvbïjp,waarin 6np evenderen zeer breed zi
jn.
veelis a1s een mkr, zoodat panterdt
'
er eene overFr.palletoc,ital.palletocco.
tolligheid is. Zamcnstell.:panterhuid, panterjagt,
r aIés. m. Zeker land in Duitschland. Za- pantervel,enz.
menst.: Opper-Nederpalts. Paltsgraaf, Paltsgra- r axt*oeei. v., meerv.pantolels. Eigenli
jk,
vin. Van hierhetbi
jvoegel.paltsisch.
eene muilzonderachterleder. Buosus leidde dit
r a'
m pernoelle,v.,meerv.pampernoeljes. woord,volgehsKIrz.,af van cqxctl
tpekko:, omdat
Duivelsbrood,paddestoel.

de zool van vele pantoFels uit nzïhuL, llt/r/c,of

r an, v.
, meerv.pannen. Bi
j K1rz.,en in het
angels.en neders.panne,zweed.panna. Ditwoord
beteekent oorspronkeli
jk een ding,dat van eene
ondiepeholl
igheid voorzien is. Dusheetheti
jzer
of koper,waarin de tap van eeneovereindstaande

zoogenoemd pantofelltout,bestond.
r anlser, o., m eerv. pantsers. Eene vaste
gemeenli
jk metalellbekleeding van het li
jf. Anders ook pantsiert dri
jft specren door'tpantsier
in 'tli
jf. Voxo. Oul.ook panser: helmen ende

spil nederkomt, in molens, uurwerken, enz., de pansers. BlJsss,1477.
pcn,en bepaalder de tappan: A l schokte zelf de Hoogd. Panzer, zwecd. pantser, ital. panclera,

hemelspil uit haar metale pannen. Voxo. De middeleeuw.lat.panseria. Hetschi
jntvan sclavoholligheid van het slot eensgeweers, waarin men nischen oorsprong

hetkruid doet,datdoorden vuursteen moetwor-

r ap,v.,meerv.pappen. Een dtlnnebri
j,van

den aangestoken : kruid op de pan
open de een verschillend zamenstel; en totverschillende
pan! enz. V oorts de hersenschaal of hersenpan. eindeu vervaardîgd. A 1s u dc pap gebodenwordt,

En traptGods vi
janden de pan in dertighmael. moet gi
j gapen,spreekw.,gi
J moetvan t
1egele-

VoxD. De holle tegels,waarm ede men dehuizen genheid gebruik m aken. V an llier hetb.w.pap-

dekt,worden ook pannen genoemd. Eindeli
jk,be- pen,pappig,papachtig. Zamenstell.: beschuitpap,
vat de naam A'an pannen velerlei holle vaten van bloempap,enz. Papbaard,papeter,papketel,papkoper, i
jzer, blik, potaarde, enz-, waarvan men kom, paplepcl, pappot; ook eel kind, dat met
zich in fabri
jken en keukensbedient.Zamenstell.: enkelepap wordtopgekweekt,
bakpan.bedpan,anders bedwarmer; panaal,pan- Eng.pap,hoogd.Pappe,ital.pappa,lat.pappa,
boor,panharing, pannekoek, pannenbakker, pan-. waarschi
jnli
jk dl
ls genoemd naar den klank van
nenbakkerj.panvîsch, panvlies,hetvl
iesderher- ba,bab,pcz?,dateen dereerste gelllidcnis,welke
senpan, enz. Figuurl
i
jk wordt pan gebezigd in de kinderen geven,om hun verlangen naarietste
de spreekw-: in de pan hakken, in stukken hou- uiten.
wen. De pan zalaanbranden,hetzalin dewar r apegaal. m., meerv. papegaai
jen. Een
loopen. Ergens aan de pan bli
jven hangen, er uitlandsche woudvogel,die alwathi
j hoort, ligteonvoorziens en onverwacht te gast bli
jven.
li
jk leert naspreken. Kinderen klappen, alspaper autl.
,o,meerv.panden. Oorspronkeli
jk een gaai
jen. Overdragt.
, iemand, die veel napraat:
lap,een stuk stof,lat.pannus,ofpannum. Voorts, hi
j is een regtc papcgaai. Ook een houten vogel:
hetpand van een kleed,fr.pan. A angezien m en den papegaai schieten. Zam enst.: papegaaisbek,

weleer,b1
J gebrek sean geld,een lap ofstuk stof overdragt.zekeretulp,- papegaaiskooi,papegaaisten onderpand gaf, verkreeg het woord ook deze neus,enz.
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Hoogd.Papagel,eng.popl
ngey,fr.papegaù por- menten. Eene dierenhuid,tot lederen papier betug.en sp.papagajo,ital papagallo,middeleeuw. reid,en uitgevonden dooreen'koning van Pergaiat.papagallns,arab.babagha,van waar al de op- mus in Klein-Azië. Lat.pergamenllm, ital. pergagenoemde Europesche benamingen afstammen. . mina,hoogd.Pergament,fr.parcheml
h,eng.parchr ap:ex, o.,meerv.papieren. Een dun,vlak ntent,sp.pargamino. Ook worden overeenk-omsten

blad, om op te schri
jven,en totandcrediensten en bewi
jsstukken,op parkement geschreven,pargeschikt: een boek papier. Op papiersclri
jven; kementen genoemd. Van hierhetonverb.bi
jv.n.
in papicr wikkelen. Graauw papier,wit papser; parkenlenten, dat van parkement vervaardigdis:
ovcrdr.,van menschen,die nog van zekereindruk- een parkementen band. Een parkem enten handken ontbloot zi
jn: hi
j is nog witpapier.Van hier schrift. Zamenstell.:parkementbereider,parkementhet onverb.b.n.paplkren,dat qit papier vervaar- verkooper,parkementwinkel,hoorllparkem ent,maag-

digd is: een qapieren luchtbol' Papieren geld, deparkefneat, schapenparkement, schri
jfparkement,
ook enkel papker genoemd. Schrkvers noemen enz.
hunne werken wel eens hunne papieren klhderen.

E>ar'
(
k :e4, 111..m eerv.parkieten. Zekere vogel.

Op papier gestelde verklari
ngen, getuigschriften, VerkleinW.parkiet
je.
enz,worden ook papieren genoemd:zi
jn uwe pa- r arle- en:, o., meerv. pvlementen. I)e
pieren in orde? Een papier (wissel, assi
gnatie) wetgevende magt des ri
jks, b. v.in Engeland.
op Am sterdam enz. Zam enstell.: papierhandel, Vanhetm iddeleeuw.parlamentum,enditvanpavlare
papîermaker,papiermakeri
j: papiermolen, papier- sprek
-en,fr.parler. Van daarbeteekende het ouriet, papierverkooper, paplerwinkel, papierworm, lings gesprek
-, wjders alle pleit,pleitplaats: in
drukpapier, pakpapier, postpapier, sehrjfpapierj datparlement. Msra. ST. Fr.parlementb eng.
vloeipapier, enz.
Hoogd.Papier,fr.paptkr,eng.paper.

parllament. Op enkele plaatsen in Noordholland,
gaf men voorheen ook deze benaming aan eenigen

'
R axadllg. o., meerv. paradi
jzen. Van het uitdeaanzienli
jksten op de dorpen,die den bur-

perzische .fardeus. de benaming van de lusthoven gemeester of regent waren toegevoegd, om de
der perzische koningen. Aan die lusthoven gaven ûnantien te bestaren, en deze ofgene posten of

de Grieken den naam van Tllpldctcoç;en hierme- ambten te begeve'
n.

de bestempelden de grieltsch sprekende Joden

r arnap,m. Eigenli
jk,een bergvan Thracië,

ook den lusthof,waarin God, volgens den leen- waar AroLlzo en de Zanggodinnen gerekend werspreukigen aanvang van Genes-, de eerste men- den te huisvesten. Overdragt.het heiligdom der

schen zou hebben geplaatst;lat.pal'
adt'
sus:God dichtkunst,evenveel van welk land:Gi
j zegent
stelde ADAM in hetparadi
ls. MlLToxs paradi
js den Hollandschen Parnas. Voxo.
verloren. Overdragt.een aangenaam oord;bi
jzon- r arl,ziePers.
derli
jk,de woonplaatsder gelukzaligen:hi
j volgt' r art. v.
, meerv. parten. Bi
j KIL.partte,
haar bleeke schim naar'tzalig paradi
js. Voxo. pratte. Van prat. Eel)listigetrek:wen zi
j ons
Zamenstell.: paradi
jsappel, paradi
jslaurier, para- de part speelde, Hoos''
r. In de beteekenisvan
di
lsvogel,enz.
deel, aandeel, is ditwoord onz.
,b.v.:hi
j heeft
r axde', m.
,meerv. pardels. Ze#er viervoe- geen partaan die zaak.
tig dier:Endehetbeest,datick sagh,waseenen raetll, v., meerv.pati
jen, Menscllen,door
pardelgeli
jck. BIJBELV.
verschillende begrippen,of gezilldheden, verdeeld :
r aeel.
, paarl, v., meerv.parelen, paarlen. de parti
j van LUTHER, de parti
j van Catsvlgx.
Een bekend slag van juweelen, dat in zekere Ook hetzelfde a1s tegenpartn
'': ik za1 uweparti
j
schelpvisschen gevonden wordt:met deze paarle. zi
jn. Een onbepaald getal:door eene parti
j dieHooF'
r. Dat is eene parelaan zjnekroon,dat ven vervolgd worden. Eene parti
l hoenderen;
strekthem totroem en luister. Paarlen voor de eene parti
jsuiker;eenparti
jtje kaneel. Overigens
zwi
jnen werpen,kosteli
jke dingen aan onwaardige zi
jn de onderscheitlene beelden en iguren van
voorwerpen verspillen.Voorts,iseeneparelover- eene teekening,ofschilderi
j,partl
jen;en is pavtù'
dragt. een persoon van uitnemende waarde:het een kunstterm in de muzi
jk:de eerste,de tweede
is eene parel van eene vrouw. Als ook eene parti
j. In onderscheidene spelen bezigt men hetverharding van vochten in eens menschen oogen)'zelfdewoord:eene parti
j op hetbiljard enz-,parhtjheefteeneparelop hetoog. Van hierhet o. ti
jméken enz. Van llier dansyarti
j,schaakpsrti
j,
w.parelent kleine blaasjes a1s parelen opgeven: stroopparti
j;ook blooteli
jkpartqi,waarvan parti
jdiewi
jnparelt. Zamenstell.:parelbank,parelboor, ganger,voorvri
jbuiter. Eindeli
jk zegtmen ook:
parelduiker,parelgruis, parelhandelaar, parelkleur, eene goede parti
j doen, een voordeelig huweli
jk
parelkroon,parelkruid,parelkust,parelmaat,paar- aangaan. Van hier partjdig enz.
, parti
jgeest,
lemoer, het onverb.bi
jv.n.paarlemoeren, van parti
jschap. Zamenstel.: brasparti
j, drinkpartj,
paarlemoer; parelnaald. pareloester, parelpeer, oestcrparti
j,speelparti
j?vischpartj,enz.
parelschelp, parelsnoer, parelspeld, parelstikker,
parelstikster,parelvanger,parelvangst,parelvisscher,

r aru :k , zie prutk.
r a.. m.,meerv.passcn, V an hetlat.passus,

parelvisscheri
j,enz.
even als hetital.passo,hoogd.Pasz,fr.pas,eng.
Eng.pearl,fr,hoogd.,boh.,perle,zweed.,ital., pacq. Eigenli
jk een tred:eenenvalschenpasdoen.
enmiddeleeuw.lat.perla,neders.bereb en in een en fg. eenen misslag bcgaan. Bi
jzondf
arli
jk, de
oud fragm.bi
j SCHILTER,berille.
bewegingen,metde voeten,in hetdansen;alsook
r aren, zie pccr.

Marlll,o. Dehoofdstad vanFrankrjk.Van
hier pari
jseh: pari
jsche zeden. Verder het zelfstand. Pari
jzenaar,een inboorling,ofinwonervan
Parps.
r aek .zieperk.
r aeke- enl.(perkement) o,mferv.parke.

de stappen van een paard. V oorts de weg,of

doortogt:gelukkig had hi
j den pas van Italië
doorgeworsteld. Prins MAURITZ voegt den pas.
Voxo. Overigenseen vrkgeleibrief: een valsche
pas;misschien eene verkorting van pas
poort. Zamenstell.:paskaartenz.
ras, o. Deszelfs oorspronkeli
jke beteekenis
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laat zich nietwelbepalen. M en bezigthetin de roomsch prîester;ook een gereform eerd predikant,
spreekwi
jzen:ietsvan pasmalten,te pas brengeu, wiens vrouw,in Vriesland,den naam vanpastoorske
of komen; wel
,of kwali
jk, te pas zi
jn,wel of voert. Van hierpastorij.
kwali
jk varen. Voortsisop dttpas genoegzaam r aéakon ,m .,meerv.patakons. Eene zilve-

evenveel,alg,in ditti
jdsgewricht,bi
jtlezegelegen- ren munt.
heid, voor een bi
jwoord:hi
j is pas, zoo even, r aleenosler, ond.,o.,meerv.paternosters.
aangekom en,enz.
Het onze vader, otlder de Roomschgezinden,dus
r ageha, paschen, o. Eigenli
jk, een Joodsch genoemd naar de twee eerste woorden,waarmede
feest,bi
jdeverlossing van hethebreeuwschevolk het in hunne kerktaltl,hetlat.,aanvangt:een pauitEgypte.e j overdragteen feestderChristen- ternoster bidden. V oorts, de rozenkrans zelf in
heid, tot gedachtenis der opstanding van Jlzus. zi
jn geheel,bestaandein groote enkleineballet
jes,
Zamenatell.:paaschbloem,paasehbrood,paasehdag, die hetgetalvan deopgezegdegebedenaanwi
jzen.
Te
r
a
andu
i
di
ng
hi
er
van
be
z
i
gt
HoolT
het
we
l
gepaaschei
jeren, paaschfeest,paaschlam, paaschti
jd,
paaschweek,etlz.
kozen woord gebedenteller. Overdr.,handboeden:
r aseh en , ziepascha.
iemantl de paternosters aandoen.
r ask w :l., o.,m eerv.paskwillen. Eenesmaad- R
( alr:
lg. m., meerv. patri
jzen. Een wilde
l
-ede, stecds nameloos, en dikwjls ui
t enkelen vogelvan hetgeslacht der hoenders,anders veld-

laster bestaande. Hoogd. Pasquill, eng.pasqul
h âoengenoemd.Zamenstell
.;patri
js
shoen
d,patri
jjagt,
ng.partrtdge,
eufr.pasqttî
h,van hetitalpasquino,dat somwj- enz. Het stalnwoord vall patrb'
len dezelfde beteekenis heeft alspaequinata; Of- fr. p6rtfrzz, ital.pernice,lat.perdix,is ln het gr.
schoon hetanderseigenli
jk zeker verminkt beeld ssg3tt,welks oorsprong onzekeris.

aanduidt,waaraan m en te Rom e zulke smaadrede- r attoon. m .,m eerv.patronen. Van hetlat.
nen pleegt aan te plakken. Zamenstell.: paskwil- patronu.h een schutsheer,beschermer. ln dien algemeenen zin wordtpatron in het fr., eng. en
maker,paskwilschri
jver,enz.
r agl.eed. o.,m eerv.paslooden. Een bekend hoogd.
,en patroon hier te lande,gebruikt;bi
jzonder noemen de Roomschgezillden dezen Mfgenen
werktuig van timm erlieden en m etselaars.
r aspeeet. o., meerv. paspoorten. In den heil
ige,dienzi
ja1shunnenbeschermerbeschouwen,
grond niets anders, dan hetfr.passeport,dat zoo patroon,vrouwel.patronesz GUDULA, de patrones
v
an
B
r
us
s
e
l
.
Ook worden kooplieden door hunne
veelzeggen wil,alseen vri
jgeleibrief,om door de
poort te geraken. Ontslagbrief voor kri
jgslieden; bedienden m et den naam van patroon bestempeld:

van waar:iemand zi
jn paspoortgeven,hem weg- mi
jn patroon isnaar debeurs.

r akeoox:. v.,m eerv.patronen. Eene in pazenflen.
r assaal, passaatwind, m., m eerv.passaten, piergepaktelading vooronsschietgeweer. Zonder
passaatwinden. Die wind, welke,eencn geruim en kogels, noemt men ze losse, en anders scherpet
patronen. Zamenstell.: patroontas.
ti
jd,uitdenzelfden hoek waait.
M aNsem ené? O., meerv. Passementen. Een r aleeen. o., meerv. patronen. Een m odtl
boordsel, met m ln of meer kunsten verscheiden- voor kleerm akers, naaisters, kantwerksters, enZ.
heid uitgouddraad,zilverdraad,ofzi
jde,vervaar- Overdragt., evenveel welk voorschrift, of VOOrdigd. V an hetfr.passement. Zamenstell-: passe- beeld.
sementluaker. passementwerker, passem entwinkel, Aolru.brengthettothetoudepatten,batten,fr.
enz.
battre, slaan, om dat er lneerm alen een modelin
R assen, b. en o. w.. ik paste,heb gepast. papier geslagen wordt.
Van pas maken, zoo scllikken, als hetbehoort: r aus,m .,meerv.pausen. De naam van het
pas uw geld, Voorts beproeven,ofiets welvan opperhoofdderRoomsche Kerlc,vanpapa,ofpapas,
pas is: een paar schoenen passen, Onz.,van pas gr.slalg,bi
jonspaap,verbasterdinpaus.Overdr.

zi
jn:datkl
eed pastu heelwel. Voortswelstaan, een heerschzuchtigegeesteljke.Vanhierpausdom,
betamen :die kleeding pasthaarniet.N aauwkeurig pausgezind,pauseli
jk,pausschap.
acht geven: op iets passen. l
s
qindeli
jk, in het raveileen. o., meerv. pavel
joenen. Van
kaartspel,niet vragen:ik pas; er is rond gepast, hetfr.pavdlon.Een zomerhuisje in denvorm vall
schutde kaarten door.
eene tent; verder een veldleger; ook een verdek
Deze laatste beteeltcnis is in het fr.passer,en achterop eenjagt,ofandervaartuig. overdragt.,
in het ital. passare. De overige beteekenissen zi
ngtAxTox.van:een paveljoen van elzen.
van passen vindt m en in het zweed.passa'en

r edaai, o., m eerv. pedalen. Van het lat.

stammen ongetwi
jfeld af van het onzi
jdigepas. Pes,pedt-s. Yoetklaauwier,van cenen orgel.
V an hier passer, een bekend werktuig, om iets r ede'. m ., meerv. pedellen. Een 'bode,of
roededrager, biJ' de vierscllaar eener hoogeschool.
afte meten,enjuistvan pastemaken.

r asslebioe , v., meerv. passiebloem en. Middeleeuw. lat. bedellus, pedellqs; van het lat.
Een plantgewas,il1welks bloesem m en aldewerk- #8S,Pedia.
tnigen.die bi
j hetltjden van JEzusgebezigdwer- r edeslal., o..m eerv.pedestallen. Een voetstuk van eene zuil,van een standbeeld,enz. In
den,afgeschetstm eentte vinden.

r asée:, v,, meerv. pastei
jen. Een bekend het eng. ook pedestab fr. piedestab ital. piedegebak. Zamenstell
.: oesterpastei, patri
jzenpastei, stallo.

. v.,m eerv.pelen. Breede lzaarband.
vischpastei, enz. pasteibakker.pasteideeg,pas- r eel.
r eel.. v., meerv.pelen. M oerassig en veenteikorst,enz.
.
Van hetgr.cxçN,middeleeuw.lat.enital.pasta, achtig land. V an hier peelland,peellander,peelfr. pâte, eng. en hoogd paste, deep waarvan landsch,enz.
insgeli
jks pastel,verwdeeg.
r een . v.,m eerv.penen. Zekere welbekende
r astoor, m.,meerv.pastoors,pastoren. Van eetbare Wortel:en daeghden al'tgediertten hove
het lat. pastor, een herder; in het gebruik het OP groote Peen. V oxo. Zamenstell.: peenbed,
geesteljkeopperhoofd van eenekerkgemeente;een peenzaad,enz.
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r eer, v., m eerv.peren. Van hetlat.PDPM'.
Zekere boomvrucht:entdepeer!V oxo. Zamenstell.: baronpeer, kwepeer, snikerpcer, stoofpeer,
tafelpeer,enz. M uilpeer,andersoorvn''
g. V an
peer komtpeerzoet,perenbloesem,perenboom, -

van vleesch, dat niet ti
jdig genoeg uitde pekel
wordt gehaald. Overdragt-y de zee,in den diehterli
jken sti
jl;doch onzi
jd.:hetschuimend pekel
klieven. ANTON. Van hier pekelachtig, en het
werkw,pekelen, bedr., in de pekelzetten, ofon-

perenboomen, onverbuigb. bi
jv. n.: perenboomen zi
jd-,pekelvan zich geven Zamenstell.:pekelhahout, perendrank. enz. lflyu. heeftpeereler voor ring,pekelhoer,yekelnat,pekelsehuim,pekelspek,
Perenboom,bi
jPoo'
rpeerelaar.
pekelveld,eene dlchterli
jke benaming van.de zee;

R eev. v.,m eerv.pezen. Het grofste slag van pekelvleesch,pekelzonde, verouderde zont
le, enz.
zenuwen aan (1e ligehamen van m cnschen en bees- r ek elen , ziepekel.
ten,dienentle om de ledem aten te bewegen. Van R ek ken ,zie pek.
hier de spreekw-: aan de pees moeten,aan den '
R e', pelle,v.,meerv.pellen. Eigenli
jk,allerarbeid. Voorts,hetsnoervan eenenboog:eergi
j lei deksel; en van hier de dop van erwten,boode pees laatglippen.HoovT. En het teellill van nen,ei
jeren,enz.;van waar het bedr.werkw.peleenen stier,thans gemeenli
jk bullepees. Van hier len,doppen: boonen pellen. Overigenswordtpelle,
Pezevz-k,de schaftvan eenen harnel.
bi
j KIL. vertaald door barekleed,een rouwlaken,
r eel. m. en V., mecrv.peten. Doopheier, waarmede baar en kistbi
j ceneli
jkstaatsie overdoophefster, van ecn kind. ln Noordholland is dekt worden. Hoov'r bezigt het voor pels. Zapeet vri
j algemeen eenemoei,ofvadersen moe- menstell.:pelerwten,pellenwever,pelmolen,enz.
ders zuster. lntusschen is het cene verkorting
Eng.peel,fr.pealt,ital.pelle,lat.pellis.
van peter, naar het lat.pater;geli
jk metervan r el.grl'm , m ., m eerv. pelgrims. Een bedemater. Zamenstell.:peetoom , petekind,petemoei, s'aartganger, zoo als velen naar M ekka en naar
petegift, enz. Peetlap noemt men iemantl,die Rometrekken. Van hierpelgrimaadje,en de zaeen ki
nd,in naam van eenen eigeli
jken peet,ten m enstell.:pelgrimsgewaad,pelgrim shoed?pelgrim sdoop aanbiedt.
m antel, pelgrimsstaf, pelgrimstas, pelgrimsqesch,
r egel.. m .,m eerv.pegels. Een m erk, boven enz.
in eenekan,om de maataan te wi
jzen.Van hier Hoogd.Pilger,zweed.pelenrt-m,eng.pilgrim,fr.
hetbedr.werltw.pegelen,de kannen van derzelver pderin, ital.pelleqvino,sp.peregrlho,allen verbasmerk voorzien,ook uiteene kan drinken,bi
jKIL. teringen van hetlat.peregrinus,een vreem de.
pthtelen. Pe-gcl/r,btjKIL.
,een i
jker,enpegelstol
c, R eIgrlm aadaee. v.,ziepelgrim.
r eAiex:.zie pel.
een maatstaf,voor i
jkers enz.
r e ll.. o., meerv.peilen. Zamengetrokk-en uit r eAR:k aax:, m., m eerv. pellikanen. Een
pegel. len
a merk,tel'bepaling van de hoogte,op grootslag van watervogels,dat anderskropganzen
welke Fhet water op deze of gene plaats dient te heet, omdat het voorzien is van eenen grooten
bli
jven5
: het waterisop zi
jn yeil. Tweeduimen krop,waarin het eenen voorraad van voedselopza-

boven peil. Bier op zi
jn pellbrouwen, hettot melt, welken hetdaaruit wederom te voorscli
jn
op eene bepaalde hoogte laten verkoken. Over- brengen kan,om zi
lnejongen,a1s ernietsanders

dragt.,evenveelwelke maat:die boven 'tpeilvan voor dezelve te vinden is,in het leven te houden.

hun vermogen sti
jgen. Voxo. Zamenstell.:peil- Van hiereenedichterli
jkeversiering,volgenswelketting, peilkompas, peillood,peilstok.enz. Van ke hetbi
j Hoov'
.
ris:een pellikaan,zoogende zi
jn
peilen.
jongen metzi
jn eigen bloet;en bi
jVoxo.:
r eluzen. o. m , ik peinsde, heb gepeinsd. De pellikaen uitliefde om hoog zi
jn boezem wondt,
Met diepdenkende overwegingenbezig zi
jn. Dus Om metzi
jn hartebloetzi
jn eigenvleeschtelaven.
verschiltonspeinzen van hetvlaam schepelzen,dat, Voorts geeft men den naam van pellikaan nog
even als het fr.penser,ital.pensare,in eenen a1- aan een werktuig,om tanden te trekken,en noegemeeneren zin voor denken genomen wordt. m en de scheidkundigen aldus een vat m et twee

Onspdazen is evenveela1sin hetfr.J/rcpensf ooren,hetwelk zi
jbezigen.
H ct lat. stam woord pensare beteekent wegen.

Van hier peinzend, bi
j HooF'
rpel
hzert'
g
peins,enz.
r els. zie pat-s.
r elsleren. ziepleisteî.en.

P ellikaan,anderspelikaan,hoogd.P elikan,eng.

ge- en fr.pêlican, ital.pelicano,lat.pelecantts,stamt
af van het gr.cclkezlv, en cekezqyng,welks oorsprong ons onbekend is.
r eis, m ., meerv. pelzen. Een eng en kort,

r ek, pik.o. Eene gezuiverde en totzekeren ofwi
jd en lang,mansgewaad,datmetzoogenoemt
l
trap van vastigheid gekookte hars van boomen, bontgevoerd is:zich in zi
jnenpelsbakeren. Een'
die den naam van pekboomen dragen. Die pek vrouwemantel, die insgeli
jksmetbontbekleedis,

hanteert.bezoedelt zich,een oud spreekwoord,dat noemt m en, onderscheidshalve, eeue pellies,naar

reedsbi
jJEzus SIRACI
.
Ivoorkomt,om aan tedui- het fr.pelisse, ital.pellicct
'
a. Aan den Zaankant
den, hoe ligt m en door eenen kwaden om gang geeft men ook den naam van pels aan een'

bedorven wordt. Van hier pekachtig,het bedr. vrouwenonderrok; geli
jk mede aan het gewaad
werkw.pekken,en de zamenstell.zpekboom,pekjonge kinderen van beiderlei kunne: de
broek, m atroos; pekdonker, pekdraad, pekkrans.
peklap,pekpleister,pekton,pekzwart,enz.
we-

gaat uitden pels in de broek,uitdevroude mallskleeren. Iemand den pels uit-

Eng.pitch, in detaalvanW allispt
jh,hoogd. kloppen,spreekwoord, hem afrossen. Zoo ook:

Pech, fr.polà, ital.peccia,sp.pez, lat.pt'x, gr. iemancl eene lnis in den pels zetten,in de ruwe
ctlln,ctTTl.
volkstaal,hem tot opneming van een lastig mensch
r ek e'. v. Van het gr. rrjyrig, zout. Een of tot aanvaarding van eene netelige zaak,bcwe-

zoutaehtig vocht,waarin menigerleispi
js voor be- gen, of hem eenen grievenden argwaan inboezederfbewaard wordt:zoo zouta1spekel. Iemand men. Van hier het onverbuigb. bi
jv. n.pelzen,
in de pekellaten steken,is een spreekwoord,ook van vellen: 1)e Here God maacte ADAM endesi
jn

door HoovT gebezigd,en waarschi
jnli
jk ontleend wi
jfpelsen rocken,(d.i.rokkenvan vellen).BIJU
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BIL, 1427. Van pels komtpelzer,bontwerkerr en een stout, een vast penseel, enz. Zam enstell.:

de zamenstell. pelsmaker, bi
j KIL. pelsrok, pensetlmaker,penseelschri
jver,enz.

Zwc
edl.atp
nstetq
ng
oam
gd.
lhn
sel,het
fr.
nce
au,
.e
pe
tcule
us
,.
pep
zle
kn
-cc
fli
îl
u,
a,ho
st
t af
van
Pels, hoogd. Pelz, fr. pelisson,ital.pellicclhne, Pi

QDZ.

middeleeuw.lat.pellicium,stammen ongetwi
jfeldaf lat.penis,welksbeteekenis in het hoogd. Pthseh
van het lat.pellis,een vcl.

metdie van een penseel gepaard gaat.
r erer, v. Bekende zaadkorrels, die eenen
wcord, waarm ede nlen het fr. péléterie uitdrukt, brandendscherpensm aakhebben:zwartepeper,witte
en zoo genoem d bontaanduidt;afstam mende,te- peper, ypaansche peper, enz. Peper halen,naar

M eAlerllsv.
,meerv.pelteri
jen. Eenbastaard-

geli
jk met het neders.pel,van een aloud woord, vlostindië varen,spreekw.- Hi
jmoetom pepcr
uits hi
j moet naar Oostindië. Van peper komt
dattotallerleidekselbetrekl
teljkwas.

het Ledr. werltw. pepez.en, met peper bereiden,
r el.uw , ziepeuluw.
r en , v.,m eerv.pennen. Van het lat.penna. zalnenst.I'npeperen. Overdragt.,vooreenen hoogen
ln het algemeen, een puntig ding, als:houten pri
js verkoopen:men heefthem dit welgepeperd,
pen,i
jzeren pen, enz. Bi
jzondcrli
jk eeneveder- of heel duur verkocht. Zam enst.: peperachtig,

schacht,toebereid om daarmede teschrjven:eene pegerboom,peperbus,peperdoos,pepqrduur!peperpen vermaken. Eene wel versnedene pen,over- huls,(een papier,om peyerin te doen,mlsschien
dragt., een fraai
je sti
jl en schri
jftrant. Het is in eene verkorting van paplerhuis),peperkoek.peper-

de pen,hetstaat tegesehieden,spreekwnord. V an
pen komt het onz.werkw.pennen,zamenstell.inpennen, foe cnnezà, enz.j en hetbastaardw.pennî-st
(penner). Voor pen zegt men elders pth. Zamenstell.: pennenbereider, pennenkoker, pennekunst, pennenkooper, pennelikker,pennem es,pennenverkooper,pennenwinkel,enz.;ganzenpen,kan-

ltorrel,peperkruid, peperland, pepermolen, Pelpermunt, pepernoot, peperplant, peperstruik, pepervogel,peperwortel, peperzak, enz. H azenpeper

munt stuk goud,zilver,of koper: de koning deed
gouden en zilveren penningcn slaan. De tiende
penning,het tiende stuk gelds van evenveel welken aard. Afbiddende den honderdsten penning.

eene

enz.

Gr. rellegt, lat.PtP
'er, fr- Pot-vre, eng. pepper,

hoogd.P/efer, is ongetwi
jfeld in dengrond een
Oostersch woord, cn heet in Perzi
ë pil
pib of
pel
pe
l
;
m
c
n
i
n
het
Indostansche eenen
toorpen, lasterpen, roerpen, schri
jfpen, slagpen,
terwi
jl
trekpen,enz.
Peperltorrelpipaer-gtrd noem t.
r en n:ng, m., m eerv.penningen. Een ge- r erk, (park) o.,meerv.perken. Eigenlkk,
met paalwerk e!1Z.y omheinde plaats, Om
daarin,vooraldes llachts,vee op tesluiten. Voorts,
eene diergaarde;ook eene afgeperkteylaats voor

worstelaars,ofwedloopers,enz. Eindeltk,eenvak
Hoox'
l'. Dezelfde algemeene beteekenis gri
jpt van een lusthof. Overdragt-, beteugeling van

iemands willekeur: wie za1 hem paal en perk
stellen ? Zamenstell.: bloemperk, hinkperk, loopperk, renperk, stri
jdperk, worstelperk.enz. Van
hetm iddeleeuw.lat.parcus,eeneingesloteneplaate.
r ers. v., m eerv. persen. Een werktuig,om
nzkp bi
jzondergebezigd teworden vooreenenhal- te persen. Zamenstell.: brievenpel's, drukpers,
ven duit, of ecn zestiende gedeelte van eenen enz. Overdragt-, al wat drukt: i1l de pers der
stuiven Van hier: geenen penning in de wereld dienstbaarheid. Hoolï
a'
r. Ook de glansj door llet
hebben,voor volstrekteli
jk niets bezitten. Zamen- persen veroorzaakt:de pers ligt nog op datlaken.
stell.:penningbloem , pellningkunde, penningmees- V oorts, wordtpers voor drukpers genom en :dat
boek isop de pers. Van hetbedr.werkw.persen,
ter,penningm eestei-schap,penningswaarde,ellz.
Penning, hoogd. Pfennig, bi
j OTERID.pending, lat. pressare. Zamenstell.: perspomp, persboom ,
zweed. penning, angels. pening, eng.penny,stamt persbord,persgeld,persloon,persplanlt,persscllroef,

plaats ih: biechtyenning, braspenning. Zie dit
woord. D rinkpenning,eerpenning,gedenkpenning,
gildepenning,godspenning,huurpenning, kooppenningen, legpenning, noodpenning, oFerpenning,
reispenning,steek-penning,enz. W eleer plagt pep-

allerwaarschi
jnli
jkst af van het oude pen, eens

e13Z.

menstell.:pensverkoopster,penswi
jf,enz.

enz. De zamenstellingen: vrouwspersoon enz.zi
jn

m ensehen hoofd; want op de eerste muntstuk-ken r ersoen. 111.
,m eerv.Personen. Xat.#6rtO);ft,
washethoofd van den eenen of anderen Rom ein- het uiterli
jke Vool*koInen s'an een m ensch:lang
schen K eizcr afgebeeld, even a1s op dcn penning, van persoon enz. Voortsyrang en stand van een
bi
jwiensbezigting Jzzus zeide:geeftden Keizer, mensch:den persoon aanzien. Zonder aanneming
dat des lfeizers is. En naar die beeldtenissen van personeu. De afzonderli
jke zelfstandigheid
lloem tmen in Zwitserland penningen angster, dat van elken lnensch, hoofd voorhoofd,zoo a1shi
j
is,aangezigten.
zich van allderen onderscheidt,en bi
jzonderli
jkzoo
r ens, V., n'leerv. Penson. Een bekend ge- alshi
jin een schouwspelophettooneelverschi
jnt:
deelte der ingewanden van menigerlei dieren. den persoon van PHllulrs uitte beelden. Hoov'
r.
V an hier ossenpens, schapenpens, rolpens. Over- Overigens zi
jn: de eerste, tweede en derde perdragt-,voor den buik van een beest,of mensch,is soon,bekende kunstwoorden in detaalkunde. Van
hetmanneli
jk :Die hem zoo levendi
g heeftin den hier personaadje: elcke personaedje naar heuren
pens getroflkn. 1).
E DEcx.
staat. Voxo. Hi
j speeltzi
jne personaadje, hi
jis
Pens,fr.panse,ital.pancia,eng.paunch,hoogd. in volle bewcging; persaollli
jk, persoonli
jkheid,
pe
r
st
l
o
ns
chap.
Zame
ns
t
e
l
l
.
:
pe
r
s
oons
vcr
bec
l
di
ng
l'
Fcrldf, is van eeuen onzek
-eren oorsprong. Za-

r en seb l.oe'm , v., meerv. perlsebloem en. onzi
jdig.
Eene gevlamde driekleurige viool. Van het fr. r ersonaadle.5,.,zicpersoon.
pensêe,eng.pansy, oudnederd. pencebloem,welken r erz:d,o. Van hier Perziaan, (ook Pers,

naam de Rederi
jkers van Schoonhoven aan hun Perzen) perziscll.

gezelsehap gaven.
r erzgk, tbi
j KIIz
. perse, inZeeland perze)
r en see'. o.,m eerv.penseelen. Een bekend v.,mecrv.perziken. Eenewelbekende boomvrucht:
schilders werlttnig. Overdragt.j de schildertrant: in 't genot der lekkre perztn. HoorT. Van hi:
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persico, onveranderd uit het ital. overgenom en, Voortg,moeite en arbeid: de pi
lne waardig. Van
alwaar het eene perzik beteekent,terwi
llhetbj- hierhetoudepl
jnentzwoegen,bi
jKlL.en hetiflsons een aftrekselvan perzikpitten aanduidt. Za- geli
jke verouderde po
-hder, een beul,en hetbedr.
m enstell.: perzikblad, ïlerzikbloemen, perzikbloe- werkw.pè
jhk
gen,pi
jniger,pi
jniging,pi
jnli
jk,pi
jnli
jksem, perzikboom, perzikkruid, perzikpit, perzik- heid. Zamenstell.:lluikpi
jn, darmpi
jn, hoofflpi
jn,
steen, enz.
kiespi
jn,maagpi
jn, oorpi
jn, rugpi
jn, tandpi
jn,
Hoogd. Pfrsche,.
P.
#'
rd?
'
c% cng.peach,fr.plche, pi
jnbank,pi
jnkamer,pi
jnraam,enz. Pt
jhen komt
ital.pesca,perdfc/, lat.perst-cunt' nameli
jk malum, ook 5,001-, in den zin van drukken,persen. Van
is in den oorsprong zooveel a1s een perzische hiergepbhdehoni
g,in tegenstelling van ongepn
-hde,
welke alleen door afdruiping vergadcrd wordt, en
appel.
daar
om
ook
maa
gd
e
ho
nl
g
ge
noemd
wo
rdt
,
a1
s
niet
v.,meerv.pesten,bj
i personen gevoegd.
Eene aanstekende zîekte: datland is m et de pest gedruktofgeperstzjnde.
besmet. lets schuwen, a1s de pest. Overdragt.: Hoogd. Pein,bi
j OTERID,pk
n,neders.
,angels.
hi
j is de pest voor datland. Van lierpestachtig, P2h,eng.path,fr.pethe,ital-,sp.pena,is verwant
pestig. Zamenstell.: pestblaar, pestbuil, pestge- aan hetgr.rnvog.
zwel,pesthuis,pestlucllt,pestpokken,pestti
jd, enz. M :
lnen.ziep'
)
'h.
Iloogd-,eng.nest, fr., ital.peste, stammen af r :.
1
ex:lgex:.ziepq'
n.
van hetltal.peshs.
r:
JX:A#
Jk.ziepbk.
r el.m.,meerv.petten. Verkl
einw.pel
je.Niet r #a-p. pi
jpe,v.,meerv.pi
lpen. Eigenli
jk,een
slechts een bekend lederen hoofddeltsel, maar ook werktuig,waarmedemenhetgelnid vanpb'
p voorteene watergroef, een ptlt. Bi
j KlL.pet,pette,pttf, brengen kan; een riethalm,van waarde spreekw.:
anders ook pit. V oor eene kleine groefin kin of hi
j zit in het riet,en maaktpjpjes,hi
j bedient
wangen wordtook pet,p6t/e, anders pulie,gebe- zich van de voorkomendegoedegelegenheid;ook:
zigd,zieput. Zamenstell.:petmolen,welke,bi
jde nietlangerpi
jp,nietlangerdans,a1
sernietmeer
papiermolenaars aan de Zaan,hetpet- ofputwater op depi
jp wordtgespeeld,houdthetdansen op;
ophaalt, en in de afgedamtle grachten stort,om alsmede:naar iemands pi
jpen dansen, zich naar
Zezuiverd te worden.
r e*er. zie peet.

deszelfs wenk en wi1 bewegen,en handelen. Zoo
ook: depi
jpen stellen;en overdr,,veelgeraas en

reu'.v.,meerv.peulen. Oorspronkeli
jk,even- getiermaken. Zamenstell.:orgelpi
jp,rietpi
jp,zakpi
jp. Yoorts,evenveelwelkeanderebuisvaneene
geli
jke gedaante:looden pi
jp,houten pjp, enz.
Tabakspi
jp,anders enkel pg'
p. Overigellsz zeker
la'n
werpi
g vat:zevel
)pi
jpen olie. Van pl/
p komt
'g
peul geli
jkend, kussen. Het eng.cod ispeulen P0Pen,o.w,ikpeep,hebgepepenjoppi
lpenspelen.
kussen tcvens.
Maerreeten danstestaen op alwatvrjers pi
lr eu pel,0. Hetgemeene volk:die 'tpeupel pen. VOND. Van hierpi
jper,ook in het kri
jgsmeerbederft. Houw . Zie gepeupel.
wezen. Zamenstell.: armpi
jp,blaaspi
jp,fonteinpi
jp,
r ezerêk. m .,zie pees.
longpi
jp,luchtpi
jp!mergpi
jp,schoorsteellpi
jp,traanR:
J, ptje,v.,meerv.pi
jen. Eenegroveklee- Pi
JP,Yeldpi
jp, wi
lnpi
jp,enz. pi
jpensteller,pi
jpdingstof,en voorts een kleed,daaruitvervaardigd: kan, pi
jpkaneel, pi
jpkoraal, pi
jpkruid,pi
jpmaker,
die op een graauwe pj de wintervlagen schut. pi
jpmakerj,pi
jpriet,pi
jpzak,enz.
Ds DEcx. Sclut uit de pi
j,schutuit. VOND. Hoogd.Pfefe,neders. en angels.pl
pe, zweetl.
Tn Noordholland draagt, in het algem een, een pt
a,ital.piva,chald.ensyr.7!ZX en X717X,
mansrok,van allerleizoo groverea1s ënere stof, alb
le klanknabootsend.
dez- naam. Zamenstell.:pi
jlaken,pi
jrok,enz.
r lpen,ziepbp.
RI
J'. m , meerv.pijlen. Zeker schietgeyveer; r ik .zie pek.
boog gewapend zi
jn. Hj wordt met r fk ,m . W rok:@ eenen pik op iemand hebmet pi
jlendoor
eenen pi
jl schoten. Hooy'n Ik heb nog an- ben? van het fr. P'g'
l1e. H ooy'T zegt: m aar in
jnen koker, ik heb nog meer 'tplek* op dc Francoysen; en bi
j VsLlus leest
dere pi
jlen op mi
zaak in te brengen. Alseen pi
jluit men:lnpiek (haat)ziJ*n.
v
oorboog,
mi
lne met
den
de grootste snelhcid. Overdragt.: r :l.
aar,pi
jler.m.,meerv.pilaren. Eenerollde
de pi
jlen van ons hert,de schichtigstegebeden. of hoekige zuilvan steen ofhout. Fig.,eenvoorlluyga Zamenstell.:pi
jlhout, pi
jli
jzer, pi
jlkoker.: stander van iets:erkentvoor den pilaer der vri
jEn Dxvzr.
l heeft ghenomen gouden pi
jlkokeren. heid. M oox. Zamenstell.: pilaarbi
jter, een huiBzaszlz
, 1477, pi
jlschoot,pi
jlstaart,het achter- chelaar, die uit geveinsden ecrbied de pilaren van
eindevan eenenpi
jl,a1sook zekerslag vaneend- eene kerk gestadig kust,ofdie uitbi
jgeloovigheid
vogelsmetspitse staartenFpi
jlstok,het hout van altoos in de kerk zit. Vrouwel.pil
aarbi
jtster: een
eenenpi
jl,inzonderheid dievan eenen vuurpbl. baghijne, een pijlaarbi
jtster. CL.Sr., pilaarP9.
/ is verwant aan het hoogd.P/eil,neders. hoofd,anders kapt'teel;pilaarvoet,enz.
jnt even zeer alshethoogd.Pfeiler,
P?6/,zweed.pil, gr.jeàng,lat.ptlum,eene werp- Pllaar schi
veel welk bekleedsel; maar in het gebruik zeker
welbekend plantgewas:petllcn eten.
r euAuw . peuluwe,ook peluw, peluwe,peul,
v., meerv. peuluwen. Een langwerp,g, aan ecne

.

spies, en bilan, dat in de taal van NYallis eelle eng.pillar,ital.pihkre,fr.pilier,sp.pt-lar, en lat.
Pk-lfz,van httgr.cuk'
lans aanduidt.
fâafte stammen.
r ::iegifé. v., m eerv. pillegiften. Een ger lojl.
er,ziepilaa3'
.
schenk van doopheFers,of doophefàters,aan hunne
r l.jl.
keker, m.,ziepo
'l.
.
ft,
M IJR,m.
,meerv.pk'nen. Anderseenpbhboom. petek-inderen. l'ulxMAx neem t het VOOr PeJç
,è

Zamenstell:pi
jnappel,pi
jnappelklier,pi
jnkern,pi
jn- van peb voorpoelin kerstpel,d.i.doopvont; derhalvezoo veela1sdoopgjt. Anderen brengen het
noot,pi
jntop!bi
jVoND.,enz.
RIJU. pi
zne,v., meerv.pi
l
.nen. Eigenli
l.k,jjg. tot pel, voor allerleideksel;zoo datpillegiftzoo
chaamssmart. Overdragt-,evenveelwelke smarten veelzou zi
jn a1sluurmande-ofluù'
ermandelj'
t.
der ziel:minnepi
i-n,gewetenspjn, zielspjn, QnZ. r fnk, v.,meerv.pinken. Een open vlsschers-
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scheeple: de pinken,ofdepinkjeszi
l
-n alin zee. zommigen gezochtafte koopen.HoorT. ZamenZamenst.: pink-net. V oorts, de kleinste vinger; stell.: lluispl
aag, landplaag. Bi
jzonderl
i
jk, eene
z
jnde het woord dan manneli
jk. Ei
ndeli
jk,eene zware ziekte, als de pest,of duurte en hongers'i
Jonge koe,ofeen jonge os;zoodathetdan man- nood. Fig.,iemand. die ons plaagt:hij is eene
neli
jk en vrouweli
jk beide is: daar loopen nog plaag voor zi
jn wi
jf Van hierhetbedr.wcrkw.
vi
jfpinken in datafgeweide land.
plagen,plager,plaaggeest,plaagduivel. D elaatstr fnk en , o. w.,ik pinkte,heb gepink-t. An- genoemde beteekenissen heeft ons plàag gem een
derspinkoogen.laetdyn oochkensop mi
jpincken. met het hoogd. Plage.zweed.plaga,i
jsl.plaaga,
Coxe'
r.DER M zxx.
r :n hoogen, zie pinken.

poal.plaga,eng.plague,ital.piaga,sp.paga.
r iaa:s. v., meerv. plaatsen. Eigenlyk,een

r :nkster, pinksteren,o. Eigenli
jk,de vi
jf- stuk gronds,zooalsernevensofachtereen huis
Joodsch feest, dat weleer in den hebreeuwschen Voorts,eenestadofeen dorp;ook een buitenvetbli
jf,
staathetoogstfeestwas. Overdragt-,een feestder anders buitenplaats. Rotterdam is eenevolkri
jke
tigste dag na den aanvang van pasehen ; een ligt:de kindercn spelen daar buiten op de plaats.

Christenheid. Zamenstell.:pinksterbloem,pinkster- plaats. Ja evenveelwelke plek gronds:op welke
dag,pinksterfeest,pinksterpronk,pinksterweek,pink- plaatsen staan er schildwaehten? Hetis hier de
sterzondag.enz.
plaats niet, om daarvan te spreken. D e eerste

l'
Ioogd. Plngst en P/ngsten, neders. pingsten, plaatsin een gezelschap, aan eenetafel. Ook
ellg. pentecost, fr.pentecôte. ital.en lat.pentecoste. voor standplaats:hi
j heeft eene goede plaats gezi
jn alle uithetgr.seyTrkzthg'
j,den vi
jftigsten dag, kregen; zoo ook schoutsplaats,enz. Plaatsgri
jgesproten.
pen enz. Zamenstell.:bergplaats, bidplaats, ger :p pe::n g, v., m eerv. pippelillgen. Ver- boorteplaats grensplaats,legerplaats,ligplaats,loop-

kleinw.pzppelingJ'
c.Bi
jltlL.pè
j)
p?
'
re,pupping.Een plaats, oefenplaats, paradeplaats, pleisterplaats,
bekend slag van appelen; in het eng.pl
àpen. rustplaats, schouwplaats, schuilplaats,sl
aapplaats,
Zamenstell.:goudpippeling,wjkerpippeling.
speelplaats, spreekplaats, staanplaats, steenplaats,
r :ps. bi
jv. n. en bi
jw-,pipser,pipst. Onge- strafplaats,vergaderplaats,vertoonplaats,vri
jplaats,
daan,ongezond. Van #?
>, 4.., eene ziekte der wapenplaats, wi
jkplaats, worstelplaats, zitplaatsy
vogelen.
enz.
Plaatsbekleeder, plaatsbewaarder, plaatsr l.
ra'
m fde. v., meerv.piramiden. Een ge- vervanger, edlz. Van hier plaatseli
jk,het bedr
vaarte van hout,steen,enz,van boven spits,maar werkw.plaatsen,enz.
van onderen breed;andersti
jdnaald.
Naauw verwantaan hetlat.platea,onsplaaten
r :slooi, v.,m eerv.pistolen. Eenespaansche plat.
goudmunt,terwaardevan driezilveren dukatons; rl.aatgel.
#lk,zieplaats.
in het fr. en hoogd.pistole,en in het eng.pistol
genoem d, ook wel eens,in navolging van hetfr.
A'erkleinw. pt'stolette, met den naam vall pistolet
bestempeld. Eene fransche pistool,gemeenlilk,
' een
louis d'or. Voorts, een klein schietgeweer, dat
meteene hand wordt afgeschoten: na 't braken
der pistool. Voxo. In deze laatste beteekenis
wordt dit woord thans onz.gebruikt. Zamenstell-:

r laalsen . zle plaats.
r l.a gen, zie plaag.
r 'ak ,v.,m eerv.plakken. Een bekend werktuig van ouderwetsche schoolmeesters;ook de plak
of slag, daarmede op de hand gegeven:plakken
uitdeeleli. V an hier de spreekrv.:ergcns de plak
op leggen, het door een m eesterachtig ontzag tegenhouden, bedwingen: iemand onder de plak

zakpistool,- pistoolkoker, anders holster pis- hebben,hem zoo wilekeurigli
jk beheersehen,als
toolschoot.
een schoolmeester de leerlingen.
Pistool, ital. pt-stola, schi
jntafkomstig van het r 'akkaaé.o.,meerv.plakkaten. Vanplakken, aanplakken. Plakschrift, aangeslagen bevel:
lat.ystula.
r :é. v. en o, m eerv,pitten. H et merg van
eenen boom, of van eene boomvrueht. Zamenstell.:appelpit,perzikpit,komkom merpit,enz. H et
binnenste van eene kaara,en hetkatoen in eene
lamp: die dunne pit geeft al te weinig licht.
Fig., het beste, het voornaam ste van eenig ding,

m en heeft ditplakkaatgutdrukt.Hoor'r. Zamenstell.:bloedplakkaat,- plakkaatboek,enz.
r l.ak ken .b.w.,ik plakte,heb geplakt. Iets

ergens vlak op ofaan vli
jen,zoodat het daaraan
vastkleeft: plak daar datbriefje op. Overdragt-,
eenig ding vlak nederwerpen:ietstegendengrond,

in welken zin het onzi
jd.voorkomt:noitspeel- den wand.enz.,plakken. V oorts,Iemand gevanzieck kaeude zi
j het pit van wi
jze spreucken. gen zetten: ik za1 hem doen plakken. A lsmede
Voxo. Het pitvan haargedachten.Voxo. Bi
j- zamen doen l
tleven: zakjes plakken. Eindeli
jk,
zonderli
jk, het verstand van een mensch: daar onzi
jdig,lang in een gezelschap bljven:hi
j iseef'
steekt geen pit in dien man. D eze leenspreukige liefhebber van plakken. V an hier plakker, en
beteekenis van pl'tzet aan pittl'g den zin van sne- de zamenstell-;leem plakker,plakkaart,plaksehrift,
enz.
di
g bi
j.
r:éslaeen, bedr.w.
, ik pitsjaarde,heb ge- r 'a- - oten ,b.w .,ik plammootte,heb gepitsjaard. Scheepsw. Doormiddelvanzekersein plammoot. Bj letterverplaatsing, van hetverouaan boord roepen. Deadmiraalpitsjaart,seintde derde en bi
j Klra. voorkomendepalmmotten,met
scheepskapiteinen bi
j zich aan boord. Van hier, vuile handen betasten, bezoedelen: gi
j moetdat

dat de vlag, waarvan men zich totzulke seinen schoone linnen zoo niet plammoten. OUDAAN.bezigt het in eenen goeden zin,voor kneden:onbedient,depitsjaarvlag hcet.
r l.té:g, ziepit.
geljkedingen toteenegedaanteplammoten. Zoo
r iaag.v.,meerv.plagen. Eigenli
jkyeenslag, ook H oorT:Ferdinand werd verwittigd,lloe M een eene daardooY toegebragte wonde; welke be- vrouw zelf in de keuken geweestwas, te plam oo-

jze.
teekellis plaghe bi
j KIIz
.,en hetfr.plaie,lnetde ten,men wistnietwat,onderdespi
r ian. o.!meerv.plannen. Evenzeer alsplein,
'
heeft. Wi
jders,ieder onhtil:deze plaag hebben het hoogd.14JI4,eng.plan,plczkj fr.plalhetplan,
lat. cn gr. stamwoorden plaga en aàrjy: gemeen
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ital. piano, pfcntfrc, oorspronkeli
jk van het lat. zoogenoem dcn platten grond, in een plan) de
planus, vlak,eFen; en beteekent eigenli
jk eenen Koning deedt in 't platteekenen de slaghorden.
vlakken,platten grond. Bi
r. Ei
ndeli
jk isPlat dt/ffscâ het tegenovergejzonderli
jk eenengrond, Hoor'
waarop een of raeer gebouwen moeten worden stelde Van hoogduitsch. Ook wordt het zelfst.
gesticht. Overdragt-, eene schets,eene afbeelding gebezigd hetplat, VOOr eene eFene vlakte OP,of
van zulken grond,en deszelfs verdeeling tusschen aan een gebouw : ook de vlakke zi
jde van een
de gebouwen,of derzelver onderscheidene vertrek- zwaard. Van hier platachtig. platdi
js, platteel,
ken; en dus eenen zoogelloemden platten grond platheid, hetbedr.werkw.platten,platmaken,en
van een gebouw,of van eerle vereeniging van ge- platterd,een ongeletterde.Zam enstell.:pl
atbodem dy
bouwen, van eene stad, van eene vesting,enz.: platbroek, platgat, platlood, platluis, platvisch,
men vond allerlei plannen bi
j hem. Voorts,het platvoet,platvoeten,werkw.;platvoetig, enz.
ontwerp op zich zelf:alis het nog nietop papier r lave:wjen. (bi
j KIL. ook paveB
-'
en) b.w.
,
afgeteekend; en, elndeli
jk, evenveel welk ont- ik plaveide, heb geplaveid. V loeren:de weg is
werp:wie m aaltte het plan der Fransehe omwen- geplaveid, m et gebak
-kene of andere steenen geteling? Zamenstell.:planmaker enz.
vloerd.Van hierplavei
jing,plaveisel. Zamenstell-:
'ntenR l.aneeé, v.,meerv.planeten. Eene dwaal- Plaveisteen. Eng.to pcre,fr.paver,ital.pavt
ster, ofliever,een wandelend hem elligchaam ,dat tare,afkomstig van hetlat.pavire,vloeren,eigenzich in eenen bepaalden loopkring rondom de zon li
jk, eenen leemen grond plat en efkn kloppeny
beweegt; hierdoor ollderscheiden van de vaste waarvan hetgr.cc
ztsw het grondwoord is.
sterren. W eleer beteek-ende iemands planeet zoo r l.eeh *, v., meerv.plechten. Het voorste of
veel als deszelfs noodlot. Daarom zegtV oxo.: achterste half
dek van een schip,bi
jzonderldk het
laat NWe planeet nietlezen,laatu:z noodlot niet voorverdek, Zamenstell.: plechtanker, het vooraankondigen. Zamenstell.: planeetboek, planeet- naamste anlter Van een schip; het plechtanker
uitwerpen; ook flg., de uiterste pogingen totbeki
jker,planeetlezer.
Hoogd.P lanet,eng.planet,fr.planètetital.pla- houd in hetwerk stellen; stuurplecht,enz.
??6/J, lat.planeta, zi
jn alle van hetgr.clkqvjT'
jg r l.egen , o. w., onregelm .; ik plagt, heb
afk-omstig,dateenen dwaler aanduidt.
gepleegd. Gewoon zi
jn. Oul. werd hetook 4er l.a né, v.,m eerv.planten. Boom en,struiken, bezigd voor gebeuren: dat men doorgaans zlet
pl
e
lhen.
Hooy
'
r
r.
kruiden,enz.behooren totàetr!)1 derplanten.En
ditalgemeenegebruik van plantwordtbi
j menige Eir
gelegen,
nli
jk, b. w.! ik pleegde,heb gepleegd.
gelegenlleid gevolgd. In engere beteekenisworden
bezorgen,ln oefening brengell: de veralle uit de aarde voortspruitende gew assenplanten draagzaamheid pleghen.H .I).E GR. R aad plegen.
genoemd. Zamenstell.: aardbezieplant, koolplant, Den dienst plegen. BlassLv. Voorts bedri
jven;
saladcplant,enz. Plantellbed.plantenri
jk,plant- bedrog plegen. Van hier pleging. Zam enstell-:
pleeghof,enz. Ook wordtplant,plante,voorhetonder- pligtpleging, raadpleging, regtspleging
ste desvoetsgenomen:aan dcplanten uwervoeten. vader, voogd, enz. Pool' gebruikt het woord
BIJBELV. En hielt mitte hentsi
jnsbroedersplante. pleeqheer,voor een'herder.
BIJBEL, 1477. Van het lat.planta.
(R l.egl, v., m eerv. plegten. lfusting op een

huis of andergoed. BtjKlr
v. Pleglt
e,d6ôk
'
ïtto
zl.
r l.
anlaatlle, v.
,zieplanten.
r ll.anéen. b.w.,ik plantte,heb geplant. Ei- E
Rl.
egé:g, bi
jv. n.en bi
jw-,plegtiger, pleggenli
jk,in den grond zetten:boomen plantenenz. tigst,bi
j ltlL ookplè
yttg. Statig,aanzienli
jk:eene
Fig.: het geschut op den wal planten, V olk plegtige vergadering. Op deplegtigste wi
jze. Van
planten,waarvan nog volkplanting. Van hierplan- hierplegtigheid,plegtigli
jk.
.
r :e:doef, o.,ziepleit.
ting,plantaadje,planter,plantsoen,cnz.
r l.an éseexl.s o.,zieplanten.
(R l.el.n! o., meerv. pleinen. Eigenli
jk,iedere
r l.as,m.,meerv.plassen.Eigenli
jk,eenklank- vlakte; bilzonder, eene eFene en vlakke plek
nabootsend woord,datongetwi
jfeld oorspronkeli
jk, grondsbi
j,ofnevenseen grootgebouw:de koethet geluid aanduidde, hetwelk hetwater m aakt, sen regelen zich op het plein.
r
l
.
elséer,
v., meerv. pleisters. Een stnk
a1swi
j daar intrappen. Overdragt-,evenveelwelke
plek waters:de landcn langsden Ni
jl,en zi
jnen linnen, of leder, m et een kleverig geneesnliddel
langen lllas.Voxo. Bi
jzonderl
i
jk,in Holland,een bestreken. Zamenstell.:hechtpleister, trekpleister,

poeldoor uitveening voortgebragt:deNieuwkoop- enz. Overdragt.,alwat totverzachting van eenig
sche plas enz. V an hier plasregen, stortregen, leed dienen kan: eene pleister op iets leggen.
slagregen,hoogd.Platzregen.een regen,die platz, V oorts, de kalk, waarm ede men eenen muurbepJfd.s,klinkt,en hetonz.Sverkw.plasreyenen;plas- dekt; W aarvan het bedr. werkw. Pleisteren, l'net
sen.in hetwaterplompen :wasschen en plassen. kalk bestri
jken. Ook voor gzpsteene beeldtenis
r 'asda nk ,m .,meerv.plasdank-en. V anplas, in pleister. Zamenstell.:pleisterkalk,pleisterwerk,
plais, ontleent van het fr.plat-re,behagkn. D us enZ.
is plastlank, een dank, waardoor m en tracht te
Pleister, eng.platster, hoogd.P/aster,angels.
behagen:diens eenigh doelwit isden plasdank van plaster,zweed.plöster, boh.fastr,fr.plâtl-e en
entptâtre, ital. en sp. emplastro, lat. emplastrunt
haer I-leeren. V oxo.
r la sregen , m zieplas.
stalntafvan het gr.ela-akqçgoqk.
r iassen, zie plas.
r le:s:erex:, zie pleister.
r ial. bi
jv.n. en bi
jw-,plattttr,platst. H et r l.e:séeren, o. w., ik pleisterde, heb getegenovergestelde van verheven: iets platdrultkcn. pleisterd. Ergens stilhouden,rusten. Zam enstell-:
of slaan. H etplatte land,datschaars m et gebou- plei
sterplaats enz. Oulings peisteren,zoo a1s K ls.
W en bezet 1
*S. Eene platte beurs, die ledig is. en PsAxT.; en hetbeteekende eigenli
jk zich verFig.:platte, lompe, uitdrtlkkingen. Overigens is vcrschen,eten en drinken:komtpeisterenin mi
jn
plat, oulingsplats,regtuit, zonder omwegen: ie- hut. HcIaG.
mand iets platafslaan. En th hetplatis,op eenen
r lleH , v.)m eerv.pleiten. Een plat vaartuig:

PLEIT- PLUKKEN.

pleijten geladenm1tHamburgerbier;in cen oud
stuk bi
jvAx Hwss.aanteek.op KIL.

r l.elt, o. Een regtsgeding: uiteen verwort
pleit redden. V oxo. Zam enstell.t pleitbezorger,
pleitgeding,pleitzaak,pleitzaal,enz. V an hetonz.
werkw. pleiten, een regtsgecllng voeren,w aarvan
pleiter Zamenstell.:pleithof,pleitzielt,pleitzucht,
enz. bepleiten.enz.
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(E>l.oRR en. zie plukken.
r l.oR pennfx:g, m.,zie plok.

(
R 'om p. m., meerv.plompen. Klanknaboot-

send woord. Het geluid, dat ietsm aakt,a1s het
plotseling in hetwater valt:datgafeen'plom p

Ook alseentusschenwerpsel:plomp!daar lag hj
in hct water. Van llet bedr. en onz. werkw.
plompen, hetzi
j door in hetwater te vallen, of

Het schtjntaftestammen van een oud woord gesmeten te worden,zulk een gelnid maken.
Pleq'
en,keuvelen,datbi
j Msc.ST.voorkomt.Van r l.
oxnp, bi
jv.n. en 1)jw.,plomper,plompst.
hetfr.ô
platdoyerhebbenwi
jons bastaartlw.plel
dooi. Grof, dik, bot: een plomp m es. Overdr.: een
M l.em p, plempe, v., m eerv.plefnpen. Eene plomp mensch. Van llier plompaard, plompeli
jk,
vischschtlit, bi
j W AGENAAR. Yan hier plemper, plompheid
die m et zulk eene schuit vischt.
Plomp,hoogd.,neders.,eng.plump,lat.plumekts,
r 'engen. b. w .,ik plengde,heb geplengd. ital.piomboso.
Uitstorting van bloed,wi
jn,olie,()fwater,bi
j of- r 'ond eren ,zie plunderen.
ferplegtigheéen. Voorts uitstorten, vergicten : er r l.enzen, b. w., ik plonsde, hcb geplonsd.

w&ll veel Christenbloed geplengd. De dittllters In hetwatersmi
jten,dathetplonst:i
n een poel
r.
bezigen tranen pletl
gen, voorschrei
jen. Van hier der vertlerfenisse plonzen. Hooy''

pleinging. Zamenstell-:plengwi
jn.
(
R lL
ool, v., meerv. plooi
jen. Eene vouw in
r l.
en'
ken,veroud.onz.w.,bî
jKlrz.plencl
cen, een kleed enz.:hoekomtuw kleetaldusuitzi
jne

vagari, errare, om dolen. D ie vast plenken liep. ploigesleurt. Voxo. Overdragt.:die alle zaeck,
Hoop'r. V an hier plenker,een zwerver.
hoe quaed,slaetin de beste ploi. 1)E Dslcx.

r l.ellen. b.w.,ik plettede,heb geplet. Plat

W aal
schk'lli
jk met het lat. plka, van het gr.

Het is te m orzel geplet. V an hie: de bedr.
werkw. pletteren, verpletteren. Zam enstell.: plefnlolen enz.
r ll.:gl, m.,meerv.pligten. Van plegen. Een
door eene 'wet bepaald en metde natuurder zake
overeenkomstig gedrag. Naar eed en pligthan-

r.
lolen, b. w., ik plootte,lleb geploot. De
schapenvellen van wol ontblooten. V an hier ploter,vellenploter.
r l.ols, bi
jw-, ontleend van het plotsend geluid, hetwelk eell vallend ligchaam voortbrengt.
Eensklaps, hetzelfde als plotseling:uit is 'tm et

maken, en voortsverbri
jzelen:gouddraad pletten. càozc. Van ploot
j'
en,lat plicare,en gr.clk
ezsw.

delen.Zamenstell.:hnweli
jkspligt,kinderpligt,enz-, haer; plots leyt haer staet. CAMPH. Van hier

pligtgebod, pligtmatig, pligtvaardig, pligtplegen, plotseling. V an hetonz.werkw.plotsen, met een
pligtpleging, beleefdbeid, eerdienst pligtschuldig, plotsnedervallen.
pligtshalve, enz. V an hier plts
gtig, voor verpligt, (R llu g', v., m eerv. pluggell. Een bomj of

schuldig:di
jkpligtig land,land,waarop de verplig- mondstuk, op een vat,alsmede een klein houten
ting ligtom den di
jk te onderhoaden;wel
plt
gti
g, nagelt
je. Overdragt-,mannel, in de gemeenzame
bi
j HoorT.
verl
teering, een nietsbeduidende kerel,een lichtr l.:gllg. zie pligt.
m is.
rl.
oeg., m., meerv. ploegen. Een bekend Van het oudeyigen, zweed..
jkt
k
qa,lat.#?
.
'ere,
g
werktuig van landbouwers,om voren in den grond slaan,inslaan.
te trekken. en dien losser te maken. Overdragt., (R lu:'
m . v.,m eerv.plllim en. Eeneveder:zoo
het werk, dat m et eenen ploeg wordt verrigt,en wie de paeuwtlpluim, om haeren gulden glans,

ook alle andere arbeid:hi
j gaat lustig aan den steunt op de veer der gans. 1)s Dxclt. Het
ploeg, hi
J begeeft zich lustig aan zi
jn werk:de verkleinw.p/@t?
'
??pJk beteekentook overdragt.eene
handen aan den ploeg slaan,eene zaak onderne- kleine loftuiging: iemand een pluimpje geven.
men; ook iemands midlel van bestaan:dat is Voorts, is p/t/?
b?, in detaalderjagers,destaart
mi
jnploeg. Voorts,eentimmermanswerktuig. Ein- van een'haas. Van hierhetbedr.werltw.pluimdeli
jk, een bepaal
d aantal van werklieden: zi
j strbken,de veren van een'vogel zacht
j
'es stri
jken,
arbeiden in drieploegen. Van hierhetbedr.en hem streelen. Overdr,iemand vlei
jen; - pluimonz.werkw.ploegen, in al(Ie beteeltenissen van stri
jker,pluimstri
jkster,pluimstri
jkeri
j, enz. Oveploeg. Zamenstell-: ploeghout, ploegi
jzer, ploeg- rigens komen nog van pluim : hetbedr.werkw.
kouter, ploegland, ploegmes, ploegos, ploegrad, plul
'
men,van veren ontblooten,en pluimaadje,veploegschi
jf,ploegstaart,ploegsteel
yploegstok,ploeg- ren in het algemeen, en bi
jzonderli
jk, die tot
streek, ploegvoor, enz. -- Van onzekere af- eenen vederbos zi
jn zamengevoegd: verliest gi
l
komst.
'tvendel,zoo volgt(1e witte plnimaadje. lloop'
r.
r l.oerl, m ., meerv.ploerten. Een guit,een
Fr. plume, ital. plumçt, sp.pl?zznc,van hetlat.
lichtmis. Van hier ploertachti
g. ploerteri
j en pluma.
ploertig.
r l.
ul.
- strlaeken,pluimstri
jker,rn,enz. Zie
r l.ol; m , meerv. plolen. ltlanknabootsend phtim.
woord, zi
jnde het geluid van ietsdatvalt;van r l.
u:s, v., meerv. pluizen. Eigenli
jk, een
hetonz.werkw.ployen,vallen,ofgooi
jen,datllet haart
je,een haarachtig vlokje. ln het gebruik,
een'plofgeeft.
ell
t vlokje,vezelt
je, enz.: dat kleed zitvolpluiR l.o'
k , pluk, m ., meerv. plokken. D e daad zen. ATan hier pluizig. ln de gemeenzame vervan plokkcn. of plukken: aardbeziën van den l
qeering bczigt men het ook als een bi
jwoord:
tweeden plok. Overdragt-, een voordeel, hetwelk hetis daar niet pluis,onklaar; de visch was niet
m en uit deze of gene zaak treltt; en van hier pluis,nietversch. Van llet bedr.werkw. pluizen,

plokpenniny,geld,datbi
jeeneopenbareverkooping totvezelt
g-estrel
tken,ooltvan haartjes ontblooten.
aan de meestbiedentlen wordt uitgeloofd:hoe veel r l.uk lien , plokken, b. w., ik plukte, heb
ls de plokpenning?
geplukt. T oàvlokken trekken :wolplukken. lets
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PLUKSEL--POLDER.

van vlokken, of veren, ontblooten:hoenders enz. vleezig en zachtvellig meisl
*e:zi
jbreidthare poeplukken. Overdragt.:iemand plukken,ontblooten. zelige arm en naar hem uit. Eene blanke en poeVoorts:kersen plukken;bloem en plukken. Fig.: zelige vrouw. Van poesele, bi
j KlL.een meisje,
indien gi
j eenige bloemen op den Nederlantschen dat,evenzeer als hetfr.pucelle, vall het lat.pu-

Helikon plukken wilt.Voxo..d.i.eenige sierli
jke dk
blc en pusa,een jong meisje afkomstig is.
uitdrukkingen uit Nederd. dichtstukken ontleenen. r of, m.,m eerv.pofen. Genoegzaan)hetzelfde
De vruchten van zi
jnen arbeid plukken,de voor- a1spaf;ziepaf Hetgeluid van pté door bladeelen daarvan genieten. V oxo.bezigtvoorpluk. zen,slaan, enz. voortgebragt: ik gaf hem eenen
ken zeer dikwi
jls phtiken. Van hier plukker, pof. Ook als bijvoegeljk,voor opgeblazen, waarplukking,phtkkehhg,bi
jKls.hetzelfdea1spluksel; voorookpaf gebezigd wordt: het pofebier. R.
plukster. Zamenstell.: plukharen, onz. werkw , Vlssaa. Van hierhetzam engestelde:pofzak,ook
vechten; pl
ukti
jd,plukvrucht,enz.
pafzak,voor een log,dik mensch.
r l.uk sell. o.,zieplukken.

r eœ eu , o. w., ik pofte,lleb gepoft. Evcn

riunderpn, b.w.,ik plunderde,heb ge- a1s bofen, ital. buyare, f?. boufer,eng.topq#'
,
plunderd. Vall kleederen, huisraad, en andere hoogd.puf'en, een klanktlabootsend woord. llet
roerende goederen,berooven. Van hier plunde- gelui
d van po
f voortbrengen doorblazen,slaan,
raar,plunderaadje,bllit,roof:om deplunderaedje. ellz.;ook voorslaan,kloppen: hi
jwasweeraall
Voxo.- plundering.
hetptlflen, ln Overi
jsselbezigtmen pofen 17
'otlr
r l.u noje,v. Kleed,ofkleedingderzeelieden; borgen: en overalzegtmen:ietsop den pof(te
alles, wat een zeeman van wollen oflinnen enz. borg) halen. Van hierpoFer, eellkortzakheeft.Zamenstell,:scheepsplunje plunjekist,enz. pistoolt
je,en een blazer,snoever,zwetser, pofr l.
uv:er,v.,meerv.pluvieren. Een trekvo- fert
je,een gerezengebakje. Zamenstell.:pofhans,
gel van de grootte van eene duif. In het fr. ziepochhans. KlL.en Voxo.bezigenpofenvoor
luvier,ital.pk-viere,pkb/ero'
,eng.plover.
pogchent de nakomelingen vallen aan 'tsnorken
r o. m . Zekere rivier: te sane op den po. en poFen.
HoopT.
r egehe', m.,m eerv.pogchels. Oorsprtlnke-

r oehWaus,m.,ziepogchen.
li
jk,even hetzelfde alsbogchel;eninhetgemeene
roeder,(poei
jer)o.meerv. poeders. Stof: leven voorden rug gebrui
kelkk: neeln dit maar

iets tot poeder stam pen. V an hierpoedersuiker. op uwen pogchel.

Bi
jzonderli
jk, stof, dt
tt uittarwemeelvervaardigd r ogelhen, o. w., ik pochte, heb gepoclt.
quantitei
jt van poeder ende buskrui
jt. GELD. weeg brengen,door ergens metde vlakkehand

is,andershaarpoeder. Als ook buskrnid: groote Klanknabootsend woord. Het geluitl van poch te

PLAKKAXTB. Zamenstell.)poederdoos, poederka- op te kloppen. In hetgebruik door het kloppen
mer,poederkwast, tandpoeder, enz. V an hier metde hand op eenig ding aan den dag leggen,

hetbedr.werkw.poederen,poeq'
eren.
hoe veel vertrouwell men daaropstelt,hoezeer
Poeder, hoogd. Puder, eng.powder,fr.poudre, men daarmede vooringenomen is: watpochtlli
j
van hetlat.pulvis,stof.
op zi
jn paard, op zi
jn zwaard,enz. Overtlragt.,
r edel,m.,meerv.poëten. Eentlichter. Van zjnevooringenomenheid metietsbetoonen:aldat
hierpoëteri
j,poptisch,poëzi
j. Hetstamwoord ijin pogchen op afkomst en eertitels is belagcheli
jk.
hetgr.cf
ltTjTrjg.
Van hier pogcher, pogcheri
j,pochhans,een pogr oeql.. m.,nleerv.poelen. Een plek stilstaand cher,een snoever.
water: een grondelooze poel. Fig.:in den poel Pogchen,hoogd.pocàen,neders.pucken en boken,
des afgronts. V oxn. Zamenstell.;poelsnip,poel- zweed.boka,fr.buquer, ital.bussare en picchiare,

water; jammerpoel, modderpoel, enz. Van pool.pukan,isverw-antaan ons nedertl. beuken,
het lat.palus,een moeras.
en misschien ook aan bogen,pauken,enz.
reela-e,v.,meerv.pocljen. Een hoen. Van regen,b.w.,ik poogde,Il
eb gepoogd. Eihetfr.poule.
genli
jk,dringen, ergens henendringen: wilthaasr eep, m.
, meerv.poepen. Een W estfaling; tigh herwaertspogen. Coxs'
d TH.Juw. Ti
jtis
van hethoogd.Bube,jongen. Zamenstell.:poe- het,om vensterwaertte poogen. HooF'
r, Inhet
penland.

r oep. m .,m eerv.poepen. Een wind,welken
m en van achteren loost: een poep laten. Van
hier het bedr. werkw. poepen, winden lozen,die
poep klinken.
r eepen . ziepoep.
r ees, v., meerv. poesen. Een naam , dien
men aan de katten geeft. Voorts, een halsdeksel
van bontwerk.
r eesleu , o.w.,ik poeste,heb gepoest. Bla-

hedendaagschc gebruik,metaandrang trachten:zj

pogendesvorstengullsttebehalen.Van hierpogillg.
r ek , v., m eerv. pokken. Van llier ltillderpokken, koepokken, waterpoltken, windpokken,
enz. Van de pokken geschonden. 1)e pokken
inënten. V anhierhetonz.werk.pokken,depokken
hebbell;pokachtig,pokkig. Zalneustell.:pokdaal,
pokdalig,pokhout,pokkoorts, pokpit, of pokput,
pokziekte.
r eken , zie pook.

zen,bi
j KIrz.,en nog hedendaags in Vriesland.
r el.
, m.,meerv.pollen. Iemand, die ontuchr oels,v.
,meerv.poetsen. Fzigenli
jk,snakeri
j: tige vrouwlieden onderhoudt; ook een hoerenwonderli
jkepoetseu aanrigten. Voorts,een boer- waard,ofboel: een dieden ri
jxsten polvan Patige trek,welken men iemand speelt:ik washem lesti
jnezoo betooverde. Voxo. In Noordholland

zulk eene poets verschuldigd. Van hierpoetsig, wordtzeker schildje van bordpapier,aan hetachboertig. Zam enstell.:poetsemaker.
terhoofd der vrouwen, om de muts en kap te
Poets,anders ook pots, is hetzelfde als boetse, doen vastzitten,polgenoemd.

bi
j Klra.ook bootse.
M ol.
der. m., mecrv. polders. Zekere hoereels:g.(kluchtigg ziepoets.
veelheid lands,diegezamenli
jk bedi
jktis. Zamellr eezel.
:g. bi
jv.naamw.en bjm,poezeliger, stell:polderbestuur,polderdi
jk,poldermolen,pol-

poezeligst. M alsch,zoo als de ledem aten van een dersluis,enz.
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POLIJSTEN- POOT.

reitjsteu. b. w., fk pol
i
lstte,heb gepoltist. bi
j hetpond wordt verkocht; zoo ook pondpeer,
Glad en bl
inkend maken.VOND.bezigtpolq'
steren: of pondspeer, enz.
j Ursn.
de horens vallen kleen,doch glad,a1sgepoli
jstert. Hoogd. P-fund,neders., angels. en bi

H et een en ander is van hetlat.polire afkomstig, pund,eng.pound,van het lat.pondo,datevenzeer
even a1s het ital.pulire, sp. fr. pohh eng. to als pondus,aan pendere,wegen,vermaagschapt is.
Pp@?'.:/?,hoogd.poliren.
r enlaardsm.,meerv.ponjaarden. Bj KIL.

jnard,
r ollepel.
, m., meerv.pollepels. Eigenli
jk, ook poingnaevd,lat.pugio. Van het fr.poî

potlepel,zoo a1s KIL.heeft. Een groote lepel,om ital.puznale, sp.punnal. Een korte degen:met
den ponlaart. HoorT.
het eten uit den potop te scheppen.
platbodem d
r eil.
evl
l,polvi
j,v.
,meerv.pollevi
jen.Sswsra r onl, v., meerv. ponten. eEen
heeftpolvei. D e hielvan eenen schoen:schoenen vaartuig, om m enschen,beesten, nz.over hetwater te zetten:metde pontovervaren. Zamenst.:
methoogepollevi
jen.

r eis,m.
, meerv.polsen. Slagader:hi
j voelt pontgasten,dietlepontenbesturen;pontgeld,pont-

nog aan de schors den pols en 'tkloppend hart. voerder,pontzeil,enz.
Voxo. Fig.: iemand den pols voelen,hem uit- Fr., eng.ponton, ital-, sp,pontone,van hetlat.

hooren. Zamenstell.: polsader, polsmof
je, pols- pons,brug.
slag,enz. Van hierhetbed.werkw.polsen, den r eo:len,bedr.w.,ik pooide, heb gepooid.
polsvoelen,en fig.ondertasten.
Veel drinken, zwelgen: dat gi
j nooit zoo veel
Hoogd.Puls,eng.pulse,fr.pouls,sp.pulso,van wi
jnsen hebtgepooit. HoorT. Van hierpooi
jer.
het lat.pulsus.

r eek . m., meerv. poken. Een moordtuig.

r eis.m,,meerv.polsen. Een springstok:hi
j waaraan men anders dell Franschen naam van
kan met zi
jnen pols een burgwal overspringen. ponjaard geeft; ook een werktuig om hetkolenVoxo. Men moet nietverder springen, dan zi
jn vuur te roeren. Van hier het onz. werkw.popols lang is,spreekm , m en moet niets onderne- ken,hetvuur omroeren.

menboven zi
jn vermogen. Zamenstell.:polsstok, r oo'. m.
, meerv.Polen. Een inwoner van

polszak,zeker vischnet. V an hierhetonz.werkw. Polen : een Pool van afk-omst. V an hier Polak,
polsen, met den pols springen, en in het water poolsch: poolsche muts, ook een gebak,hetwelk
plo/en.
die gedaante heeft.
r eilergeesé, m,,meerv.ptlltergeesten.V an r o@'. v.,m eerv.polen. D ezen naam dragen

geesten polteren,lat.pultare,pulsare,stampen,ge- dcaspunten van aardeen hemelbi
jons,evenzeer
raas maken. Volgens het bi
jgeloof, een booze als in het gr.,lat. en demeestehedendaagsche
geest,die met veelgeraas rondspookt. Overdragt.,
een onrustig en veelgeraas makcnd m ensch.
r el.ver. zie pulver.
r exnp , v.,meerv.pompen. Een bekendwerktuig. Zatnenstell.: pom pboor, pomphart, pompklep, pompmaker, pompslinger, pomstok, pomp-

talen: de parrasische beerin, die aan de koude
poolstaeten glimt. V oND. Zam enstell.: noordpool,zuidpool,- poolshoogte,poolster,enz.
r ool.seh . zie pool,m .
r eor*, v., m eerv. poorten. De ingang van
een groot huis,ofeene stad:op de wacht gestelt

water,pompzuiger,enz.- luchtpomp,wi
jnpomp, bi
j deze poort. Voxo. Zamenstel.: eerepoort,
euz. Van het bedr.en onz. werkw. pompen, za- gevangenpoort, triumfpoort. Oulings ook eene
menst.:oppompen enz.
stad zelve:Schout,Schellenen en Radenderpoorte

Fr. pompe, ital.pompa, hoogd. Pumqe, eng.
j van Hoorn. VEru. CHaox. Binnen der muren
welk het water maaltt, a1s het wordt ge- poorter eenen burger,poorterq'de burgeri
j,poorzweed. puntp, ontleend van het geluzd, het- van eenre poorte. BIJBSL,1477. V an hier,dat

pompt.
termeester eenen burgemeester,en pooz.terschap het
(R om pernfkk e', m. Eenebenaming,welke burgerregt beteekent,en poorteren evenveel is,a1s

men aan hetgrove,zwarte brood der W estfalin- burger maken Bi
j KII,.zi
jn poorten roeigaten;
gen geeft;schoon deze benaming in W estfalen zelf en gemeenltjk noemtmen dus de gaten voor het
niet thuis behoort. M en gist, ten aanzien van
den oorsprong dezes woords,dat een in Svestfalen
reizende Franschman voor zich brood vragende,
op het gezigtvan hetzwarte W estfaalsche brood,

geschut op een oorlogsschip. Van hier,behalve
poorter enz-,ook portaal,fr.portatl) portier,portierschap, en de zam enstell.: poortbeslag, poortklok, poortluiken,poortringen,poorttouwen,enz.;

zou gezegd hebben: bon p/?
zr mon nickel,zi
jnde schutpoort,slotpoort,stadspoort,stalpoort,tempelnickeldenaam van zi
jtlpaard; terwi
jl de W est- poort,valpoort,waterpoort,enz.
falingen daaruit opmaakten, dat hi
j hun zwart Fr.porte, in lsloon.porta,hoogd.Pfortetsp.
brood pompernikkelnoemde; geli
jk men daaraan, puerta,ital.porta,van hetlat.por/c.
ui
tscherts,voortaan dien naam gegeven heeft.
r oos,v.,meerv.poozen. Eigenli
jk,evenhetr em xyoez:, v., meerv. pompoenen. Eene zelfde a1spauze. In hetgebruik,eenewi
jlti
jds:
kalabas,zekere vrucht van hct'geslacht der kom- na eene lange poos. V oxo. Van hier het onz.

kommers. Van hetgr.cuat
oq
k.
werkw.poozen,verwjlen. Zamenst.:verpoozen.
(
R oxvtl.
,o.,meerv.ponden. Eiyenltjk,een ge- rooé,m.
,meerv.pooten. Eenvoet van een

wîgt over het algcmeen; maar ln het gebruik dier: gestrikt aan uwen poot. Voxo. H azepoot,

thans,een gewigtvan tien oncen,ofnederlandsch hondenpoot,(hondspoot)paardenpoot,voorpoot,achpond(kilogramme:kilo). Voortseenezekere hoe- terpoot,enz.Ook van menschen,indelagestraatveelheid gelds, d1e weleer toegewogen werd: een taal:veeg uwe pooten af. V oorts,devoetenvan
pond sterling,een pond groot,of pond vlaamsch, eenen pot,stoel,eene bank,tafel,enz. V an hier

enz. Van hier ponder,in:zesponder,twaalfpon- pootig,handigteen pootig wi
jf. Hoop'
r.
der,enz.- ponding,in: verponding, - pondsch,

JE
bofjneders.pote,eng.paw,fr.patte,ital.piotq,

in:tweepondsch, driepondsch, enz. Zamenstell.: schjnt evenzeer aan hetgr.couçvermaagschapt,
lkspondyschippond, pondgaarder, makelaar in als het lat.pes,ital.piede, fr.pied, eng.Jpo/x

granen; pondgeld, pondpapier, scheurpapier, dat hoigd.Fusz,tn ons voet.
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r eol. (pote, bi
JK1L.)v.,meerv.poten. Een zJi*nen Dlvan; en eindelijk hetgeheeleTurksche
jong spruit
jevan meerdan een slag van boomen, Keizerri
jk:Rt
lsland is in oorlog met de Porte.
om te planten:wilgenpoten zetten. En daar dit r ortl.
er, m.#zie poorf.
l-dgemeenli
jk aan de kanten derslooten geschiedt, r orlfer, o.,meerv.portieren. Dewederzi
zoo is* van daarde spreekw.iets in de poten stu- sche deur van een ri
jtuig. Van hlerportierglas,

ln den kantsturen,;g.,iets verkeerd doen. portierluik,enz. Hetstamwootd is het fr.povtièZie poten.
rc,ital.povtiera.
(R eozen, ziepoos.
r osl,m.
,meerv.posten. Sti
jlvan eenedeur.
M op. v., m eerv. Poppen. Een aangekleed V an het lat.postis.
r
os
t.
m.
,
beeld#
i
e
,
waa
r
m
e
de
de
ki
nder
e
n
z
i
ch
ve
r
make
n
:
of
mee
r
v.
pos
t
en.
Ee
ne SOm in een
#
speelde metdepop. VoxD. E1k heeftzi
jnepop, schuldboek. Van hetital.posta.
ietsdathem bovenanderedingen vermaaltt.Yoorts, r esl, pos,v.,m eerv.posten. Eenkl
ein vischje.
ynmhe
ee
v.
andpl
i
n eenen verachteli
jkcn zin, cen beelfl:zon zulk r esé, m .i
trk
ri
jg
ps
owe
gtezn
e.
n:Eene
de scs
hti
ldwacaat
htes,
n
een Go(1zich aan een wasse pop vergapen!V oxo. bi
jzonderl
i
jk,
H ofpop,kerm ispop,tooneelpop,cnz. D e fguren, op hunne posten brengen. Post vatten enz. Fig.:
die in een marionettenspeltevoorschi
jn komen: een am bt!eene waardigheid :een voordeeligepost,
de poppen Zi
J*n aan hct dansen; waarm ede men een aanzl
enltjke post. Het ismkn posten pligt,
;g. aanduidt, dat eenige zaak in beweging is. dît te doen. V oorts,de plaats,waar paarden en
Overigens is pop het propje van eenen scherm- boden in gereedheid staan, om brieven enz. te
degen, ook een linnen doekjemetkruidcn,enz.; Vorvoeren: eenen brief Daar den POSt brengen.
ren,

insgeli
jks het weefsel, waari
n rupsen zich wikke- Fig.:te post,gezwind, komen aanrtjden. De
len. Ook een jonggeboren kind:datiseen lief postbode zelf:de postisvertrokken. Zamenstell.:
popje. In Vriesland is het woord pop nog ge- postpapier,ook enkelpost. en drukpost,schri
jfbruikeli
jk, a1s eene vlei
jende benoeming van een post, enz. postbediende, postbode, postbrief,
j, postgeld, posthoorn, posthuis,
jong kind. Eindeli
jk,t1ewi
jfjesdervogeltjes,mis- postdag, posteri
schien omdat zi
j de jongen voortbrengen. Van post
jongen, postkaart, postkantoor,postkar,posthier popachtig, en het onz. werkw.poppen,m et knecht, postltoetsr postlooper, postmeestery post-

rr
s,
chap, postpaard,postregt,postrjder,postde pop spelen;overdragt-,meteen meisje mallen. mee
schrs
i
jtvee
Zamenstell: poppegoed, poppenkraam,poppenkrapoststal,postti
jding,postwagen,postweg,
mer, poppenkrameri
j, poppenmaker, poppenspel, postwezen,enz.
poppewerk.enz. V an hetlat.pupa.
r el, m.,m eerv.potten. Zeker keukengereedr ope'.ziepopulier.
schap: koperen,i
jzeren, aarden pot. De pot
r ope:elle.popelectl,ziepopelen.
staatt,
e vuur,fgt
lurl.de strafwordtbereid. Er
r opell.ex:, o. w., ik popelde,heb gepopeid. is geen potzoo scheef,ofer past een dekselop ;
Bi
j KIc. binnen's monds mompelen. Intusschen zie deksel. Ilen hond in den pot vinden; zie
wordt popelen hedendaags enkel gebezigd in de hond. Hetgeen in eenen potwordt bereid,spi
js:
spreekwi
js:mi
jn hart popelt,(klopt) van vrees, een eenvoudige pot. Geld, dat men, in zekere
angst,enz. Van hier misschien het verouderde spelen, bi
jeenlegty of inzet, ol
n het tetrekken,
popelcbk,bi
JK1c.
,voorberoerte.
of te verteren: den pottrekken,ironisch,ergens
r opuller. popelier, m., meerv. populieren. kwali
jk afkomen ; zoo ook: den pot verteren.
Een bekend geboomte:den hoogen populieraan Van pot komt potaadje, een mengsel van spi
js:
den wi
jngaerthuwen. Voxo. Anders ook popel: meteen vergiftigdepotaadje.flooE
b
a:
r;- hetbedr.
hier noodigt ons de popelstilen zachtin zi
jne werkw.potten,geld in potten wegsluîten,anders

schaduwen. V oxo. Van het lat.populus.
opleggen;waarvan potter,die geld vergadert. Zar erren, b.w.,ik porde,heb gepord. A an- menstell-: aschpot, bloempot, enz.
potaarde,

zetten,dri
jven: de ni
jd pordehem,om enz. In potasch,potdoek, potgcld, potgieter, pothengsel,
Amsterdam bezigt men ditwoord in den zin van pothuis,pot
jebeuling,potkaas,potlepel,gemeenli
jkaan de deuren der huizen te kloppen oftebellen, pollepel; potlood,potmispel,potpenning,potscherf,
om derzelver bewoners te doen ontwaken:hier potstuk, potsuiker,pottenbaltker,pottenbank,pot-

gaat men uit porren. En zi
j,die ditdoen,wor- tenkraam, pottenscluit, enz. Oulings zeide men
den porders genoemd. Zamenstell.: aanporren. poteten,voor gekookt eten,gekooktespi
js:ende
Oulingswasporren onzi
jd.,en beteekende uittrek- dat men hem alledaghe een broetgave,sontler
ken,te veld trekken.
dat poteten. BIJBEL, 1477. Nog is dit woord
r orselw
e:n, o., meerv. porselcinen. Zeker Overig in zekere gemeene spreekwi
js,om ietnand
fl
jn aardewerk. Van hier hetonverbuigb.bi
jv. n. aan te duiden,dienietveelwaarde heeft:hjis
porseleinen,datvan porselein is;en (le zamenstell.: een gemeen poteten,een slechte kerel.
porseleinaarde,porseleinfabri
jk,enz.
M olaadle,v.,ziepof.

Porselein, hoogd. Porzellan, eng.porcelane, of M elasellt,v.Andersmoskovischeasch.H oogd.
orcelakn,fr.povcelak-ne,ital.povcellana.
Potta.
gche.

r orsel.
e:n,v. Een bekend plantgewas,bi
j M olen, b. w,,ik pootte,heb gepoot. Planporcellana,lat.porcttlata,ofporct
.
taca,hoogd.Por- Overdragt.yvisch in eenen vi
jverpoten,jongevisHALsfA postelein. eng.pnrslakn,fr.porcelaine,ital. ten: aardappelen poten, roomsche boonen poten.
tnlak,deportulaca van .
LlxNAlus.
schen daarin zetten. Van hier poter,een kweer orl, o., meerv. portell. Brieqoon, van het kervan boom en,en andere dingen,ook a1s aard-

fr.port,ital.porto,datvan hetlat.portare,dra- appelen, die het geschiktste zi
jn,'
om gepootte
gen,brengen,afstamt.
worden,anders poterlies genoemd - poting.
r oxlaai, o.,zie poort.

r erle, v. Eigenli
jk,de poort van het paleis
des Turkschen K eizers;voorts,datpaleiszelf;het
hof; dat aldaar hulsvest;de Turksche Keizer met

M eél.ep el., zie pollepel.

r ollen, zie ppf.
R ots. zie poets.
r elvfseh, m.,meerv.potvisschen. Eeneder
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grootste soorten van visch,uitwienshersenenm en telen slachtghi
j den dooven. CoxsT.IUR Mlxx.
het spernta cc/z-kri
jgt. In hethoogd.Pot@
,dcl,in r red:k an*,m .,m eerv.predikanten. Leeraar
hetfr.cacllelot.
van de godsdienst. V an predlken.
r raa:
lensprei
jen,b.w.,ik praaide,hebge- r red:R en , preken,o.en b.w., ik predikte,
praaid. Zeemanswoord, iemand op zee ontm oe- heb gepredikt. Godsdienstige leerredenen houden.
ten,en m et hem spreken.
Overdragt-, evenveel op welke wi
jie nadrukkeli
jk
r raa'. v. Pracht,vertooning van grootheid leeren; bedr.: de deugd prediken. W at predikt
enluister:isRomeop Keizersprat,ofkeizerl
i
jke dat alles anders, dan eene albesttzrende Voorziepraal. Voxo. Zanlenstell-: praalbed, praalbeeld, nigheid! V an hier predikant, predikatie, predi-

praalboog, praalgewaad, praalyrar praall
toets, ker,prediking! qreek, preker. Zamenstell.: prepraalzetel, praalziek, praalzuchtlg
woorden- dil
tambt,predlkdlenst,predikheer,(preekheer)prepraal,enz.
dikorde,predikstoel,(preekstoel)enz. Van hetlat.
Pr
ae
dicare.
Praal isvoorprageb geli
jkpralen voorpragelen,van het oud.e pragen,pronken.
r re:sv.,meerv.prei
jen. Eenebekende soort

r raa- , v.,zie pramen.
van look. In hethoogd.Porree,fr.poireau, ital.
r raaé, m. G ekal,gesnap:watpraatisdat? porro,lat.porrum.
Eindeli
jk viel zj weder op den vorigen praat. r renl. print,v.,meerv.prenten. Eene afgeHoolT. V an hier praatachtig, het onz.werkw. drukte teekening : een boek met prenten. M en
praten, prater, enz. Zam enstell.: praatal,praat- ziet den geest van ouden KAREL zweven in deze
moer, praatstoel, praatvaarypraatziek,praatztzcht, print. Voxo. Hier en daar wordt eene vrouw,
praatzuchtig, enz.
Beuzelpraat, kinderpraat, die eene gedwongene houding heeft, ensti
jfgeellz.

kleed gaat,prentgenoemd:zi
jiseenesti
jveprent.

r raeh*? v. Genoegzaam hetzelfdealsprccf; Zamenstcll.: prentenboekj prentkunst, prentverdeze waardlgheid hangt aan geen werreltsche beelding, prentverkooper, prentwinkel, enz. Van

praeht. VosLsxH. Kleederpracht, li
jkpracht,enz. hier het bedr. werkw.prenten,otll.drukken,nog
Van hierprachtig enz. Zieprl
jken.
overig in inprenten.

r raeh tig, ziepracht.
r xes:dené, m ., m eerv. presidenten. V an
M rageh en , o.w.,ik prachte,heb gepraeht. hetlat.praesidere,voorzitten. D erhalvevoorzitter,

Eigenli
jk, gierigli
jl
t bjeenschrapen; doch in de- datheteigenli
jkenederéuitschewoord is.
zen bedr.zin is hetverouderd. Thans wordtllet

r ressen , b. w., ik preste, heb geprest.

gebezigd voor vlei
jend vragen,bedelen;en we1: Eigenli
jk,hetzelfdea1spersen. M enschen,ofgoeom zegen, kusjes pragchen, bt
' de Dichters:het derenj ter dienste van den Staat, in beslag nedorre lantrdat om regen scheen teprachen.V oxo. men, dwingen: hier te lande prest men niemand
Van hierpragcller,pragcheri
j,bjIdoovT.Zamen- totden soldatenstand. Schepen,wagens,paarden
stell.:afpragchen.
pressen. V an hier presser,pressing. Zam enstell-:
r ralen , o. w., ik praalde, heb gepraald. presmeester. V an het lat. pressare,en vermaagVertooning van grootheid en luister m aken. V an schaptaan pevsen.

hier praler,praleri
j. Zamenstell.:praalhans enz. r reutseh.bi
jv.n.en bi
jw. llapper, grootHetzelfdealsbvallen. Zie verderpraal.
moedig,bi
jKIL. Vervolgens,trotsch,ook spi
jtig:
r razxleu, b. w., ik praamde, heb ge- om preuts te pralen. V oxo. Vermaagschaptaan
praamd. Drukken, prangen: sonder te pramen prcf, pratten, het oude prettk, superbia, en het-

si
jn jeuchdich hert met pi
jne. Zwcu. Hslxs. zelfdealshethoogd,protzigtf1.preux. Van hier
Van hier praam,angstjverdrukking :hoe zit hi
j preutschheid,bi
j Voxo.
in den praam .R.Vzss. H etzelfde alshetlat-llre- r revelen . b. en o. w.j ik prevelde, heb
mere.
gepreveld. Mompelen:hi
jprevelde eenige woor.

r ea ng. v.,meerv.prangen. D raklting,knel- den binnen 's monds. V an hier prevelaar, preling: dus werden de Brusselaars van deze prang veling, geprevel. Zamenstell.: prevelmis, eene
verlost.H oorl,.
stille mis.

r rangen. b.w.,ik prangde,heb geprangd. (
Rl
r:dei,o.,meerv.priëelen. Eengroenplekje
de koningli
ji
te leen.PooT. In de zeevaartwordt bi
jzonder een lusthuisje, dat uit lommerri
jk gehet onz. gebezigd,voortegen den wind op lave- boomtezamengesteld is:in een genoegeli
jk prieel.
Drukken, kuellen : twee kopere ketens prangen gronds, dat door loofwerk overschaduwd wordt,

ren. V au hier pranger,ook van den wind;pran- Yoxo. Dat prieel des aardbodems. H oovl,.
ging. Zamenstell.: molenpranger,m uilpranger,- Zamenstell.:lustpriEelenz.

prangi
jzer,prangmolen,prangwortel.
(
Rrle- ,m.,meerv.priemen. Een spitsjzer,
r rat,bi
jv.n.enbi
jw.,pratter,pratst.Trotsch, waarmede men gatcn boort. Alsookeen moordlloogvaardig,opgeblazen: het pratte Babilon. G. tuig,of dolk, anders moordprtkm genoemd. EinBRAXDT. Hetotzdstevoorbeeld, dat wi
j van dit deli
jk,een i
jzer,waarop de slagers hunnemessen
woord vinden, is van het m idden der zestiende wetten: een slagerspriem . V an hier het bedr.
eeuw : en den nachtegael prat, hem vermat, op werkw.priemen. Zam enstell.: priemdonker, zeer,

zi
jnen zangh. Eo.Ds Dslxsa llikwerf komt geheeldonker;priemti
jd,prt'
ma cvrorcf, bi
j KII,.,
deftig, achtbaar. Yan hier het vcroud. naamw. Hoogd.Pfrt
km,zweed.prent'schi
jntafte stampratte,eu hetonz.werkw.pratten,trotsch zi
jn. men van een oudduitsch woord bi
jHoaxlclt/rczz
l,
r raten.o.w.
,ik praatte,hebgepraat. Spre- bi
j TwclTusframea,datheti
jzervan eenewerpken, kouten. V an hier prater,praatster. Voorts, spies aanduidde.
luidt praten, in hetzweed.prata,gr.:pl(et&,en r x:esler, m., meerv.priestersofpriesteren.
het in eenen goeden zin voorj en beteekent het die ook prientelnaaktheeft,prorsus nudus.

schi
jnt het laatste gedqeltevan hetlat.interpre- Eigenli
jk,een oud man,in hetgr.cyscjuTrjg,lat.
tari daaraan ook verwant- Oulingsbezigde men presbyter, van cgecjoç, oud. Voorts,de oudsten,

pratelen, voor gtdurig praten:watdatsiu pra- of ouderlingen der eerste Christeljkegemetnten,
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die hetopzigtover dezelve hadden,en vervolgens zaken aan den gang en in goeden staathouden.
de opzlener,
s van zulke gemeenten,zonder onder- Op een pro, spreekw.,juist. Hi
j geli
jkt zi
jnen
scheid van Jaren. Daar nu zoodanigeopzieners vader op een prik. Zam enstell.:prikstok, prikin de Roomsche Kerk met den ti
jd heto/erwerk tol,enz.
R e:k R el.en .b.w., ik prikkelde,heb geprikvan de misverrigtten, begon priester,bi
juitslui- (

ting,een geesteli
jke aan teduiden,dietotoFeren keld. Voortdur.werkw-van prtkken. Dikwijlsen
geregtigd was; en m en bezigde denzelfden
bi
jherhaling prikken:al
sick in mi
jnenieren genopens de bedienaren van andere godsdiensten, pri
ekelt wierde. BIJBELV. Fig-, aanporren: hi
j
totwierwerkzaamheden hetoleren insgeli
jks be- voelde zich door zi
jne eerzueht geprikkeld, om

hoorde: Joodsche priesters, heidensche priesters. enz. Van hier prikkel, prik; ook aanporring ;
Van hierpriesterdom,depriesterli
jkewaardigheid: prikkeling,enz.
E>le:kk ex:, zie prik.
zi
jnen zoon aan 'tpriesterdom helpen. IloorT, (
Of de priesterschaar: m et al het prîesterdom. r r:l. bi
jv. naamw-, priller! prilst. Aardig,
V oxo. V oorts,hetvrouwel.priesterest ook pries- vroli
jk: de prille jeugd,de bll
jde dageraat
l des

ferk
b: de priesterinnen van BAccHus;priesterli
lk, levens. Frisch,Eeurig:in 'tprilstevan de Maij.
priesterschap,onzi
jd.
, voor de priesterli
jkewaar- M oox.

R r:x:s. m.,m eerv. prinsen. Een Vorst, over
digheid; vrouwel., voor de priesterschaar. Za- (
menstell.: priesteram bt, priestergewaad, priester- het algem een: vest op prinsen geen betrouwen.
kleed,enz.
L.D.S.P. Bi
jzonderli
jk,eenen Vorstvan zekePrtkster, hoogd. ook P riester, neders.prester, ren bepaalden rang: de prinsvan Borghesse. Een
angels. preost, zweed. prast, j
isl. prestur, eng. prins van den bloede; kroonprins, erfprins. V an
priest, fr. prêtre,ital. prete,sp.preste,bresbytero, hier prinsdom, prinseli
jky het vrouwel. prinses.
Zamenstell.:prinsessenbier,prinsessenboonen,prinlat.presbyter,gr.cgecjuTcgoi,en RFsljurjg.
r J*lJ. v., meerv. pri
jen. Een kreng, dood senhof,enz. Van hetlat.princepe.
aas. De kraai
jen vlien de pri
j. Voxo. Overdr., M r@fu reu n m ., m eerv. procureurs. Iletalwatverachtel
i
jk is:o schande, dat zich Vor- zelfde a1s het fr.procureur,lat.procurator. Pleitsten noch Vergapen aen een ZOO vunsche PPI
J
**. bezorger: notaris en procureur.
Dy;DEcK.
r roef. proeve,v.,m eerv. proeven. Een onderzoek: uw heiligheid wort op de proefgestelt.
(E*r:.jk,zi
eprbken.
rrî
eken. o. w., ik pii
jkte, heb gepri
jkt. V oxo. Eene proef nemen. De proefdoorstaan,
Pronken,pralen:eenjongeling, die alseen acht- of uitstaan. Proef houden. Als ook datgeney
waaruitmen de geschapenheid van eenig dingherbregri
jzaerd pri
jkt. A.l'
IAR'
rS. Het land
met schoone vruchten. Te prp-T, misschien
kent:Ghi
jziethem daer beneven geen' duistere

te prbken, komt in sommige spreekwi
jzen voor; proeve geven. DE Dscx. Eene proef, proefje
op '
tbruitsaltaartepri
jk zetten. Voxn.
thee,koffj,wi
jn,enz. Bi
jzonderli
jk,deeerste afr rllg. m., meerv. pri
jzen. De waarde van drukken van een werk:eene proef nazien; en in
een ding in handel en wandel: dat wordt tot de ci
jferkunst,eeneberekening:de proefop eene
eenen hoogen pri
js verkocht. Kooppri
js,lospri
js. som maken. Dat is de proef op de som,overErgens pri
js op stellen,ietswaarderen,hoogachten. dragteli
jk, daaruit bli
jkt de juistheid. Eindeli
jk,
Vermelding van iemands lofen eer:tot pri
js des een werkstuk,waaruit men iem andsbekwaamheidy
ov
rwinnaars.Van hierprk'
zen,loven;ookpvetkum om in een of ander gild te worden aangenomen,
' e
2mPonereqwaarvoormeteen'bastaard-uitgangpry
l'
- beoordeelt: zijne proef doen! het opgegevene
zer6n,waarvan prq'
zeerdev,pri
jsbepaler. Yan het werkstuk vervaardigen. V an hler hetbedr.werkw.
lat.pretiunl.

Proeven,de proefnem en enz. Z:tm enstell.:proef-

R PI
J*, m,,meerv.pri
jzen. Van hetîr.2?rk'
.
:e. blad, proefdruk, proeïaar, provfondervindeli
jk,
Een schip,dat buit gemaakt wordt. Overdragt., dat uit proeven bli
jkt,-- proefpredikatie, proefevenveelwelk ander dlng,dat a1sbuitwordtweg- steen, proefstuk, proefti
jd, enz. Van het Iat.
genomen: goederen pri
js verklaren. Figuurli
jk: Probare.
zich zelven aan deondeugd pri
jsgeven. Voorts, r refeel. m., meerv. profeten. Eigenli
jk,
eentbelooningtnaarden pri
js dingen. Als ook lemand, die iets verkondigt;hetwelk de letterlijke
een voordeel: dien pri
js der overhant uit der beteekenis van hetgr.:IFD:ST'/):is. Nu werd dit
jk gebezigd aangaandedeprieshant te werpen. HoorT. Eenenpri
jsuitdeloteri
j woord oorspronkeli
trekken. Zamenstell.1 pri
jsmeester, pri
jsschip, ters, die in den D elphischen tempelvan AroLluo
de uitdrukkingen der in verrukkinggebragtewaarpri
jsverhandeling,pri
jsvraag,enz.
r r#
lzen,b.w.,ik prees,heb geprezen. Lo- zegster voor de raadplegers van hare gewaande
ven,roemen:Godprjzen enverheerli
jken.Iemand godspraken opschreven. V ervolgens,gaf men den
gelukkig pri
jzen, voor gelukkig verklaren. Van naam vanpréeetaan allepriesters,diezich door
hier pri
jseli
jk. Zamenstell.: mispri
jzen, pri
jzens- het uitdeelen van soortgeljke godspraken, van
waardig,enz.
r rfk , m ,, meerv. prikken. D e daad van
prikken, een steek: iemand eenen prik geven.
V oorts,een werktuig,om prikken te geven: een
stalen prik in eenen stok. Een prik m et cene
vork, of zooveel als m en met eene vork prikt.

bloote oFerpapen onderscheidden. En Pwuyuus
bestempelt ergens eenen leeraar uit het midden
der Grieken m et den naam van pr@eet Ja,in

degriekschevertaling vandenHebreeuwschenô()1ef,
schonk men dien naam aan de m annen, die oud-

ti
jdsGodswi1verkondigden. Daardezennuhunne
en overdragteli
jk, een weinig:eenprikjesalade. leeringen en vermaningen meermalen metbeloften,
of
bedreigingen, van toekomstig heil, of onheil,
Van hier het bedr. werkw. prikken, steken. Zekere visch, waarmede men kabel
jaauw vangt. paarden,werd een pr/eet,in hetalgemeenegeV an 'hier: m en m oetde priklten levenfl houden, bruik, welhaast evenveel, als een voorspeller van
omdatmen metIevendeprikken beter kabel
jaauw toekomende dingen: daer quam een seker pro-

kan vangen dan met doode; flg.,men moet de pheetafvan Judea,m etname AGABUS. BIJBSLV.
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Van hler het bedr.werkw.profeteren,hetvrou- r roven:er.m .,zie prove.
r rovâne:e, v.,meerv.provinciën,provincies.
wel.pro
fetes,profetisch,profetle.
Debenaming van préeetishaargebruik bi
jde Een wingewest: de vereenigde provinciën. Van

Europesche volken aan de invoering vanhetChris- hetlat.provincia.
tendom onder die volken vcrschuldigd.
r roveosl, m ., mcerv.provoostttn. Van het
R rol.jt,o. Voordeel
. Vanhieryrofjteli
jk,- fr.prevôt,en dit van het lat. praepositus. Eigen-

profjtertje,o.,waarop men deeindleskaarslaat li
jk, iemand, die over iets gesteld is. ln eenen
afbranden.
meer bepaalden zin,diegene,welke de overtreders,
Van hetlat.projicere,waarvan men, ten ti
jde onder de kri
jgslieden enscllutters,gevangen neemt;
van hetvervalderlati
jnschetaal,hetbi
jv.n.pro- ook kapitein-geweldiger genoemd:hi
j zit albi
j
den provoost. En van hier wordt de gevangenis
fcuusvormde.
r eo's v. Appelbri
j: prol koken. Van hier zelve de provoost genoemd:hi
jheeftdrie dagen
prollig, dik, als appelbri
j. Zamenstell.: appel- in den provoostgezeten.
prol
r eu fk,paruik,v.,meerv.pruilqen. Een lloofdr eonk , m . Sieraad, oltschik: haar pronck deksel van kunstig zamengevoegde en gekrulde
krkgt pronck door schoonheld van haer leven. haren. Overdragt-, gekruld hoofdhaar: daer op
CAMrH. Datstaat daar te pronk. Ook in eenen haer feest de liefeli
jckeMai
jdepruik meesiert.
kwaden zin,en ter straFe: te pronk staan. O ver- V oxo. V an hier het onz. werltw.pruikenteene
dragt: hi
j isde pronk,hetpronkje,van zi
jn ge- pruik dragen: fraai gepruikte Raadsheeren. Za-

slacht. Van hier pronkaard, pronken, enz. Za- m ellstell.:pruikebol,pruikm aker,prtlikwinkel,enz;
m enstell.:pronkbed,pronkbeeld,pronkdegen,pronk- V an het fr.perruque.
l.en, o w.,ik pruilde,hebgepruild. Zedeken,pronl
tgewaad,pronkgraf,pronkjuweel,pronk- r eu l.
kam er,pronkkleed,pronknaam,pronksieraad,pronk- kere m engeling van droefheid en gramschap bestuk,pronkwerk,pronkzetel,pronkzucht,enz.
toonen:hi
jzitdaarte pruilen. Van hierpruiler,
r renken . o.w.,ik pronkte, heb gepronkt. pruilster. Zamenstell.:pruilhoek,pruilmond,enz.
Volgens KIL.,de gem aakte hotldingvaneel)stand- (R ru:'m s v., m eerv. pruimen. Eene bekende
beeld aannem en; in het hedendaagsche gebruik boom vruclzt van verschillende soorten: hiernevens
eene opzigtbarendevertooning malten:metschoone eenige pruimen,om haar ontfangen vonnis te volkleederen pronken, met vele deugden pronken. doen. Hoovl'. Als ook de boom zelf:daar staat

Bi
jzonderli
jk,wegenseenen paauw,diezi
jnenstaart een pruim. Yoorts, eene kleine hoeveelheid van
uitbreidt:zie dat hoovaardig dier eenspronken. tabak,om tekaauwen:een pruimpjenemen.Van
Van hierpronker,pronkeri
j,pronkster.
hier het bedr. onz. werkwoord pruinten, tabak
Hetstamwoordisprageu,progen,waarvan ook kaanwen, en prumellent gekonfjte pruilnen van
prangen,als ziende op de gedwongen hoading van Provence. Zam enstell.: pruimboom, pruilnesap,

eenen pronker.
pruimesteen, pl'
uimmond, een klein mondje,dat
R :rensellen, b.en o. w.,ik pronselde,lleb ineengetroklten en gefronsd is, en naar cen gegepronseld. Bedr-,knoei
jen,kAranselen:datwerl
q droogd prt
limpjezweemt.
is verbaasd gepronseld. Onzi
jd.:hi
j pronsel
tzoo r ru:s,v. Hetzelfdealsbrut
'
s,schuim. ln de
wat metdatgeld. Bi
j Kls.prondelen,prondselen. zamenleving zegt men:hetprais,even alsbrut'
s:
Van hier pronselaar, een knoei
jer,en pronseling, hetpruisstaatop zi
ju'lnond.
bi
j KIL.,hetzel
fde a1s prondel,vodden,lorren. Za- r rulseu, o.w.,ik pruiste,heb gepruist. Gemenstell. pronselgeld, pronselwerk, knoeiwerk, noegzaam hetzelfde als bruisen, opborrelenvoddewerk.
r xu l.ssen , o. Zekere lat
ldstreek in D uitseh.

r roefy v., meerv. prooi
jen. Roof,buit,aas: land: het vette land van pruissen. Voxn. Van
de leeuw vlndtzi
jne prooinietin hetwoud. Het hier pruissisch.
land ter prooi aan den vi
jand overgeven. Van r rul
l.
,v.,meerv.prulleu. I'
len ding vau geene

het fr. proie, dat even a1s het eng,prey, ital. de minste waarde: weg met die prullen. Van
preda,van hetlat.pînaeda afstam t.
hier prulachtig, prullig. Zam enstell-: pruldichter,
r eep , v.,m eerv.proppen. Een stop,die vast prtlllenkooper, prullenmaker, prullenmalld, prul-

in eene opening ingedrukt,gedraaid,ofgeslagen schri
ft,pralschri
jver,enz.
wordt,om dezelvedaarmededigtte maken:ergens r xuf;. v. ln Amsterdam gebruil
teli
jk voor
eene prop in slaan. Eene prop op een schictge- dikke karnemelk. ln de walviscllvallgst wordt het
wtter zetten. D e trompen van het grof geschut dikke bezinksel van de traan pî'utgenoemd.

wordenmethoutenproppengesloten. Fig.,iemand, r xul,bi
jw.,enkelgebruikeli
jk in de gemeene
die kort, dik en zwaarli
jvig is: een prop van spreekw.: het is daar nietprut,hetisdaarniet
eenen jongen,of van een meisje. Van hierhet helt
ler;zi
jisnietprut,deugtnietveel,enz.
bedr. werkw- propp6g
z, stoppen, stouwen: ganzen r salxn. m., meerv. psalmen. Eigenli
jk,een
proppen. Zamenstell.;propdarm,proptrel
tker,enz. l
ied over het algemeen. Bi
jzonderli
jk, een der
rrove, proven,(provene,bi
j1kIL.
) v.,meerv. honderd en vi
jftig liederen van DAvlD,en andere
proven?provenen. Hetonderhoud,hetwelk iemand hebreeuwsche dichters, welke men in den bjbel
voorzl
jn geheeleleven uiteene geesteli
jke stich- bi
jeenverzameld vindt: eeni
ge toeki
jkers hieven
ting trekt. V oorts,hetambt,hetwelk aan iemand den hondert en dertigsten psalm aan. llooF'r.
zulk een onderhoud verschaft. Overdragt., het Boctpsalm ,klàagpsalm ,treurpsalln,enz. V an hier
onderhoud, hetwelk iemand zich in een zooge- psalmist. Zamenstell.: psalmbtlek, psalmdichttr,

noemd proveniershuis voor alzi
jn leven bezorgt. psalmgezang,psalmzinger,enz

h n hier provenier, proviand,bj KIL.provande, In hetlat.psalmus,gr.(yXp,Qg;van hetwerltw.
Va
et bedr.werkw.pvovianderen. Zamenstell.:pro- (qhhzo,zingen.

venkraemer, bi
j KIL.
,proviandhuis,proviandmees- r ue en, o. en b, w.
, ik pufte,heb gepuft.
ter, proviandwagen, enz. Het stamwoord is het Klanknabootsend woord,blazen:hi
j had gegeteny
middeleeuw.lat.praebanda.
dathi
jpufte. Bedr.
,trotseren:ik trotsezi
jn ghe-
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PUI- PUUR.

weldt, en Pufzi
jn drei
jghementen. HoorT. Van V an punt tot punt,in alle deelen. D aer van het
hier het vrouwel.zelf
st.pf voorl
ust:ik heb er m inste punt faelt. D s D Ecx. Die veel speelt
geen pufin.
m et tongh en kaecken, komtwe1eenshetpunt

r u:. v.,meerv. pui
jen. In hetlat.podl
'
um. te raecken.HuIJG. In een puntdestkds,in ten
De voorgevel van een huis,en welvoornameli
jk oogenblik. Het punt van eer, hetstuk van eer.

het onderste gedeelte,ofdeeersteverdieping. Ook Zamenstell.: brandpunt, geloofspunt, grondpunt,
die plaats van een stadhuis,waar men de veror- hoofdpunt, middelpmlt, toppunt,enz. Van hetlat.
denlngen aieest:iets van de puiaflezen. Hooy'T punctum.

schri
jft aan een gansche Ri
jk eenepuitoe:een r unt,v.,meerv.puuten. Spits:depuntvan
zuilvan koper aan depui
j van 'tmagtigh Ri
jk. eene naald, van eenen degen. Iemand voorde
r ufky bi
jv.naamw. en bi
jw. Best,uitmun- punt eischen,hem toteen tweegevechtuitdagen.
tend: kulke waar. l)e thee is puik. Van hier Iemand de punt bieden,overdragt-,hem te keer
puikspvtktallerbest. Ook alszelfst-,hetpt/fi,het gaan. Van hier de spreekwi
js:eene punt aan
beste,het uitgelezenste:al'tpuik derridderschap. iets zuigen,zich gereed m aken tot tegenspraak,of

HoovT. Verkleinw.putkje. Itlaas,hetpuikjevan tegcnstand. Ook noemt men de toeloopende
hetdorg,de knapste van deboerenknapen.PooT. scherptevan een bolwerk en van een hoek lands,
Hetpulkje van de viscllmarkt, de eelste visch, de punt. Van hier hetbedr.werkw.punten,spits
Zamenstell.: puikjuweel, puikschilder, puikstuk, maken, scherpen; puntachtig, en puntig,scherp,
puikwerk,enz.
spits;overdragt.
, naauwkeurig,net en zindeli
jk:
r ul.
l.
en. zie uitpuilen.
eene puntige vrouw : puntigheid, puntigli
jk. Zar uim steen: m., meerv.puimsteenen. Een menstell.: puntdicht, ptzntdichter,punthaak,puntzeer ligt en sponsachtig slag van steenen. Omdat rede,puntspreuk,enz. Fr.polhte.

hi
jophetwaterdri
jft,noemtmen hem ook drl
jf- r unllgsziepunt.
steen. Een nluur met puimsteen glad schuren. r uren sb.w.,ikpnurde,heb gepuurd. Voxo.
Van hierhetbedr.werkw.quimen,metpuimsteen heeft ditwoordgebruiktin den zin van zuiveren,
wri
jven. Zalnenstell.: uitpulmen. In het hoogd. en oordeelde hetderhalveafkomstig van hetlat.
Bimstein, eng.pumice-stone, fr.ptkrre ponce,sp, purus,zuiver:en 'tli
chaem puurtvan dooteli
jk
-e
piedra esponia,ital.pomlke,lat.ptimex.
smetten.Voxo. Goud uit iets puren,door zuiver ul.x:, o. Onbruiltbare gebrokene steenen: ring afzonderen.

in 'tomgewroetepuin.Voxo. Zamenstell
.:puin- r urper, o. Eene bi
jzondere donkerroode
bak, puillgras, puinhoop, een hoop puin;m eerv. kleur: het purper van de roos enz. Ds D lcx.
pl
linhoopen. Misschien van puq a1ssteenen van Overdragt., eene klee'dingstof, die met purpergeafgebroken, of ingestortc put
jen,en ditzamenge- verwd is:in 'tpurper zit de mot.Voxo. Fig.,
trokken totpuin.
de kardinaalswaardigheid: naar 't purper staan.
r u:nh eor ,m .,zie puin.
Van hier het bedr. werkw. purperen, purperverr u fst, v.,m eerv.puisten. Een klein gezwel- wig rnaken, en purperachtig; purperen,onver-

let
je: een aangezigt vol puisten. Aan ietseene buigb. bjv.n,
,vanpurper:een purperen mantel.
puist hebben is, in de gemeenzame verkeering, Zam enstell.: purperk-leurig, purperkoorts, anders

(laarvan afkeerig zi
jn. Van hierpuistaehtig,puis- sclarlakenkoorts, purpermossel, purperverw, purtig,puistigheid. Zaxnenstell puistebi
jter,bj ltlL. perverwig,purperverkooper,purpervisch,enz. Van
rombout, enz. Het stamwoord van pul'st,en het het gr.lzop:upa.
fr.pustule,ital.pustula,is hetlat.pustula.
r u rp erexâ,zie purper.
(E>u :*, m., m eerv.puiten. ln Zeeland gebrui- r u.l, m .,m eerv. putten. Een diep uitgegra-

keli
jk,voor een kikvorsch. Ook oulings:die puit ven gatin den grond,anders waterput:dan kud-

liet hem in 'twater sinlten. Esops'
l'. TtT1N5fAx den uit den put gedrenkt. V oxD. A1s hetkalf

b
rengt dit woordtothetgr.juf
loç,moddergrond, verdronken is, den put dempen. Zie'dempen.
omdat de kikvorschen zich daarin m eestalophou- V oorts, ook elke kuil:Joslr wertin eenen put
den. Van daar ook isbi
jHALMA puî
'
teen veen- gelaten. Voxo.; en zelfs evenveelwelke holl
igboer. Van hierpuitaal.
heid: putjes in de wangen, oesterput, pokput,
r u l.. v.,meerv.pullen. Eene kruik:eeneptzl steenput,veenput,enz. V an hier hetbedr.werkw.
bier. Dit woord schi
jnt eene verk
-orting van het putten, uiteenen putscheppen; putter,een distellat.ampulla; daar hetbi
jKIL.pulleluidt. Eene vink, di
e geleerd heeft,zi
jn drink-watermeteen
tinnen kan rneteene lange krommepi
jp,waaruit emmert
je op te halen;puts,eenhouten scheepsmenjonge kinderen laatdrinken,draagtinsgeli
jks emmer; het bedr. werkw.putsen, meteeneputs
den naam van pul. Van hier het bedr.werkw. sclleppen. Zamenstell-: putdeksel,putemm er,putpullen,drinken;pullebroers,drinkebroers.
galg, puthaak, putketen, putkouw,putrad,putwa-

rul.
ver,(polver)o. Een bastaardwoord van ter,enz. Van hetlat.puteus.

hetlat.pulvis. Buskruid:hi
j isgeen schootpul-

r uls, putse,zie put..

ver waardig. Ook stof, poefler, over hct alge-

r u é:en .zieput.

meen: iets tot pulver malen,stampen. Zamenstell-:pulverstok,oulingsvoorsnaphaangebruil
teli
jk.
r uné, o.y meerv. punten. Een stip over het
algemeen:eenc li
jntusschentweepu'
nten. Bi
jzonder,een der stippen, of klinkletters in hetHe-

r uur, ond. bi
jv.naamw.en bi
jw. Van het
lat. purus; zuiver. Puur goud. Ende altemael
sui
jver en puer. CLARX SrIEG. KIL.heeft:puur
zot, omnino stultus;zoo ook:puurwillens,opzettcli
jk. Oulings plagt men ook te zeggen:pu.
ur

breeuwsch:het Hebreetlwsch zonder punten lezen. moedernaakt.
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Q.
* , eene letter ran vreemden oorsprong, die eigennamen QuzxlqrazAxcs,Qumlxrs,enz.,en de

weleer te onregtonder de nederduitsche medeklin- bastaardwoorden quatertemper, ç?zà'zlg?zfaçc
%htz,enz.
. .

kers gerangschik-twerd. Zi
j is eigenli
jk een over- Doch bi
j alle nederduitsche woorden bezigtmcn
tollig letterteekenyhetwelk wi
j niet behoevèn,dan kw. Zie verder ovcr de Q. het zamengestelde
bj het schrtjven van vreemdewoorden;b.v.de letterteeken L.u.
,.

B.
n .gs de zestiende letter van het nederduitsche
'

R a ad, m .,meerv.raden; in eenige gevallen.

ABZ,behoorendetotdetongletters. Zi
jisnaauw Bepaling van hetgeen te doen staat. Godsraad
verwant aau L.,zie L.; alsook aan S.,bljkens is alti
jd wti
s en goed. Ik weetraad VOO1*tl en
de verwisseling van crc en asa,in hetlat., de mi
j. Raad geven. Naar goeden raad luisteren.
aqeiding van p'ter uit hetgr.aqtç,die van rg'ruit Iemand metraad en daadtb
ei
nst
e
nn
d.
erEr
aage
dns
zi
jn,
ra
rad
j
aia
@
weten. Buiten raad,
het hebr.T 1R ; zoowel als dc verbuiging van tdOe
eloos,hopelooszi
jn. M et iets,ofiemandterade
Veel raad, weinig baat; goede raad is
mas,zzlcrgyenz.: terwi
jlonzeeigene taaldiever- gaan.
jd,komt raad; alle gemeenzame
wantschap even zeer, a1s die van de L.en R. duur; komt ti
preekwi
jzen. Ook voor den persoon, die raad
bewi
jst. Immers,.wi
lverwisselen keuren keusmet e
ft: ACHITOPHEI,, DAvm s raet. BzassLv. In
elkander, en bezigen gekorent'Jcriorgo7, evenzeer gee
en zin heeftheteen m eervoud: een van 'sKoa1s gekozen, verkozen. Ja,wi
j vormen van ver- dez
nings raden. Alsm ede eene vergadering van zulke
liezen zelfs geen ander deelm,dan verloren; wi
j
zeggen ik woq
:. en daarentegen wn''waren. H et Personen: de raad is gespannen, de raad van sta-

*
egen, raadgeluid van deze letter, dat door eene trillende ten, de raad der gem eente. RaadplZamens
tell.:
laan,waarvan raadpleging raadslag.
beweging van de tong tegen het gehem eltevoort- s
gebragtwordt, en voor menig mensch zeer moei- raadsbesluit, radeloos, bnlten raad; raadgedng,
jeli
jk valt,ja doormenig volk nietgeuitworden raadgever,raadsheer,raadsheerljk,raadhuis,rjavaedr-,
kan, werd door romeinsche taalltenners met het kam er, raadsm any, raadpensionaris, raadschri
Bloedraad,
grimmen van eenen woedenden hond,hetwelk zi
j raadslag, raadsvergadering, enz.
jgsdoor het werkw. hirrî.re nitdrnkten, vergeleken. geheimraad,hofraad,k-amerraad,kerkeraad,kri

jksraad,staatsraad,enz.
Hierom bestempelden zi
j de R metden naam van raad,kroonheemraad,ri
de ltondsche letter. Overigens verplaatstem enhaar '
R a adsel, o.,zie raden.
van ouds her dikwi
jls. Dus bezigdemen in het 'n ,a alG rave,v.,meerv.raven. Zeker slag van
lat.acrî'
s in plaats van acer,pcrzzlez?in plaatg van
gramen. D us gebruikte men,volgens KIL.,oulings
in plaats van gras, gars, ghars, angels.gaars,
waarvan het vriesche gaes afstamt, en in plaats

vogelen. Zoo zwart, a1s eene raaf. lk zal de
krassende rave opwekken.Voxp. Spreekm : lzet

is eene witte rave,een zeldzaam verschi
jnsel. Ste-

len alsraven,alleswcgslepen. Zam enstell.:raven-

jsch,ravenvan clrk
àf,ofkrist,i:r.
s/,in kerstq'
d enz.Jamen aard,ravenaas,ravengekras,ravengekri
verwisselt nog hedendaags barnen en branden, kost,ravenzwart,zeer zwart. De naam van dezen
hoogd. brennen, born en bron, gort en grut, en vogelis van zi
jn geschreeuw ontleend.

n.
aa:, bi
*
e KI
Iz
. raeq'
e, rc#d
k,lat.radt
hs,fr.
borst beantwoordt bi
j onsaan hethoogd.Bvust, '
l'or.
sfaan het hoogd.K ruste,eng.cz'3tst,fr.croûte, rct
'
7'
on,veroad. z.n., v.,meerv,raai
jen. Straal:
ital. crosta! enz. N og kan men aanmerk-en,dat en ui
jt d'ooghen zchieten rai
jen GsscHlsn. Van
de R. oullngs veelal de uitgang van den derden hier is het onz.werkw.raaq'
en.voorstralen genaamval dervrouweli
jkebi
jvoegeli
jkenaamwoorden vorm d:die OP Pactolusstranthetgoud in d'oogen
*t. Voxo.
in het enkelv., en van den tweeden naam val in rael
het meerv. was: der eerbaarder, godvruehtiger, R aal.jeu.zie 3
'aat'
.
.

ootmoediger maget CHRISTIgruele,Cs.SPIEG..--

R aak . v. HettreFen van hetdoel,- gelllk:

kruiselings aan (le masten van groote schepen
hangende, en dienende,om derzelver zeilen uit te
spannen> de zeilen aell de rae te sltten. Voxo.
Van de groote ra vallen, van eene der nokken
van die ra in zee geworpen worden; eene zware
straf onder het zeevolk. Zamenstell.: rak-etting,
rtttouw, ravanger,razeil,raschip,een grootschip,

het bekende lukraak.
R 'nnk ,v.,m eerv.raken. H et gehemelte:eer

waarvan de zeilen aan raas gespannen zi
jn

spi
jkert zi
jn doek op deraam. Voorts,venster-

raroo
h het schenden en berooven van graven en
li
jken. Zie reeuw.

0nZ.

In den lande der levendiger -.
.datopverri
jsen der ic sallichte hebben de rake. M .SToxs. Thans
dooden. CL.SPIEG.
wordt het a1s bi
jw. gebezigd:raak slaan,raak
n za, v.,m eerv.raas. Eene lange,rondcsteng, spelen. Bi
'
j KIL. vael
c, val,geval. En hiervan

kleeft de tong mi
j spraeckloos aan de raeck.
C-&MPH.
R aam , m .,zie ramen.
'R aa'm , v.en o.,m eerv.ram cn. Een bekend
werktuig, om iets op te spannen. D e schilder

bezaansra,bram ra,fokkera.
raam : in dat raam zi
jn twee ruiten gebroken.
n a . ook ree, beteekende oulings een dood- Zamenstell.: borduurraam , deurraam) glasraam ,
'
kleed;en van hierwas reerooj,ook reeuwroo
f,of haspelraam , lakenraam, spiegelraam, vensterraam,

R a ap, v., m eerv.rapen. Een bekend plant-
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gewas,welksnaam men veelalmetdien van knol beslag, rademaker, raderwerk, radnave,radspaak,
verwisselt:witte rapen,gele rapen,lange,fransche radvelge, enz. Kroonrad, lierrad, spinrad,enz.

rapen. Zamenstell.:raapakker,raaphoen,bi
j KIL. Hoogd.Rad,fr.roue,ital.ruota,lat.rota,schi
jnt,
veldhoen; raapkruid,raapland, raaploofiof rapen- door zi
jn' klank, het snellesnorren van een rad

loof, raapkoek, raapolie, raapzaad, enz.- mei- uitte drl
lkken,oseereenkomentle methetvolgende:
rapen, ronkelrapen, m angelwortels; stoppelrapen, '
R ad, bi
jv. n.en bi
jm,radder,raclst. Snel,
tninrapen,zandl'apen,enz.
vlug, gezwind:hi
j is rad in alzjn doen. Loop
Hoogd. Rûbe, neders. röve, boh. r?pc,slavon. eenswatradder. Bi
J KzL.rade,radde. Vanhier
rkpc,zweetl rofva,eng.rape,ital.rava enrapa, radheid.raddigheid.
lat. rapa en vapum,gn 1
.ar
)&:,isdealoudebena- Radbraken.(rabraken)b.w.,ikradbraakming van dit plantgewas in alle westersehe lan- te,heb geradbraakt. D e zam envoeging der beenden.
deren van een'm isdadiger,op een rad uisgestrekt,

jze verpletR aar. bi
jv. n. en bi
jw.
, raarderj raarst. vermorzelen, of ze op eene andere wi

Zeldzaamj zonderling:datboek wordtraar. D it
is een raarm an. Hetstamwoord van L'aar,eng.
en fr.rare,ital.raro,is hetlat.rarus.
R a asm aan dag, zie koppermaandag.
R a al, v.,m eerv.raten. Zie honl'
graat

R aauw . bi
jv.n.enbi
jm,raauwer,raauwst.

A1, wat onbewerkt, onbereid, onbekookt is.

het gebruik is raauw bi
jzonderl
i
jk ongezoden,

ongebraden:raauw spek;- hongermaaktraauwe
boonen zoet. Oulings werd hetvoorruw gebezigd-'
want de lieden waren noch rauw en wilt. Vlt,.
CIIRON.v.HoouN. Overdragt.,is een raauw voorstel zoodanig een,dat, uithoofde vau vorm of inhoud, ongeschikt is, om ingang te vinden. Van
hierraauwachtig,l-aauwachtigheidjraauweli
l'k,raauwheid.
Hoogd. roh, lleders. rtz?z, angels. hreazn, eng.

teren. Fig-, iets verminken,in den grond bederven: dat werk is ellendig geradbraak-t. Het Hol-

landsch (de Hollandsche taal) radbraken, geheel
bedorven Hollandsch spreken.
'n aadel.oes, zie raad.

R aden,b.w.,ik ried,(raadde)heb geraden.

Door gissing ontwaar worden, hoe laet m et eene
of andere zaak gelegen isj ofwatdaarin gedaan

moetworden:heb ik het geraden? W i
jders,voor
een andergissen en bepalen,watergedaan m oet

worden:watraadtgi
j mi
j? Laat u toch raden.
V an hier beraad, raad,raadsel,raadzaam,rader,
rading,enz. l)e oorsprong is onzeker.

'
n,
a1; v. De rugvinnen van zeker slag vau

heilbot,die methet vet diep uitden rug van dien
visch gesneden en gedroogd worden.
R afel.,v., meerv. rafels. Zeker gebrck aan
raw, zweed.rc,i
jsl.rha,finl.raaca,wend.frow, ecne gewevene stof, anders gleed genaam d. En
fr.eru,ital-crudo,lat.crudus.
van hierhetbedr.en onz.werkw. rafelen,waar'R abarber, v. De wortel van eene plant, van rafeling,uitgerafelde draden.
welke aan denoordeli
jkegrenzenvanChinagroeit. R ag, o. Hetweefselder spinnen - spinneD e oorsprong van dezen naam is onbekend.
web:zoo fjn alsrag. Van hierhetbed.werkw.
'n ,abau w . rabtluw, m., meerv. rabauwen. ragen, vall spinrog zuiveren:waarvan raging en
Zekerslag van appelen: enkele,dubbelerabauwen. de zam enst:raagbol,raaghoofd,enz.
Van hier rabauwenboom ,ook we1eens kort weg
R,
ageh el.
, m.
,meerv.ragehels. Eene taai
je
vabaw genoemd.
:uim ;van het bedr.en onz.werkw.raqchelen, cn
R abbeAen. o.w.,ikrabbelde,heb gerabbeld. ditvan hetgeiuid ontleend. Ook ragcjebel.
Zoo schieljk sprel
ten, dat men ollverstaanbaar n xak , o., meerv. rakken. Eene genoegzaam
wordt:hi
j rabbelt erzoo watheen. Van hierge- regtuit voortloopende streek van eenen weg,eene
rabbel, rabbelaar, rabbelaarster,rabbelari
j,rabbe- vaart,enz,:een rak in den wind. 'tRak van den
ling,rabbeltaal. f)e oorsprong ligt in het middel- lallgen weg. Hoor'r. Van hier damrak, eene
eeuwsch lat. rabulare, den regter met i
jdel vaart uit het Y naar den daln,te Amsterdanl.
geklap ophouden, en om den tuin leiden, van Spreekw.:daar l
tomt ligt eenrakjein den wind,
vabula,een pleitbezorger van kwade zaken.
het looptligteens tegen. V oqrts,een schotelrak;
ook
ande
r
l
at
we
r
k
in een lltlenderhok. Een huis
R abb:.jn,m.,meerv.rabbi
jnen. Eenleeraar
der Joden, onder hen den eertitelvan rabbivoe- in rak en dak gehouden,d.i.van alle verval vri.j

rende, welke evenveel als mq'
n heer beteekent. gehouden,aedl
/
'ckpzsartum /cc/zf??
/.
Van hierrabbi
jnendom,rabbi
jnsch,enz.
R.
ake'. m.,meerv.ral
tels. Bt
j Kls. raeckelR abraken, zie radbraken.
stok. Een werktuig,om de brandstofin den oven
R ad, o.,meerv.raden,of raderen. Een plat- te roeren, en daaruit te schrapen.

achtig rond ligchaam y doorgaans uit eene naaf,
spaken,en eenen cirkelvorm igen omtrek zamengesteld, ofook weluit een enkelstnk gem aakt,en
geschikt, om zich rondom eene as te bewegen:
de gedaante der raderen - ellde haer maecksel,
a1s oft ware een radtin het midden van een radt.
BIJBSLV.Zam enstell.:molenrad,uurwerksrad,ellz.
V an de verblindende beweging van zulk ecn rad

Klt,
.heeftvacke,rel
ce,rcyf3'
tfw,en raeckuth bi
l
-

ons kolk.
'n ,ak en , b. en o.w.,ik raakte,heb en ben
geraakt. Bedr,treflkn:den balwelraken. Over-

dragt.: wat is hi
j ligt geraakt! Betregen:dat
raaktmi
j niet. Aanraken: tweehuizen,dieell
tander vanachteren raken. Totiem and behooren,aan
iemand vermaagschaptzi
jn:datself mi
jne bloedis waarschi
jnli
jk de spreekwi
js ontleend:iemand verwanten, en dien ik doorhouweli
jck rake. H.
een rad voor de oogen draai
jen,hem verbi
jsteren. Ds GR. Onzi
jd, met ziin. Geralten:binnen raOp een molenrad doelende,zegtmen:hi
j draait ken, buiten boord raken, buiten westen rakeny
dood
r
ake
n,
in Lrand raken,in ongem ak ralten,
het rad,hi
j isde bewerkervan alwatvoorvalt;
van waar raddraai
jer. Toteen wagenrad behoort in ongunstraken,uithetgeheugen raken, in zee
de spreekw.: onder hetrad raken,zich geweldig raken,op eenedroogterakenzvan zi
jnstukraken,
in deklem bevinden. Voortsbeteekent:hetvi
jfde vastraken,wegraken, om li
jf en goed raken.
rad,of wiel,aan eenen wagen,iets,datnietslechts HoorT. In al deze en meer andere zegswi
jzen
overtollig isjmaar zelfs hindert. Zamenstell.:rad- komt raken eigenli
jk voor geraken,en is raken
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onzl
jdig. Oulings bezigde men in den onvolm. chaam uitstcekt:in den rand. HoopT. Op den
verleden t
i
jd rocht,geljk nog in degemeenzame rand van het graf staan, ook fguurl.grootge-

verkeering te Rotterdam plaats heeft: die uwe vaar van sterven loopen.
. V an hier hetdeelwoord
teerste methaer coralen Iippekens rochte. Coxs'r. van randen, gevand,van eenen rand voorzien,en
DSR MINN. Eindeli
jk rochtli
jaan 'tspreken. aanranden, afranden, enz. Zamenst.)randschrift,
R ake*, v. Anders rakette. Zeker kruid.
randteekening,enz.
R akel. o.,m eerv. raketten. Een kaatstuig, Rand.hoogd,neders-, eng-,zwced.,i
jsl.round
of kaatsnet. V an hier hetonz.werkw.vaketten, en rond,schi
jnt vermaagschapt aan rond,en eim et het raket spelen;raketmaker,raketspel. An- genli
jk den buitensten omtrek van een platachtig
ders ook vanket.
rond ligchaam aan te duiden.
V an het ital. racbetta,en ditvan hctlt4,t.rete, R ang,m.,meerv.rangen. Eeneri
jvan vereen net.

schillendedingen:overdragt.,eenebi
jzonderesoort

R ak k er, m .,meerv.rakkers. Een dîeqcider van dingen,die naar hun aanzien in verschillende
(dievenleider);een beulknecht. Van rcc/ce??,pijni- soorten verdeeld worden: een onlerm eester van

gen,bi
jKIL.

den derden rang. Bi
jzonder,de aanzienli
jkstevan

'n a:iex:. o.w.,ik raldc,heb gerald. Anders die verschillende soorten:een man van rang. Zarelkn,snappenjklappen:clappende,rallendelende menstell.:bovenrang,voorrang,enz.; het bedr.
si
jnes monts niet waernemende. Crawn. SPIEG. werkw,raizyschikken,rangscllikking,rangzucht,enz.
Van hier eene ralle,een snapachti
R a nk , v., m eerv. ranken. Listen, booze
g wi
jf.
'
R a'
m .m.,meerv.r:mmcn. Hetmannetjevan trekken: honger zoekt ranken, spreekw-,armoeeen schaap. O verdragt., het eerste sterrenbeeld dc zoek
-t list. .
W ie porthaer acn totzulke ranvan den dierenriem :de zon doorkruipt den ram . ken.Voxo.
Ds Dscx. En een werktuig, om muren te brc- Rank schi
jnt oorspronkeli
jk eenen krommen
ken. laig., een wellustig mensch:die oude raln. sprong aan te duiden,ofeene snelle buiging en
Zamenstell.:ramshoofd,ramshoorn,ramskooi)ram s- wending van het ligchaam ;in welken zin ranka
wacht,- oorlogsram,stormram,enz.
in hetzweed.,ranken in hetzwab.,en ranken bi
j
Van het oude rammen,hoogd.vamnlen,eng.to Kxt,.,voorkomt.
rcpl, bi
j herhaling stooten;beul
ten:en ramtde R .an k, v., m eerv. ranken. Een scheutvan
poorten open. J. D:1 M&RRE. Ook bepaaldeli
jk m eer dan een plantgewas:druiven aan een taeie
hei
jen,en in den scheepsbouw, hqtinstooten of rank. Voxo. Zamenstell.: boonenrank, druiven-

inhei
jen van wiggen onderhetachterste gedeelte rank,erwtenrank,wi
jngaardrank,enz.
van een schip,om het te ligten en van stapelte Rank schi
jnt,uithoofde van de dunte en tendoen loopen. Y an dit z'antmen is ook het bedr. gerheid, ontleend van het volgende rank. Ook
leidt men het van het gr. Fqx1;, een scheut,of
Werkw.rammeqkn.
n am en , b. w., ik raam de, heb geraamd. van paxlt,wi
jngaardrank-cn,af.
Naar eene afgem etene rigting bepalen:wie zou '
n.
ank,bi
jv.n.en bi
jw-,ranker,rankst. Dt
ln,
een ieders aert en eigenscllappen raem en. Voxo. tenger:een rank mei
sje. Een rank schip,datte
Ot
zlingsooktoescllikken,toewi
jzen:soo is dan son weinig breedte heeft. Van hier ranltheid.
en m aen oock aen den hem elgheraemt. M OERM. R an kel, o.,meerv.ranketten. Evenveel a1s
Het vonnisse raemcn. lflL. Ook wordthet onz. raket,kaatsnet: hi
j zaldien balwelkeeren,zoo
gebezigd voor eene rigting aannemen,om iets te Vrankri
jk hem hctranltetleenen wil.HoorT.
gri
jpen!oftetregen:tweemaalraamde de llondj R a nonk e'. 1T1., m e01*5*@ ranollkels. Zeker
eer hiJ toeschoot. Van hier raam,voor raming. slag van lentebloem,van het lat.vanunculus.

Sterrekundi
geraming,bi
j 0u0.,beramen,enz.

Ramen, hoogd. raàmen, is van ouds her in
D tlitschland in gebruik geweest. M en vindtreeds
in den ZwABsxslalsgss:einez pgog
/ l-amen, naar
-e
eellen vogel ramen.
R am in elxjen.rammen,zie rant.
R am m eRa ar, n1,,m eerv.ram mplaars,ram-

'
R ans, ransig, bi
jv. n., ransiger, ransigst.

Sterk smakend,garstig:ranse, of ransige boter.
V an hier ransheid, ransigheid, van hetlat.rcpcgVus.
R a nsel, m ., m eerv. ransels. D e knapzak

van cenen soldaat. Fig-, (
1erl
zg,hetli
jf;ik za1
hem wat op zi
jnen ransel gevell. Van hierhet

melaren. Het mannetjcvan een koni
jn,van vanl- bedr.Mrerkw.ranselen,voor kloppen,slaan.
melen,de vermcnging van demannct
jesderkoni
*
r
.
i- Ranselzou,volgensW AcHTEIt.,van letgr.g'tvnç,
een vel, afstammen; m aar anderen beschouwen
nen en hq,
zen metde wi
jf
jesaanduidende.
R am m elen , o. w., ik rammelde, heb geramm eld. Geraas m aken. Overdragt.,veelen rad
spreken. Van hier rammclaar, ook een kinder
speeltuig;rammeling,gerammel,cnz.
'R.am #, V., meelfv. ralnpen. Ongos'al, Ongeltlk:ik achtvooralditd'allergrootstel'amp. Rroxo.

het als in verband m et het cllald,rawzel,arab.
razamon.

'n anlsoen, o., m eerv.rantsoenen. H etlog-

geld, waarl
nede men iemand van kri
jgsgevangenschapofslaverni
jvri
jkoopt:op dateraan 'trantsoen geen m angel viele. H ooFr. Oulings ook

Van hier het verond.rampen,rt
zr
zedncrcp,bi
jlflra. brandschatting, en geld,dattotafkoop van planvloeken,schelden,enz. Zamenstell.: rampbejager, dering werd opgebragt.
rampbescheer,rampgunsti
gheid,rampvallig,allebi
j Volgens W AcHTER., uithet oude ran,roof,en

CAMPH. rampspoed!rampzalig,enz.
soen,zamengesteld,welk laatste,volgensKIL.,door
R a**arzallg . bilv. n.en bil'Tv.,rampzaliger, sommige V lamingen, in plaats van ransoent of
rampzaligst. Door rampen overstelpt. V an hier rantsoen,gebezigd werd.
rampzaligheid,rampzaligli
jk,enz. Zali*q
fthier '
R anlsoen , o.,meerv.rantsoenen. Eenehoe' hee
.
dezelfde kracht,alsin :arbeidzalig,armzalig. Zie veelheid van spi
js ofdrank.welke aan matrozen
avbeiden en zall''
qA.
of soldaten toegedeeld wordt,of van voedervoor
R a nd, m., meerv. randen. De om trek van de paarden der ruiters, enz. Elck nuttightzi
jn
eenig ding, welke buiten deszelfs eigenli
jk lig- rantsoen.Voxp. Zamenstelle:rantsoenhouten,twee
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geli
jkc stukken hout, derondtc van den aehter- waarmede m en ratelt. V an hier het onz.werkw

gteven uitm akende. Uithet fr.vatt'
on. Van hier ratelen,zulk een geluid verwekken, a1s m en m et
hetbedr.werkw.rqntsoeneren,op rantsoen stellen, den ratd maakt enz. Zamenstell.:ratelman,ratelslang,eene bekende slang,die m et haren staart
en ook voorlosgeld vri
jkoopen.
n ap. bi
jv.n. en bi
jw-,rapper,rapst. Vlug, ratelt;ratelwacht,enz.
gezwind : het rappe volk. J. CATS. D e leden Van het geluid, hetwelk dit werktuig m aakty
schoon van leest,in 'troerenrap engaenw.Voxo. ontleend.
V oor vap heeft Hoov'
r rapscb.. rapsehe gasten. R aél
a-u, o.
, meerv. rati
jnen. Zekere klceVan hier rapheid.
dingstof,genoptlaken.Van hierhetonverb.bi
jv.n.
R apen, b.w.,ik raapte,heb geraapt. Schie- rattjhen,van rati
jngemaakt:een rati
jnen mantel.

li
jk naar zich halen, wegnemen:allesnaar zich '
nz
aveè
l:a-n, o., meerv. raveli
jnen. Een bolrapen. Voorts, over het algemeen, inzamelen: werk, dat eene halve maan,oftweezi
jden van
hout rapen ;daar is geen vreugde te rapen. Za- eenen driehoek, vertoont,en op zieh zelf,doorde
m enstell.:oprapen,voddenraper,vtlilllisraper, enz. gracht van den wal eener vesting afgescheiden,

Verwantaan hetlat.rapere,arab.rafad.
gemeenli
jkvoor eene poortaangelegd wordt,om
R aplee. rappier, o.,meerv.rapieren. Zi
jf
l- dezelve te dekken: om 't raveli
jn te beuken.

geweer. Zalnenstell-:m oordrapier,rapierband,ra- H oorT. D it woord is in het nederd., hoogd.en
piergordel,enz.
eng.uithetfr.overgenomen.

Middeleeuw.lat.vapperia,schi
jnteen zeer oud

noordsch woord te wezen.

R,
avenaas.galgenaas,o.,zie ''
azf

èn azeu, o. w., ik raasdc.heb geraasd. Een

'
Rx
applg. bi
jv.n.en bi
jw-,rappiger,rappigst. luid onstuimig getiermaken:ltind! isdatrazen1
Schurftig: rappige schapen. Van hier rappigheid. Zi
j razen a1s bezetenen. Van hier razend, raVan hetfr.raper,wri
jven.
zer, razerni
j, of razeri
j,geraas, enz. ZamenR apseh . zie rcp.
'
stell.:raasbol,de onz.werkw.raasbollen en raasR as. o,,m eerv.rassen. Zekeregemeeneklee- kallen,raaskop,raasmaandag,enz.

dingstof. Vanhierhetonverb.bi
jv.n,rassen,dat

Razen,hoogd. razen, eng.to rage, isverwant

van rasgemaaktis. Zamenstell.:raswever, kroon- aan het fr. rage, lat. rabies, en van hetgeluid
ras,enz.
eenes razenden en deszelfs getier ontleend.
Dus genoem d naar Arras,waar men hetweven R eaaq
l.. m., meerv. realen. Een spaansch
van t'as uitgevonden heeft.
woord, van het lat. regalls afstamm ende en ko-

'
nx
as.o.,meerv.rassen. Bi
jHALMAecn draai- ninklqk aanduidende,gebruikt,om meerdan eene
kolk:a1,watdat ras naderde,werd doorhetzelve soort van koninkli
jke munt te beteekenen; zoo

wegzesleept.
a1s een stuk gouds, dat nagenoeg eenen halven
R as. o.,m eerv.rassen. Een tuk, eene soort, dukaat bedroeg :op peene van een'gouden reaal.
een geslacht, van dieren en m enschen:die hond H oola'
r. Een stuk van achten, dat acht kleine

is van een uitmuntend ras. Hi
j is van goed, realen bedroeg;en een kleinereaal,dienagenoeg
eerli
jk ras. In de gemeene volkstaal,een verach- zes hollandsche stuivers of30 cents waardig was.
teli
jl
tslag van menschen:hetisrasvan volk. Eindeli
jk is reaal onder ons in gebruik geweest
'
R as, bi
jw. Gezwind,snel. Ik wasdaarzoo voorvierclehalve stuiverof17.5 cent.
ras,a1shi
j. Van hierhetveroud.werkw.rasselt, '
n,edt'
len, b. w.
, ik rec
ldede, heb gered.
zich spoeden,rasheen.Yoxo. De zeewerd we- Eigenli
jk,i
jl
ings tlit een dringend gevaaruitrukder clei
jn, en elck revier zichrastna hunne pa- ken:uitden brand,uithetwaterredden. Voorts,
len toe.Z. HEIJNS.

ttit allerleiongelegenheid'en verwarring uithelpen:

n aselt, bi
jv.n.:rasscher,raschtst. Gezwind, dieboedellaatzich nietgemakkeli
jk redden.Zl
ch
snel, vlug: rasch ln al zi
jn doen. Spreekw.: redden, zich uit eene ziekte,ofeenig toevalhelrasch ter hand,rasch ter tand,dievlug in zi
jn pen. Allesredtzichschool in dat stuk, schilwerk is,za1 hetool
tin zi
jn eten zi
jn. Van hier ders kunstterm,alles staat goed niteen,isdoor
raschheid, rasscheli
l-k, het veroud.. werkw.ras- licht cn bruin welonderscheidell. Ook zegtm en:
schen, bi
j Klru.haasten, spoeden: ik salmi
jras- ik kan mi
j daarmederedden,het daarmet
le stel-

schen.1t.v.M AND. Van den klank gevorm d.
'R asp. v.,m eerv.raspen. Een werlttuig,waarm ede men raspt. V an hier het bcdr. werkw.
raspen. iets m et de rasp verm alen. Zamenstell.:
rasphuis, rasphuisboef,rasphuisvader,raspzaag tuehtrasp,enz. Van het geluid ontleend.

len. V an hierrcdtleloos,redder,redderen, voortdur.bedr.w.van vedden,
redding, enz. Zamenstell.:redmiddel,boelredder,uitredden, enz.
'n .ede. v,,meerv.reden. Eenereeksvanaaneengeschakelde woorden, een gesprek, vertoog:
1etwelop den draet van llwe rede. V oxo. Die

R al. rot, v., meerv.ratten. De algemeenc rede schi
jnt bekleet met schi
jn van ri
jpe redcn.
klassc van zoogdieren:muskusrat,veldrat,hnisrat, rederi
jk, rederi
jkheid, redestri
jd, redetwist, redewaterrat,bergrat, boschrat, buidelrat, enz. Bi
j- tzolsten,onz.werkw.;redcvoering,ledewisselen,onz.
zontlerli
jk,eenehuisrat. Spreekw.:eeneouderat wcrkw-;redewisseling, redezi
ften, onz.werkw.
in de val kri
jgen. een geslepen mensch in het Bewi
jsrede, klaagrede, lasterrede, leerrede, li
jknaanw brengen. l
îen ooli
jk ratje,eenschall
tach- rede,lofrede,narede, puntrede, schimprede,slottig kindje. Zoo kaalalseenerat,zeerbehpeftig. rede,sluitrede,smaadrede,spotrede,stril
trede, taZamenstell.:rattellknip,rattenkrtlid,rattennest,rat- felrede,treurrede,voorrede,enz.
tenstaart,rattenval,enz.
Rede,hoogd.Rede,bi
jKEno reda,IJLPHIL.raeda,
Rat,hoogd.Ratz,deen.rottebital.ratto,sp.rc- stamtmetreder,redinghe,bi
jKls.
.afvan reden,
ton, fr.en eng.rcf,midddeleeuw.lat.ratus,ratu- spreken,waarvoor wi
j thansveelalhetonz.werkw.
rns, schi
jntafkomstig van hetgelt
zid,hetwelk de redenen enz.gebruiken;geli
jk alswi
jredenaarin
naam van verschillende onderdeelen van zekere Voxo. Zamcllstell.: redekunst, redekunstenaar,

ratten in hetknagen plegen te maken.
plaats van veder bezigen.
'R ale'. m.y meerv. ratels. Een werkttlig, 'n ede.
Denkvermogen,verstand: rede en
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openbaring vereenigen zich. V an hier het onz. varen: Zomm ige rukkea den reep af. HooyT.
werltw.redekavelen,redekaveling,redeltundc,rede- Zamenstell.: reepangely een vischangel, die aan
li
jk,redeloos,redeloosheid,redemagtig,redematig, eenen reep gebonden wordt; reepdans, reepdanredematigheid,het onz. werkz. redeneren, redene- ser, koordedanser; bi
j KIra.,reepmaker,reepslaring,enz.
ger, - angelreep, klokreep, waarmede lnen de
R ede, eng. reason, fr. rat-son,ital.ragèhne,lat. klok trekt:iets aan den klokreep hangen, alom
ratlh,is verwantaan ratum,rcor,en rcc#, L-aden, bekend malten,- stegelreep,teugelreep, valreep)
zie rcctt
e11Z.
'
n eden. v., meerv. redenen. De dri
jfveer 'R .eep, m.,m eerv.recpen. Een hoepel: met

van iemands doen : hi
j hsd geene reden,om zoo eenen reep spelen, waafvoor men, bi
j KIL.,het
tesprcken. Eeneontwikkeling van diedri
jfveren: onz. werkwoord reepen vindt. Zam enstell-: reephout
,
hoe
phout
,
hout
.
waar
va
n
m
e
n
hoe
pel
smaakt.
hi
j bekleedt zi
jn zeggen met bondige redenen.

Zamenstell.:beweegreden,drangreden,enz.
R ederl.jker, m.,meerv.rederi
jkers. Verbastering van rhetoriker, onder welken naam er
zich, weleer, door gansch Nederlalld een aantal
lieden in gezelschappen vereenigde, om zich in de
redektlnst,rhetorica,te oefenen;andersook vhetro-

'n eel, v.. meerv. reten. Eene scheur, eene
spleet: daar is eene reetin die plank. D oor de
reete dertweedragt. Hoor'r. V an hier retig?vo1

reten. Hetstamwoord isrfiten.
'n eel. rete, v., meerv.reten. Een werktuig,
waarvan men zich bi
j de toebereiding van het

:(
)b6n. Zamenstell.:rederi
jkerskamer,ookrederùk- vlas bedient: eene vlasrete, vlasreute. V an het
kamer,de plaats,waar d.e Redertjkersvergaderden. onz. werkw. reten,hetvlas toebereiden,te rotten
M ees reede, v., m eerv. reeën,reeden. Eene lcggen,neders.raten en rötben,fr.zoufr,vermaagligplaats voor zceschepen, niet ver van de kust, schap aan rotten.
waarzi
j een'goeden ankergrond hebben,entegen n eelrek k er. m., meerv.rcetrekkers. Een
wind en storm genoegzaam beveiligdzi
jn:devloot metselaar,of tim merm an,die aangesteld is,om de
afscheiding van naast elkander staande gebouwen
zal op de reede leggen. V oxo.
Ree, reede, hoogd. Rehde, zweed. redd, cng. aan te wi
jzen. Misschien ishetvoort'
eentrekker.
road, fr. rade, ital. rada, is een otld woord van van hetoude reen,een paal,afscheiding. waarvan
noordschen oorsprong.
nog reengvi
ppent die tusschen de landeri
jen ter
'
R ee, reed, bi
jv.n. en bi
jl
v.,reeder,reedst. afscheiding gedolven worden. Zoo was reenboom,
ee
n
s
chei
dboom,
en
ve
e
n
ge
no
ot
,
ee
n
buur
man
op
Gereed,klaar,vaardig:hi
jspantzi
jn vleugels uit,
en mael
ttzi
jn zeilen ree. Voxo. Reedegeldewas het veld.
teeu w . o. ln hetVriesch,allerlei gereedoulings, hetgeen wij thans noernen gereed pel#, K'
nummipraesentes. ./tt?6.1roepen de schippers hun- schap en huisraad,alles,zegt'W 'ASSEXBERGII,wat
nen knechts toe,wanneer deze zich gereed moeten tot den inboedel, vooral des landmans, behoort.
maken, om het schip te doen wenden. Reede Slccht gereedscllap noemtm en,in Vriesland,rcwordt ook als bi
jw.gebezigd,andersalreedetreede telmans recttlt?,zoo als ratelmans tabak is. Zam enop handen. V oxD. Zam enstell.:k-ampreede, ou- stell.:boerenreeuw,waardoorinzonderheidkoei
jen
,

lings,gereed ten stri
jde.Ditwoord isten naauwste verstaan worden. Dit woort
l is zekerli
jk ververwant aan het werkw.reeden.
want aan veebret
?s en reede,enverschiltgrooteR eedens b.en o.w.,ik reedde,heb gereed. li
jksvan
V ervaardigen, toestellen: linnen reeden. Zich 'R xeeuw , o. Iloodschuim : het reeuw kom t
kunnen kleeden en reeden, voor kleeding en f)p- hem uit den m ond. V an hier hetbedr.werkw.

schik kunnen zorgen. Bi
jzonderli
jk) cen schip reeuwent een li
jk van doodschuim el
1verdereondoen timm eren en uitrusten. Van hier reeder, reinheden zuiveren,ook een li
jk bek
-leeden,en die
sfcr, ook rccureederi
j,reeding, reedschap) reedsel,gereed, uit- dit werk verrigt, reeuwer, o'cetf?/greeden. Zamenstell.: linnenreeder, linnenreederi
j, werbrcckt/zp-sf:r.Zamenstell-z reeuwplek,reeuwroof,
reeuwzweet,enz. D itreeuw staatin verband m et
zi
jdereeder,enz.
'n eef, o.,m eerv.reven. Eene strook van een l-ee, rc,een doodkleed, en het angels.reeuwe,een
zeil: een reef inbinden. Spreeltw.: een reef in 1i
jk.

hetzei
ldoen,een reefinbinden,zi
jnen staa'
tver-

minderen. Van hier het bedr.werkw.reven. Zam enstell.:reefbanden,reefgat,enz.
M eek , v., meerv. reken. Oulings even veel
als herk,hark. Eene kleine egge. Van hier het
bedr.werkw.reken,evenveelals ltarken. Van den
klank ontleend.
R eeks, v., nleerv.reeksen. Eene ri
j van in
orde nevens elkander geplaatste dingen: eene

R eeuw seit, bi
jv.naamw- en bi
jw,,rceuw-

scher, reeuwscht, zeer reeuwsch. BiJ' Klru. cot-tu
acer. D icl-tur de columbo ct&?,o#t/??? salace. Geil:
als een reeuwsche dtdffcr. SIx vwx ClIaxosL.
R eferein, refrein, O.? m eerg. refeneinen.

Zekere soortvan gedieht,bi
j(1eoudeRederkkers
gebruikeli
jl
t;van het lat.re
ferre,wederbrengen,

omdat m en aan het einde van ieder koppelvers
denzelfden regelherhaaldejevetla1s in hetzooge-

reeks van bewi
jzen. Bi
j KIL. en anderen reke. noemde vondeel.Fr.vêfrat
h.
D aer vruchtbaar houtgewas op reken is gestelt. R egeiy m.,meerv.regelen,regels. Eigenltjk,
CATs. Zamenstel.:sleutelreeks. Gi
j draeght de een werktulg, langshetwelk menregteli
jnentrekt,
sleutelreeks van kluister en van kercker. VoxD. een liniaal. Tn het gebruik, flg.,evenveelwelke
Van het oude veek,verzam eling.
bepaling van iemands handelwi
jze. Met den regel

'R eep , m., m eerv. rettpen. Ecne lange en der nature.Hoo>>T. Eene bepaling, hoe Inen zich
smalle strook van een vel, of eenige linnen of in deze ofgene taalmoetuitdrukken:de regelen
wollen stof: ergenseenen reepafsni
jden. V'
oorts, der spelling en woordvoeging.. Eene bepqling van
een touw, datin lengte en dikte aan eenen reep de leefwi
jze van geordendegeesteli
jken:dieorde
geli
jkt:en inzonderheid een touw,waaraan eene lleeft strenge regels. V oorts,eellaantalwoorden,
schuitof pontvastgemaak-tis,om langs hetzelve die in eene linie nevens elkander geschreven of
van den eenen kant naa'r den andtren over te gedruktworden-,Eindeli
jk,in Amsterdam en mis-

524

REGEMENT- REGT.

schien elders,een aantalvan aaneengebakken platte 'n 'eg lsler, o., m eerv. registers. V an het
broodbollen:een regel wittebrood. Van hier het middeleetlw.lat.reglstrum.Eenebeknopteaanteekebedr.werkw.regelen,enz. Zamenstell.:regeldraads, ning van al, wat tot eenige zaak behoort:de
regtstreelts;regelloos,regelm aat,regelmatig,regel- registers der handeli
ngcn van t
1e plaatseli
jke regematigheid,regelmatigli
jk, regelregt, eetregel, ring. Bi
jzonderli
jk, dc bladwi
jzervan een boek:
grondregel, kloosterregel, leefregel, maatregel, sla het register maar eens op. Voorts,de ver-

schri
jfregel,slotregel,sluitregel,spelregel,stelregel, schillende pi
jpen van een orgelu httQt
litregister.
stokregel,taalregel,zetregel,enz.
A1 de regi
sters uithalen;ook overdr-,zi
jne stem
Regel, hoogd, Regel, fr. vègle, sp. l-egla, ital. zooveel verhegen,als mogeli
jk is. Op het zwarte
regula, lat.regula,stammen alle geli
jkeli
jl
t afvan register staan, ter kwader naam en faam staan ;

hetlat.regere.
olndatmen de namen derballingen weleerop zulk
R ege m en t, o., m eerv. regementen. Een een register steltle. V an hier het bastaardstaarkri
jgswoord, in het nedert
l-, evelleens alsil
'het tige bedr. werkw. regt'streren. Zamellstell.: daghoogd-, eng., ital. en meer andere talen,uithet register,geslachtregister,schuldregister,enz.
fr. rê-qintent overgenom en, en eene sehaar van
R eglem en:! o.
,meerv.reglementen. Ond.
kri
jgslieden aandt
lidende,die uitverschillende ba- w. van het fr. reglement. Voorschrift, A'erordetaljons of eskadrons bestaat,welke alle een ge- ning.

meengcllappeli
jk opperhoofd hebben,die den naam

van K olouelvoert: het zeeuscheregem ent.ilooFT.
D e oorsprong dezerbenaming isgelegenin rLginte;
en het stamwoord is het lat.regere.
'n egen. m.,meerv.regens. Een bekend na-

,regter,regtst. Het
R egt, bi
jv.n. eu bjw.

tegendeel Van gebogen of krom: een regte boom,
paal, enz.:zoo regt a1s eene kaars. Een regte
weg, die zonder kromten regtuit loopt. Iemand
op den regten weg brengen,op den weg,die tot

tuurverschi
jnsel: diej ons genegen, (
1e wolken zi
jn oogmerk dienstig is;1lg-,hem totdebetrachzwanger maakt van regen. L.l).S.P. Vroege ting vau zi
jnen pligt totdeugd en godsvrucht
en spade regens. Gouden regen, zekere bloem . opleiden. Echt,waar: datis zi
jne regte meening
Van hier regcnachtig,regenig,enz. Zamenstell.: niet. De regte erfgenam en. Regt ter snede,eiregenbak, regenbeek-, regellboog,regenbui,regen- genl. a1s de maalti
jd begint, a1
s men begintte
hoek, de luchtstreek, van waar de m eeste regen sni
jt
len,fg.,regtvan pas. Overeenkomstigmetde
komt;regenkleed,regenmantel,regenpomp,regen- voorschriften der deugd: dat is niet regt. Die
scherm,regenvlaag,regenvogel,regenvorscll,regen- wagen gaat niet regt, spreckm , die handelwi
js
water, regenwind, regenwolk regenworm,enz.-- stri
jdt met deugd en wettell. Regtuit, langsden

A schregen, bloedregen, dagregen,goudregen,ltiltorschenregen, landregen, plasregen, steenregen,
ofregen,stortregen,vuurregen,zandregen,enz.
'tegenen , onpers.35-.,Let regende,heeftgeregend. Er valt regen. 14et regellt a1s of het
m et emm ers uit dell hemclgegoten wierd. Fig-,
bezigtm en ditwoord,m et eenen vierden naamval,
wegens eenen grooten toevloed van evenveelwelke
dingen:het regende schotschriften. Ende regende
op hen het man om te cten.BlgBElzv. Ende die
here regende haghel ende vuer. BIJBEL, 1477.
Zam enstell.: beregenen, doorregenen, inregenen,

kortsten weg; ook voor onbewimpeld:ietsregtuit
zeggen. Regtevoûrt, tegenwoordig, nu:naa 't
gunt rechtevoort enz. H . DE GR. Y an hier
regts,regtsch,regtte,enz. Zalnenstell.:regtdraads,
reytgeloovig, regthoekig,regtschapen,regtschapenheld, regtstandig, regtstreel
ts, regtstreekseh.
Li
jnregt,loodregt,regelregt,enz.
R egt,hoogd,recht,eng.right, goth. ralhts, angels. rl4/ Kxuo, 0Tsx10., en anderen, reht,fr.
droit,ital.dritto en retto,lat.rectus,stam men alle
aj*van ?o(*/*,g6zl,volgens TEx K ATE,
'R egl. o.j meerv. regten. In hetgebruik,al

el1z.

watmetdeinskraak der billi
jkheid overeenkomt:
-garej doe regt en zIe niet om ! Geen oordeelveltg',
W aal
-schi
jn1i
jk van rngen,o;'ditle nectere,llomdat de regen alsbi
jrq
jgen,nedervalt. Hetgr. of 'tsteunt op recllt en reden. L.I).S.P. A1
jFezew. nat maken, en F
tctusw besproei
jen,komt watdooruitdrultkelijk-e voorschriftcllbepaald is,in
hier in aanm el'king.
beschrevene wettell aanbevolen wordt: hèt regt
R egen t. m.,m eerv.regenten. Regeerder e)l handhaven, het regt der volken. Leeraar in de
bestuurder, over hetalgemeen:vaderlandlievende beide regten, d.i.hetromeinscheen hetkanonieke
regenten.Bi
jzonderli
jk,bestuurdersvangodshuizen: regt. De gezegde voorschriften en wetten zelve:
de regellten van het weeshuis. Allerbi
jzonderst, het regtderjagt. Eene aanspraak-op eenig ding,
hi
j-ydie,a1svoogd
overeene
l
)minderjarigenKroon- welke op zulke wetten en voorschriften,of op de
Prlns, deszelfs rilk bestuult:toen de regentm et inspraken derbilljkheid,gegrond is:datregt za1
JoHx Lww heulde. Van hier hetvrouwel.regentes, niemand mi
j betwisten. Eene uitspraak overvoorregentschap. Zamenstell.: regentenkamer, regen- kolneflde dingen,welke naar wetten enz. afgemeten is: het strengste regt is dikwerfde grootste
tenli
jst,ellz.
D it woord is in het11011.)hoogd.,eng.,ital. en onregtvaardigheid. D e uitvoering van zulk eene
m eer a'ldere talen,van lèetfr.rtgent ontleend.
uitspraak,van een geslagell vonnis:daar za1 regt
'n egeren, b.w.,ik regeerde:heb geregeerd. gedaan wortlen. SALoMoxs eerste regt. Evenveel
Van het lat. regere. Oppermagtlg besturen,be- alsgeregtbof regter..iemand voor hetregt roepen.

heerschen :God het aardri
jk za1regeeren.L.D. Van hierhetbedr.en onz.werkw.regten, (r?
#f84)
S.P. In bedwang houden:lli
j regeerde diepaar- voor regtmaken,regtsprelten en het vonnis uitden meesterli
jl
t. W ael
-oA-er hi
j,alswettigh graef, VOeren) ook de uitspraak van het regtinroepen ;
regcert. Voxo. Overdr., de wi
ju regeerde hem. regter, enz. Zamenstell.: bloedregt, boschregt,
Ook als onz-,in hetgelneene leveny de overhand burgerregt, di
jkregt, erfregt, gi
jzelregt,qilderegt,
hebben:de kinderziekte regeertaldaar. Van hier grondregt, halsregt, havenregt, hofregt, Jagtregt,
regeerder, regeerster, regering,regeringloos. Za- kri
jgsregtyIandregtyleenregt,oferregt,onregt,oorm enstell.: regeerkunde, regeerlust, regeerzucht, logsregt,schoolregt,stadsregt,strandrcgt,voorregt,
enz.
w agenregt, wisselregt, zeeregt, enz. - Regtbank
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regtboek,regtdag, regtdoener, regteli
jky regthuls, leden. CAMPH. Zamenstell.:onrein,enz-,hetbedr.
regtkamer,regtltunde,regtspleging,regtsban,regts- werkw.ontret
higen.enz. Rechter! SCHIM. Ileze
bode,r.egtsdwang,regtsgebied,ragtsgebruik, regts- zam entrekking zegt Z. H . A raEwlax, dient den
geding, regtsgeleerde, regtsgeleerdeli
jl
t, regtsgc- dichteren niet ontnom en te worden.
leerdheid! regtshandel, regtskosten, regtspraak, '
R ae#s. reize,v., meerv.reizen. D e handeling,
regtspreklng, regtsvorderaar, regtsvordering, regt- waardoor men zich van de plaats,waar men is,
vaardig,het bedr.werltw. regtvaavdigen,regtvaar- naar eene afgelegener plaats begeeft: eene reis
di
gheid?regtvaardiging,regtvaardigli
jk,regtvaardig- doen. Eene reisondernem en. V an dereiskomen.
making,regtzaak,regtzinnig,regtzinnigheid,enz. Zich op de reis begeven. Een keer, een maal:
'R egten. zie regt,o.
hetis de tweede reisdathi
jmi
j bedriegt. Eene
'n eg:er.m ,,zie regt,o.
gewone scheepslading : twee reizen turf, hout,
kol
en,
e
nz.
Spr
ee
kw.
:
eene
ver
loren reis doen,
'
R egter.bi
jv.n. Eigenli
jk
-, de tweede vergrootingstrap van regt. Hettegenovergesteldevan in het oogmerk van zi
jnen togtnietslagen. l)e

llhker:deregterhand,aan deregter zi
jde.Voor reisaannemen,sterven. Van hierreql
''
st
jh,bi
jKIL.
regter leest m en ook regteteven a1s voor slthlcer oo''
k gebruikeli
jk voor reizend,in de Bllssrzv.
sJ?'zl/cetlaet uwe slinke hand nietweten, wat uwe reBsenaar,bi
.
j vAx HAss,,en reizlger. Zamenstell.:
regte doet. BlasELv. M eestal vindt m en regter afreis,dagreis,heenreis,landreis, marktreis, postaan hetwoord gekoppeld,waarbi
j hetgevoegd is, reis,speelreis,tehuisreis,terugreis,zeereis,enz.
en dus reqterhand geschreven.
Reisapotheek, reisbeschri
jving, reisboek, reisbroen eg*zlnnlg, bi
'
jv. n.en bi
jw,regtzinniger, der, reisgeld, reisgenotlt, reisgezel, reisgezelschap,

regtzinnigst. Regtvan zin,van gevoelen,van ge- reisgoed, reishoed, reiskelder, reiskist, reiskleed,
loofiregtgeloovig. Voorheen werd dit woord ook reiskofer,reiskosten, reiskousen! reislaarzen, reisin eenen ruimeren zin genom en,voor opregt, bil- maal,reism akker,reismantel, relspenning, reisrok,
ldk, bi
j ltls.inteser aequus,en bj HooFT:kun- reistuip reisvaardig, reiszak, enz. Van hier het
nendegeen rechtzlnnigh (onbewimpeld) antwoord Onz.werkw.reizen.
uit hem trekken. V an hier regtzinnigheid,regt- R ek. o.,meerv.rekken. Een werktuig,waarzinnlgli
jk,enz.
op de vrouwen haar linnen droogen, enz., anders
'
n e:,m.,meerv.rei
jen. Eene ri
l van dansers, ook rak. Zamenst.:hoenderrek, linnenrek, schozangers, of zangeressen: in 't midden van den telrek,enz.
maegdelicken rei. V oxo. V an hier het onz.w. R ek . m.,zie rel
cken.

re?
jkn, dansende zingen: gi
j hebt mi
jn last en '
e.
eke'.m.9meerv.rekels. Hetmannet
jevan
klaagljck screi
jen verwisseltin een vroli
jck rei
jen. eenen llond: is het een rekel, of eene teef?
CAM/H. Reitdan hantaan hant gerederm et de Houdtden rekelkortaan bant,ofhi
jbi
jt. Voxo.
geele Cslzls weder. Poo'
r. ln Rotterdam draagt Een bugelachtig mensch: hi
j is een regte rekel.
dit hand aan hand geschaard dansende zingen den Bi
j Kls. is rekel ook een gierig mensch. Van
g. Zamenstell.: bandrekel, een
naam van ruqen Zamenstell. dansrei, lnaagden- hier rekelachti
rei,tooneelrei,zangrei.
groote hond,die steeds aan den band ligt:hi
J
n,
eiJen.zieret
.
ligt daar als een bandrekel,in eene lui
je houM eâke u, b. en o.w.,ik reikte,heb gcreikt. ding.
Rekken, uitrekken: reik mi
j de hand,rek,strek Rekeb hoogd Rekeq zweed.rakel,schi
jntverde hand uitten mi
jnen behoeve. Toerei
ken:zi
j want aan het fr. raccaille,eng.rascalito'' en aan

reikte hem een stuk brood. Oulings werd hetoolt rakker,in de beteekenis van een'holld.
voorbereiken gebezigd:dathisterren in den he- 'R .ek en en, b.w.?ik rekende, heb gerekend.
melsiensoudeellderei
jkenmoehte. BlassL,1477. M etasch bedekken:zi
jrekenthetvuur. ZamellOnzi
jdi
g,zich uitrekken,uitstrek
-ken :de verschan- stell.: inrekenen, oprekenen. De eigenli
jke besingen reikten niet vergenoeg. V an hier aanrei- tcekenis is klouwen,harken;cn hetstam woord is
ken, bereiken, handreiking, overreiken,toereiken, reek,raak. Zie reek.
toereikeïld,enz.
R ek en en. b.en o.5V.,ik rekende,heb ZereReiken, hoogd. en bi
j NOTK. reichent Ksxo, kend.Eigenli
jk,opeenereek(reeks)brengen,bijeenkerehhan,W ILLSRAM.rachan,neders.raken en re- tellen,waarin het begin van alle rekenkunst bel;ez?,allgels.raecan,eng. to retzcâ, ital. recare, is staat. W at rekent gi
j voor den wi
jn? Bi
jzonverwantaan rekken,lat.regere,van waarporrigere, derli
jk,ellc ding bj zi
jne eigenesoortoptellen:
tïrrW8r8,ertgere eI1 r6C/N#.
honden,wolven,hi
jenas,vossen enjakhalzen,worR eâkh a :zen. o. w., ik reikhalsde,heb ge- den onder een en hetzelfde geslaclat gerekend.
reikhalsd. D en hals reiken,rekken, uitstrekken, En hi
j is met de misdadige gerekent. Blgsssv.
om iets tegemoette zienz en dus een sterk ver- Voorts,een ding beoordeelen en waarderen:dat
langen naar zoodanig iets betoonen:ik reikhalsde zou ik zonde rekenen. En m et een voorzetsel:
naar dat geluk. Van hier reikhalzing. SIx v-&x het sa1 hem tot eenen vloek gerekent worden.
CHzsxosra.en antlerellbezigen vekhalzen.
BIJBELV. Onzi
jdig:ik reken,datzulks mjn pligt

'
nx
eln,bi
jv.l1.en bi
jw-yreiner,reinst. Onbe- is. De rekenkunst beoefenen: zi
j rekentalheel
smet,ollbevlekt:rein li
jnwaad,reine handen. Bi
j- wel. Een wel gewikt en berekend vertrouwen
zonderli
jk, vri
j van mel
aatschheid,en anderebe- opvatten en koesteren: reken steeds op li
jne
smetteli
jlte krankheden:reine schapen,dievri
jvan vriendsehap. Den ti
jd der bevalling eener zwanscllurft zi
jn. Daarom sal dc Priester hem rei
jn gere vrouw bepalen: wanneer rekent zj? Van
verklaren. BIJBELV. Eene reine maagd. Een hier rekenaar,rekening, rekenschap. Zam enstell.:
rein geweten is,datielnand geene misdri
jven ver- aanrekenen,afrekenen, doorrekenen, mederekenen,
wi
jt. Van hier reinheid,reinig oulings voor rein, m isrek-enen, narekenen, oprekenen, overrekenen,
waarvan het bedr. werkw. rethtgen, reinigheid, toorekenen, uitrekenen, verrekenen, enz. - Rereiniging,reinigli
jk,reinli
jk,reinuit bi
jKzs.naakt kenboek, rekenbord, rekenfeil,rekenlei, rekenkaen bloot,ook opregt:'tqnaetrei
jnuitvoor u be- mer,rekenkunde,rekenkundig,rekenkunstz reken-
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kunstip rekenmeester, rekenpenning,rekenschool, opbrengen: wat dat Ingelent renten m ochte.
rekentafel,rekentuig,enz.
Loo.v.VELTH.Rentende,drie gulden ten honderd.

R ekke:llk.zierekken.
Van hier renteloos,zonder rente,zonderwinst;
R ekken.b.en o.w.,ik rekte, heb en ben rentenier, bi
j Iloor'
r ventier; het onz. werkw.
gerekt. Een ding van weerskanten aanhalen: lin- ventenleren, van zi
jn inkomen leven;rentenierster.
nen rekken. Dat leder is teveelgerekt. Ver- Zamenstell.: erfrente, grondrente,leenrente, li
jflengen, in de fguurli
jke gezegden :den ti
ld rek- rente, losrente, enz.
Rentebrief, rentheFer,
ken, een gesprek-, vertoog,enz.rekken. 'tV er- renthefster, rentkamer, rentmeester, ontvanger,
langen de uuren reckt. Voxo. Onz.,langer en penningmeester;rentmeesterschap,rentschuld,enz.

wi
jder worden: dat touw rekt geweldig. Hetonz. Rente,hoogd.Rente,fr.rente,eng. rent, zweed.
rekken wordtook voor hard loopen wegens paar- rcn/c, sp. renta,ital.rendita, schi
jntvan hetlat.
den gebezigdy die zich uitrekken,en als metden rendere,voor veddere,teruggeven,afte stammen.
buik op den grond loopen:en deed de paarden R
' enéen:er, m.,enz. Zie rente.

rekken. Voxo. >nig.
, van menschen: hi
j ging '
R ep,inrep ellroer,ziet'eppen.
rekken, loopen. V an hierrek,de daad van rek- 'n aepel., m ., m eerv. repels- Een vlashamer.
ken; ook voor rek
-king, uitreltk-ing: er isgeen Van hier het bedr. werkw.repelen,vlasbellken,
rek in dat leer; rek-kel
i
jk,toegevend;rekkeli
jk- of schillen. In Overi
jssel bezlgt men reppelen:
heid. Zam enstell.: reltbank, rekdraad, reltlaars, vlas reppelen; en daar beteekent het:vlas over
rekleer,leer,datuitrckt,laarzenleer, rektuig, eeneplank meti
jzeren pennen halen,om er de
uitrekken,enz.
zaadknoppen af te trek-ken.
'
p.
e:l.
en. o.w.,ik relde, heb gereld. Even- '
ni
eppen, b. w., il
t repte, heb gerept. 11)

veelals rallen,snappen,l
tlappen :zi
J zit den gan- sterke beweging brengen: de handen reppen.
schen dag te rellen. En m en hoorde dapper rel- Ztkh re pez?,haastig werken. Ook vindt men:de
len. Grscn'. V an het oude rel, m.,geraas,ge- trom melreppen,voor roeren, 'tgeweerreppen,
snap,Sustuwen rel. SeEL.v.Slxx., nog overig voor behandelen. Van hier gerept en ongerept:

in het verkleinw.vellefe,telkensherllaald vertel- eene ongereptemaagd. Overdragt,tothetonderselt
je: hebt gi
j dat rellet
je algehoord? en het werp van een gesprek maken:diezaak werdniet
onderwerp waarvan men relt: hi
j ishetrelletje gerept. Ook metvan: men repte daarvan niet.

van de gansche stad. V oorts:gerel,relling.
V an hier rep en rocr,volle beweging, algemeene
R em onslra né. m ., m eerv. remonstranten. opschudding.
Eene onduitsche benaming van Christenen, die te 'R esl.v.,meerv.resten. A I,watervaneenig

onregtdikwi
jls met den naam van Arminianen be- ding overschiet, of achterbli
jft: de rest van het
stempeld worden, aangezien zi
j zichjuistdaarin eten enz. De rest te verhaalen. Hoor'
r. De
van anderen onderscheiden, dat zi
j aan gcene restekoomtvergeef:
som hulp en troost. VOND.
menseheli
jke leeringel
) en voorschriften eenig ver- Duizend gulden, el1 de rest,of't geen er meer
bindend gezag toek-ennen: de echte rcm onstrant is. lemand de restgeven, hem ten volle afmalaatzich door geene forrnulieren kluisteren. V an ken, of bederven. Van hier het onz. werkw.

hier remonstrantendom, remonstrantsch. De be- resten, overbli
jven, overschieten: twee van drie,
naming is ontleend van eene remonstrantk, weleer resteen.

door eenige Remonstranten bi
j 'sLandsbestuur

Rest, hoogdx, eng. rest,fr.veste,ital.resto,sp.

ingeleverd.
resta,stamt af van hetlat.restare.
'R en , run, m., meerv. rennen. Een snelle 'n .eu ,m .,m eerv.reuen. Een rekel,hetman-

loop: met vollen ren. Voxo. Met vollen run. net
je van eenen hond. Spreekw.: hi
jbi
jtreuen
HoorT. Bepaaldeli
jk, het loopen in eene ren- en teven, hi
j laat niemand onaangerand. In de
baan: hi
j struik-elde in den eersten ren. Het gcmeenzameverkeering,een geil mcnsch:hi
j is
stamwoord is rennen.

een regte reu.

R.
enbaan,v.;renbode,m.;rendier,o.;enz., '
Ra
euk.m., meerv.reuken. EeneYne uitwazie rennen.
sem ing uit verschillende dingen)welke dezenuwen
R,
exkegaa*. ond.,ln-,meerv.renegaten. Van van den neus aandoet; datheeft eenen liefeli
jken
het middeleeuw. lat. renegatus, renegare, verloo- reuk. llewi
jl gi
j uwen reuk onder een mengt.
chenen. Bi
jzonder gebrnikeltjk van Christenen, Voxo. Dereuckeuwer kleederen isalsdereuke
die de mahomcdaansche godsdienst om helzen. van Libanon. 1!IJ'BELV, Overdragt-: ik riek den
Van hier de spreekwi
js: een Turk is nog beter, zoeten reuck van vrede die hi
j baert. Voxo. lk
dan een Renegaat.
heb er den reuk van weg. Hi
j is in geen goeden
M .en nen s o.w.,ik rende, heb gerend. Snel reuk, men vertrouwt heln niet,m en spreekt met
loopen: wie rent daar naaronstoe? Van hier geen 1of van hem. Het vermogen, om die jne
ren, renbaan, loopbaan; renbode, postbode;ren- uitwasemingen te bemerken en te onderscheiden:
loop,renperk,renbaan ;renpri
js,renspeer,renspel, scherp van reuk zi
jn. Van hier reukeloos, val)
renstri
jd, renwagen, bi
j OrD. enz. Aanrennenj het gezegde vermogen ontbloot, ofzondergeur.
overrennen, uitrennen, voortrennen, wegrennen, Zamenstell.:regkaltaar, reukbal, reukcloos, reukenz. Voxo.bezigtrennenvf
aorvliegen. 0111.was :eschje,reukmenger, reukpeer,reukpoeder, relpkdeonvolmaaktverleden ti
jd ran:watdaarutran, stof, reukvat, reukwater, reukwerk, reukwerker,
bi
j Loo. vAx YXLTH,
, eigenlj
ik: wat daaruit enz. Muskusreuk enz.
voortsproot.
Reuk, hoogd. Gerucà, stamt afvan vuikettben
R .en le. v.,m eerv.renten. D e opbrengst van is verwantaan rook en rooken. Zie deze woor-

vaste goederen en uitgezette geldcn: dat land den. Hethebr.R5
3, reuk,komt hier mede in
@-* **

brengt zi
jne renten zeerwelop. Van zi
jneren. aanmerlting.
ten,ook op zi
jne renten leven:datghi
jop uwe n
''
euke:oos,zonderreuk,zie r8tf/
c.

renten leeft. GlscH. Ook bezigt men hethier- 'R eus, m., mecrv. reuzen. Een ongemeen
van gemaakte onz.werkw.renten,vooraan renten lang mensch: de reus GOLIATH. In die dagen
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5:7

Avaren der reusen OP der aerde. Blaslruv. Over- versierd is:ridder van hctGulden V lies,van den
dragt.,a1,wat in vergeli
jking van ietsandersgroot lkousenband, van den A delaar, enz.; ofdie tot
is: de olifant ig een reus onder de dieren. V an eene orde behoort, welke zulk een eereteeken
hier reusachtig,retlsachtigheid, het vrouwel.reuzin. draagt:ritldervan de koninkli
jke orde van VerZamenstell.:reuzenaard,reuzenbeeld. retlzenhand, di
ensten. Oulings werd ridder ook voor rl
jder
reuzenkind, reuzenkracht, reuzenschrede, reuzen- genom en: die te peerde dikwils sitten, hoe goe

stri
jd1renzenvoet, relzzenwerk, enz. Stamt waarscllijnli
jk afvan hetonz.werkw.rqzen.
(R euéel, n1. Hetgeltlid der ademhaling van
cen mensch, wellts longpi
jpen rrletblt,ed ofsli
jm
a'
angevuld zi
jn,zoo a1sdithetgevalbi
jstervenden
is hi
j heeftden reutelalin de keel. Van hier

riddersdatsezi
jn enz. GEscH. Van hierridderli
jk,ook voorkloek,dapper;ridderschap. Zamen-

stell.:ridderhof,ridderleen,ridclerorde, ridderspel,
ridderspoor, ridderstand, ridderteek-en, riddertogt,
eI1Z.

n aldselen, o.w.,ik ridselde,heb geridseld.
'
hetonz.werkw.veutelen. V anden klankgevortnd. V oortdur. werkw van ridsen. Eene ligte beweR evel.en . o. w., ik revelde, heb gereveld. ging der bladeren,die een ligtgeruiseh verwekt:
'

St
lfren:hi
j is ellendig aal) het revelen. Dwaas, erridsttltgeen blad. Geli
jk eenbooswichtschril
tt

lleuzclachtig praten:wie dwaes hier tegens revel. op 'tritslen van een blad. J. os M ARRS. Van
JoH.vAx V otzcExll. V an hier revelaar,revelaar- llier ridseling, eene kleine beweging,ligte aanraster,reveling,susbri
j: en bant met al uw macht, king:eene leefbre ritseling doorkruipt haar 'tindees revelilge ui
jt uw besighe gedacht. Hoorr. gewand. HoorT. Ook geridsel. llit woord is
Beuzelpraat:somti
jds doorkneden ze haarredenen van hetgeluid der ridselende bladeren ontleend.
lriet onti
jdige reveli
ngen. O/D. Het zalnenge- 'R ldweifn g. v.,zie ridselen.
stelde revelkàllen l
tomt bi
j S/IEGHEL voor. Dit R ldsen . b.w.,ik ridste, heb geridst. Prikkelen, in beweging brengen, aallzetten. Hetzawoord schi
jnt verwantaan hetfr.rêver.
'R l'b,ribbe,v.,m eerv. ribben. Een der bog- mengestelde aanridsen is m eest in gebruik. Zie

tige beenderen, die bi
j menschen en zoogdieren dit woord.
varlweerskanten uit den ruggegraat voortkomen, Ridsen,hoogd.ret-zen, zweed.reta,lat. t-rk-itare,
hart en longen omringen, en de llorstvormen. gr.ljef
lztv,lFcf
ltlem, iszi
jne beteekenisaan zi
jnen
Tusschen de derde en vierde rib. Hoor'
r. Over- klank verschuldigd.

dragt-, een stul
c vlcesch,dat aan deribben van

R ldslg, bi
jv. n. en bi
jw-,ridsiger, ridsigst.

een slagtbeest gegroeid is: gerookte rib. Een Tot sparen geneigd,verhit: eene ridsige teef,ook
dunne balk:hout totribben zagen. D e kromm e voor een geilvrouwspersoon. In Vriesland bezigt

inhouten, die dcn buik van een schip vormen: men gemeenli
jk rz
dsclt. Van hier ridsigheid. Het
(1e ribben kraakten van dien schok. De vezelen stamwoord is vl'dsen.
van kruiden,bladeren, enz.; ook de afdeelingen
e lek en, o.en b.w.,ik rook, heb geroken.

van meloenen. Spreekw.: t
latkleeft aan de rib- Onzi
jdig, :jne uitwasemingen,dieden neusprikben,daar wordt men vet van. Zamenstell.:ribbe- kelen,van zieh geven:en rieckendeviolen.V oxo.
stuk, kalfbrib, ossenrib, varkensribbetjes, enz. Bedr-,de gezegde uitwasemingen met den neus
V oorts,komt van vib nog het betlr.werkw. rthbe- inademen, zoodat dczelve daardoor geprikkeld

zakken,in de gemeene verkecring,voor metslaan wordt:hi
j rook er amberlucht en dronck erneeken stooten aandri
jven:men moethem onophoude- terdranck
-.Voxo. 1l1beide beteekenissengebruikt
Ii
jk ribbezakken.
men intusschen lledendaags veelal ruiken;geltjk
>.
ld,m.,meerv.ridden. Rid iseigenli
jk voor a1s men rut
lcerin plaatsvan rl
'
ekerbezigt,schoon
vl
.'
)
d,van rt
jden. Een der onderscheidene wedloo- men zich in welrl
'
ekend aan riekenhoudt. Zierut
'
pen van een paard,datnaardenpri
js dingt het ken.
volgende rid moet alles beslissen. Dit is een '
R :e'
m ,m.,meerv.riemen. Eigenli
jk,genoegklein ridje. Ditverkleinw.gebrlliktmenook voor zaam even hetzelfde alsveep;eene lange,smalle
de daad van ri
jden: willen wi
j eens een ridje strook,van eenig ding afgesneden. In het gedoen ?Voorts.moet rl
'
d oulings een bepaald getal bruik, eene lederen strook: hi
j gorllt eenen riem
van ri
jtlershebben aangeduid. W ant deze betee- om zi
jn li
jf Overdragteli
jk-, een breede lederen
keni
s schi
jnthetnog te hebben in de zamenstell-: gordel: geschikt om er eene atnme
rke.l*i
jKke* hoe.

ridmeester, ridmeestel-schap. V eelalzegtmenook veelheld gelds in te bel'gen:bezwilktgi
J nietonr?'f, m et eene tt de paarden liepen twee ritten, der hetgewigt van uwen riem ? Eene roeispaan;

En daarvan dan het onzi
jd.werkw.vitten,voor een galeiboef altn zi
jnen riem gekluisterd. Rept

wild en woest op en neer, en langs de straat u toch wat m ct de riemen. A an den riem valloopen.
len.V oxo. Spreekvv-: eerstin de boot,keur van

'
Kkldder,m.,meerv.ridders.Ei
genli
jk,iemand, ricmen,dieergenslletcerstekomt,heeftkeuruit
dietoteen'rid,een bepaald getalvan ri
jders,be- het vool-handen zi
jnde. llen moet roei
jen met
hoort; bi
jzonderli
jk, iemand, die in tlen kri
jg te de riemen, die men heeft,men moetzich op de
paarll dient; iets, hetwelk oudti
jds enkel door best mogeli
jke wi
jze van de voorhanden zi
jnde
lieclen van hoogen en lagen adel jedaan werd. hulpmiddelen beclienen. Ienland op zi
jrle eigene
Onderhetgebied derFrankische Koningen trok- riemen laten drtjven, bi
j HALMA,hem aan eigen
ken Edelen en Vri
jlingen te velde; en zi
j,die bestuur ea eigenekraehten overlaten. lk steek u
iets dappers bedreven,werden verhoogd,de ede- een hart onder den riem,bi
j VoNo.,ik geefu
len totridders, de vri
jlingen tot ec
lelen,e1k met moed. Uiteensanderslederisgoed riemen sni
jnietlwe wapenschilden vereerd, tot onderscheidillg den, voegt men aan Iieden toe, die van geene
van het gemeen. Daar nu zulke ridders zi
ch in spaarzaaml
zeid weten, wanneer zi
j iets voor eens
llunnesteekspclen doorbi
jzondere kleuren, of an- anders rekening doen. Iets aall riemen sni
jden,
tlere teekens,van elkander onderscheidden, kreeg korten klein sni
jden. s'
Vi
jders, een riem papjer,
de naam van ridder welhaast de beteekenis van of zoo vele boeken,aIs m et eenen riem van beiemand, die met een onderscheidend eereteeken paalde lengte kunnen zamengebonden wordcn.
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Zamenstell.:riembank, riembeslag,riemgat,riem- blegsen,cnz. Van ry-den komtri
jderen ri
jdeling,
m aker,enz. Achterriem,buikriem,geldriem,gord- ofri
jeling,een ri
jpaard;geri
j,gerid. Zamenstell:

jbaan,ri
jknecht,ri
jkussen,ri
jmantel,ri
jpaard,ri
jriem, bi
j KIL.jukriem, schoenriem,sleutelriem, ri
spanriem ,staartriem ,tongriem,wagenriem,cnz. rok,ri
jschool,ri
jtuig, ri
jweg,enz. Aanri
jden,afVan het lat. remus,dat,volgens Ssxvlgs,niet ri
jden, beri
jden, beri
l
-der, doorri
jden, heenri
jden,
slechts eene roeispaan aanduidt,maar ook eenen inri
jden, overri
jden, postri
jder, schaatsenri
jtlen,
lederen riem .
schaatsenri
jderr uitri
l
-del, voorri
jdenz voorri
jder,
R #e4. o.
, meerv.rieten. Een bekend gewas: wcgri
jden,enz.
uit de biezen, uit de rieten.Voxo. Eene rieten > .
la*#, ri
jve,v.
,zie rî
-w
l
ven.
Euit:metriet,en DuitscheEuit.VoND.Spreekw.: '
R lfeIen, o. w.,ik ri
jfelde,lleb geri
jfeld.
hi
jzitin hetricten maaktpi
jpjes,hi
jmaaktzich Zeker dobbelspel. Yan hier ri
jf
klaar, ri
jfelbord,
de voorkomende gelegenheid wel te nutte. Hi
j rk-felbeker, ri
jfelspel, ri
jfeltrechter. Dit woord
laat allesin hetrietloopen,lli
l
-bestul
lrtzi
jne za- schi
jnt,evena1sheteng.raffe,.van hetfr.rayeaf
ken even slecht,a1s een schipper,die zi
jn vaartuig te stammen.
in hetrietstuurt. Van hierhetonverbuigb.bi
jv. '
n.lgen, b.w.,ik reeg,heb geregen. Ei
genn.vieten, van riet gemaakt:een rieten dak enz. li
jk,doorboordedi
ngen,op ecneri
jaan eensnoer
Zamenstell.: rietak-ker,rietband,rietbinder, riet- vastmaken: parels aan eenen zi
jden draad
bos,rietdak,rietdekker,rietdi
jk,rietgras,rietkolf, koralen ri
jgen. Rf
-'
l
gen werdt ook voor hettoede knobbel,waaruit hetrietvoorspruit;rietlnuseh, ri
jgen der keurs gebezigtl: maekt uwe borstkens
rietpi
jp, rietsnep, rietsni
jder, rietstok, andersrol- met ri
jgchen ront en hert. CoxsT DER MINN.
ting;riettop,rietvi
nk,rietvorsch,enz.Bamboesriet, Zichrv
-ygn.Iemandaan eenen degen rdgen,doorpapierriet,stlikerriet,enz.
steken. Figuurl-, mell ri
jgt den ommekreits met
Riet, hoogd. R,e
-/J, Rled, eng. reeh angels. schansssen vanreduiten.VOND. Zamenstel.:ri
jgltrood. ULlaI1ls.raus,middeleeuw.lat.rausea,fr. li
jf, ri
jgnaald, ri
jgnestel, ri
jgsnoer, rk-gveter,enz.
voseau.
Van hier het eenigzins verouderde rljge,nu rè)
-':
R lK.zie vee
f.
vierri
jgenstecnen;eeneri
jge vau eensardis,enz.
R lT.o.,meerv.rilen. Eenelange,smallezand- Bxasssv.
bank in zee:gesloopt,verzant,gestrantop riFen, '
n.
l
aek, bi
jv.n. en bi
jw.,ri
l
-ker,ri
jkst. Eenen
en op scheeren.V oxo.
overvloed van aardsche goederen bezittende:
R lK. o.,meerv. rilen. Een geraamte: laet ABRAM waszeerri
jk in vee,in silver,enz. BIJmi
jn onbegraven rif geen aerde gebrtk hebben. sstzv. Datland isri
jk. En ri
jckenovervloetmet

Voxo- Van hier m iddelrifenz.
volgepropten hoorne. V oxo. M en noem t een
R lglen . b. w.,ik rigtte,heb gerîgt. Eigen- schip ril'k geladen,a1s heteene C'p-'/cc ladia.qinheeft,

ltjk,hetzelfde als regten, zie regten en afri:
q
#ten. Een ri
jk (kostbaar)geborduurd kleed. Overvloeln het gebruik,bi
lzonderli
jk,zulk eene strekking dig met allerlei goede dingen begifti
gd: ri
jk in
aan eenig ding geven, dat het regtuit, op een verdiensten, in deugden,in verstand,in wçorden.
ander ding aan. of langshetzelvehenen,lpopt: Eeneri
jke taal. Van hierdatditwoort
lziehmet
hi
j rigt zk-n geweer juist naar het doel. Aeh, allerleizelfst.naamwoorden laatzamenvoegen,als
wiertl mi
jn weg naaruw geboon gericht. Tu.D. in: aalri
jk,bladerri
jk.bloedri
jk,bloemri
jk,boomS.P. Het gcschutrigten. Van hierrigter,rig- ri
jk, eerri
jk, geestri
jk,hulpri
jk,kunstri
jk,leerri
jk,
ting, enz. Zamenstell.:afrigten,andersafregten; liefderi
jk,enz. Ook wordt het zelfst.gebruikt:
berigt,berigten, inri
gten,inrigting,onderrigt,on- deri
l-kell. Hi
jneemthetaangezigtderri
jkenniet
derrigting,oprigten,verrigting,verri
gten,enz. Ri
gt- aan. Dit rq
j'
k wordt, als men het ne
vens arm
.
snoer enz.
plaatst, m eermalen nlet verbogen:lli
l zorgt voor
RI
J,v., meerv.ri
jen. Reeks: eene ri
j van rjk en arm. Van r4'
k stamt af:ri
l-kaard,ri
jkbootllen, huizen,soldaten, enz. Duizentvlaggen dom,ri
jk
-eli
jk, ri
jkheid, oulingsook voorri
jkop cen ri
j.Voxo. Yoorts,ook eenelat,waarvan dom,enz. Rqken,voorri
jl
tmaken,vildtmenbi
j
zich de metselaars bedienen, om de steenen op Splso.,Coortxl
l.en anderen: dien nooddraftri
jkt.
SPIEG.
eene riite plaatsen.
J
-kcn. Heerschappi
j, regeR llden.o.enb.w.,ik reed,ben cnhebge- R lk, o.,meerv.ri
reden. OnzPJd., op den rug van eenig dier,
T.
ring:hi
jverkiestballingsehap voor'trijk. Ho0F
jn ri
jk is 11it,
andervoertuig,vervoerd worden:ri
ldende op een In de gemeenzame verkeering:zi
ezel. BIJBELV. Op eenen wagen op eene kar zi
jne heerschappi
jneemteen einde,of zi
jn gezag
wik
IS 5Veg. V oorts, al Wat gezam enli
ri
l-den. Voorts,zegtmenook:opschaatsenri
jden, en invloed @
op stelten ri
jden, op eenen bezemstok ri
jden,en aan eene bi
jzondereheerschappi
j onderworpen is:
fguurli
jk, op de tong ri
jden,hetonderwerp
.der hetri
jk van Ni
jmegcn,het grondgebied van die
gesprek-ken zi
jn. Voor anker en ten anker ri
jden,
maarbi
jzonderl
i
jk a1,wataan eene gekroonvoor anker liggende door de zce geschokt wor- de mogendheid toebehoort:hetri
jk A-anEngeland
jzonderst,alwatonder de OPPOCO
den. Een koude koorts ri
jdt over mi
jn leen. enz. En allerbi
jvan den Kelzervan hetlluitsclle rtjk
Voxo. Nieuw Carthago ri
jdtop stelten,London lleerschappk
venstardesri
jx,om 'tri
jxgeis vo10î1-1st.Voxo. Eindeli
jk,wordt?'
t)Wcliwe- Plagttestaan:deze.
gens de paring der visschen eu andere dieren ge- schilt' ontwarren. Voxo. D ezen zin heeft het
bruikt: het is thans (le ti
jd, datde snoek ri
jdt. woord in eene reeks van zanzenstellingen;zoo a1s:
rksadel,ri
j
sbaron,li
jksgraaf,ri
jksvorstsenz. EinMera1sdieaehterste(schapen)reden,soesiollt- rr
**
vk
fnghen. BJJsEr,, 1477. M aar hctwordt ook be- deli
jk,ishetrt
,
.
/
v
k (13-natuuralrwatde natuuroplevert,inzonderheid al,watm en op onzen aardbol
dri
jv. gebruikt: il
t heb hem drieurcn ver
vindt,hetwelk wederom in drie kleinereri
jken:
den. 1)e kleederen van het li
jfri
jden.
jk,hetplantenri
jk,enhetri
jk derdelfzeide men:een paard enz.ri
jden, voor op, hetdierenri
Di
e
re
den
t
s
eueut
i
ch
e
ze
l
i
ns
t
o
fen,
onde
r
s
e
hei
de
n
w
o
rdt
.
I
n
na
vol
gi
ng
van
met een paard enz.
nen. BIJBEL,1477. Nog zegtmen:lj ri
jdtvier deze uitdrukkingen bezigtm en ook wel eens diq
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van:het ri
jk der schoone kunsten, hct ri
jk der m enheid geraakt, om ingeoogst, of geplukt, te
wetenschappen) enz-, o)n a1, wat onder derzelver worden: die appelen zi
jn nog nictri
lp. Vroeg
invloed staat,aan te duiden. Zam enstell.: ri-jksa- ri
jp,vroeg rot,spreekw. Fig-,totmanbare *
-aren
J
delaar,ri
jksambt,ri
jksappel,ri
jksbestut
lr, ri
jl
tsbe- gekolnen: een kint,nu ri
jp en huwbaer. Voxo.
Avind,ri
jksburger,ri
jksburggraaf,ri
jksdaalder,ri
jks- Totzekerevolkomenlleidgeraak-t:diezweerschi
jnt
dag,ri
jksgebied,ri
jksgenoot,ri
jksltreits,ri
jkskroon, ri
jp tewezen. In ri
jperejaren handcltmenmeer
ri
jksleen, ri
jksleger, ri
jksoorlog, ri
jl
tsopperhoofd, naar een ri
jp overleg. Die onderneming is ri
jp,
ri
jksopvolger,ri
jl
tsopvolging, ri
jksraad, ri
jksschcp- tc.ruitvoerin%a
-'' *
ze
--' s
.
chikt. Van hierr*i
l
#'p
*e
li
*'
ik,ri
jpen,
te.r,ri
j
sstaf-,ri
jksstat- ri
r
il
tsstenden-.ri
i
svcr%z
in.g, ri
lp worden; ri
jpheid, ri
jping. Zal
nenstell.:door*
-k
<
*
#
-k
-'ader
rilkszorge, cnz. A ardrig.k, dierenr
il2k,
gee
stenrilk,
ri
*
i
'
p,onri
jp,onri
jpheid,enz.
heme@lri
j
zerri
j
.konfn=zr*i
j
.-pl
ntenri
ik,enz.
<k,kei
*
'kF
'k*' a
*'

e .Ia*pen,'- onpers. 54-.,hetril-pte,het heeftge'

Rjk!hoogd. Reiclt, Islooa. vkl
'
h1 KErto vihh, ri
l-pt. Ligtellk vl-iezen:llethad een weinigje ge()T>>l)rr).r?-cl,angels.rice,zweed.rl-ke,deen. 0-0.g
,'?, ri
jpt.
fr.z-èqae
,eng.veign,ital.regno,stam tvan het la- (
EtlJ*s,o.,l
'
neerv.ri
jzen. Eenejonga dunne en
t'
i
jnscheregnum af.
lenige boomspruit: er moet nog meer ri
js van
di
e
n
boo
m
wegges
noe
i
d worden. D a brant wordt
'
R lkdom . m., meerv. ri
jkdommen. Jvordt
in plaats van rt
blcheî
'
d gebruikt,voor het bezit van in hetri
js gésteecken. Voxo. Plantsoen: ik wil
eenen overvloed van aardsche goederen:de ri
jeke dat land met ri
js bezetten. Spreekw.:jong ri
js
beroemc sich niet op zi
jnen ri
jcl
tdom. Blzsl
tlzv. kan men bui
gen, maar geene oude boomen,de
Arnlbi
jden ri
jl
tdom. Voxo. Voorts, die over- menseh is in zi
jnejeugd buigzamer,dan nadervloed zelf:aan welken Godtri
jckdom endegoede- hand. Zamenstûll.:ri
jsbank,ri
jsbezem,ri
jsboompje,
ren gegeven heeft. BIJBELV. En een. overvloed ri*i
bos,
i
j
bosch,
i
j
bu
ndel,
- r
i
r
swaard,
's
- r
*'s
- r
*'s
.
*i
'slout.
- ri
2i
-,
van evenveelwelke dingen:om den rilkdoln van ri
l.swerk, enz. Bandrils
, bindril.s,
erwtenr
ils
,tecn-

volk. Hoor'
r. Hi
j bezit eenen onuitpu:teli
jken ri
js, enz. Het stamwoord van v4'
s is,volg.KIL.,
ri
jkdom van schooneinvallen. Ook wordtrq
-f-dosl? 0,
4
,
)ï
zen; geli
'
jk a1s surgere dat van surcl
fll
f:; cn
voor de bezitters van aardsche goederen gebezigd: hierm ede vereenigt zich Apl,
iLuxG..

crwasveelri
jkdol
'
n in de kerk.
Rl
a*s1,v. Een zeerwit,halfdoorschi
jnend en
R ,la*m ,m . Ligte uitslag,waarm ede alles door voedzaaln slag van koren, tlat in warme.landen
een zacht vorst
je bedekt wordt:hi
j stroi
jt den veel gebouwd wordt: men eetin Oostindië geri
jm als assche. BraBsfa
v. Dit woord heeft zoo kookteri
jstin plaatsvan brood. Er wordt arak
veelgemeensmethetvries.ennetlers.riem,zT
veed. van ri
jst gestookt. Ook voor de plant,:deri
jst
vim, eng. rime, angels.hrl-m,fr--//l
'mas en ô?@t?k:, bemint eenen lagcn en vochti
gen grond. Zamenital.brt
na,dathetmetdezelve van hetlat.pruina, stell.: ri
jstakker, l
'i
jstebrood, ri
jstebri
j, ri
l-stemeelj
gr.zFuh
zdg,schi
.
intafte stammen.
ri
jstkoel
tjes,ri
jstland,ri
jstoogst,ri
jststroo,ri
jsttaart,
R Ia*m , o.,m eerv.ri-jmen. Deovereenstelnmlng ook ri
Z
lstetaartjri
jstveld,ri
jstvogel,ri
jstwatel
,enz.
van den eindltlank van dichtregels:men m agh om
(Etlaken , b.erlo.w.,ik reet,heb en ben geletri
jm de taelnietvervalschen. Voxo. Beveelt reten. Bedr.,schcuren,vaneenrukken. ()nz-,bem
me
nmi
jdan'tr@i
jm,'kbeveelu 'tri
jmeloos. '
Voxo. sten,sœpli
jten. Val
lhierret
a
,ri
jting,enz. '
*t
@#
/(
734 en ri
jlnple bezigt r
nen ook voor een vers (
Etl
aéulg, o.,meerv.ri
ltuigcn. Allerlei voerzonder diehterli
jke verdiensten. Van llier rq-men tuig op svielen: het ri
jtuig wacht mi
j. Ri
jtuig
enz-,ri
jmeloos enz. Zamenstell.:ri
jmdieht,1
-k
l
-m- houden. ln dc zeevaartisz-t
)'
tut
g,alwattoteen
diebter, r
jmklank, ri
i
w
imslag, ri
jmwerk,ri
jmwoard, schip behoort, ol
n storm te gebruiken,als kahn i
.
'

.

-

enz.,onrilm,enz.

-

-

-

bcls,plegtankers,cnz,

Rt
jm loogd. Relnk, ital. r?
b?c, lat, rq
jtbmus, (
Etl
aeven, b.w.,iltreef,(ri
jfde)heb gereven,
schi
jlt ons'mct Rslrz van let gr.?
'uf
lpr
agafte (geri
jfdl Harken: het vuil bi
jeenr'
jven. Van
l
stamrnen.
llier ri
jf,v.,voor hark. Zamenstell.:opri
*i
@ven enz.
R IJm en, o.en b.w ,ik ri
jmde,lleb gertjmd. M ,
I
J*zen,o.w.,ik rees,ben gerezen. Hooger
Onz,in eindklank ovcreenstemmen: hemelri
jl
'
nt worden:hetwaterri
jst. Opstaan:hi
j ri
jsti
jlings
op gewemel. Dat l
-i
jmt niet. (
Fig.,overeenstem- overeinde. Opl
tomen, ontstaan: daar rees een
men: dat ri
jmtnietnaetwelvoegeli
jkheid. Bedr-, storm. Geschillen in eenige religie ri
l
-zende H.
woorden zamenvoegen,welkereindklank overeen- Ds Ga. In pri
jsklimtnen:deboterri
jstgeweldîg.
stemt: lnen ri
jmt'daarom op waaroln. Verzen svanneer mcn zegt,.da.t de o??c?l:frb'
stt verstaat
maken: wie heeft dat geri
jmd? Van hier llet laen door maîktden pri
lqf
lergoederen,dl
edaarop
bedr. werkw. 1.
0
,
-wt
?Jc4,ri
jmelaar,ri
jmclari
l-,ri
Jt
uer, verkocht worden. Zi: matkt. Eindeli
jlt,gisten)
ri
jnaeri
j, geri
jm. Zanaenst.: beri
jmen, ri
jl
nkunst, het deeg begint te ri
jzcn. '
Te bcrga ri
jzen is
ri
l-mlust,enz. Gqrq
.
)'
??d hceft l
looll',bi
j overdr-, omlloog sti
jgen:het haar reesnli
l-van schrik te
voor passend, A
velovereenstemlnenc
l: nAet geri
jmt berge. De ri
jzende zon aanbidf
len,debovendri
jbescheid. Aleestal wordt llet voorbëtarneli
jk ge- vende parti
j vlei
jcn. Ri
jzende wi
jn is wi
jn van
bezigd,en lliertcgcnoverstaathetnog gebruikc- eenen ri
jnschcn smaak. Oulings werd v'
l
-'
zen ool
t
li
jkc ongero
-'
?
)?tf.
bedri
jv. gebczigc
l:uw scgen ri
jstde pluim nu in
RI
Jn,m. De naa'
m van eenebel
tende rivier. de locht.HooFT. Van l-l
jzenkol
ntri
jzing,ri
jzig,
Van hierri
jnsch cnz. Zamenstell.:ri
jnbezie,ri
jn- wcl uitgewassen, lang. Zamenst.: opl.
i
jzen,verbloem,ri
jlgraaf, ri
jnland, ri
jnlander, ri
jnlal
ldscll, ri
jzen,enz.
ri
jnschip, ri
i
ehi
pper, ri
jnschuit, ri
jnstroom, ri
J
-ll- R lkkeklkken, o.w.
,i1trikkekikte,hebgeA.
Fns
water,ri
jnwi
jn,ri
jnwilge,ri
jnzbvalt
lwe,enz.
rikkekil
tt. Klanknabootsend woord, ontleend van
'
K'.
l
Jp,m. Ri
jm,bevrozen dauw. 1)e boomen het geluid der kikvorschen)lloordekikvorschen
zitten volri
jp. Van hierv(
J
'
pen.
eensrikl
tekikken.
I
Jp,v.,zicrups.
ex
.
'
fi:en. o-w.
,ik rilde,hebgeri
ld. Beven,
Ri
Jp,bi
jv.n.cn bi
jw.
,ri
jper,ri
jpst. Een ge- van schril
t en vrees,'
van koule,ofvan afkcer.
was, of eene vrucht,tot eene genoegzame volko- Vau hier rilling,grillcn)trillen,waarin hetdaar-.
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door aangedulde beven door den klank wordt de lengte bedraagt:cr zullen versclleidene risten

jen aan dien toren verbruiktwezen. Fig.:dc
nitgedrukt. Rillen is eigenli
jk voorviddelen A-an lei

2.î)
..
#epy.
>.
Im >e'. m .,meerv.rimpels. Eene plooiin
een buigzaam ding :parltement volrimpels. Rimpels in hetaangezigt. Ovcrdr.:sonder vleckeofte
rimpel. III.yBELv. Om eenc koude huivering aan

erFenisge eener riste van Vorstendom men.H oor'
rV an hier lletbetlr.werkw.risten,totristen m aken:

geriste ui
jen; zoo vol a1s geriste ui
jen,zeer
vol,digtopeengepakt.
R lks, klanknabootsend tusschenwerpgel: hi
j
te duldcn, waarbi
j lletvela1s rimpelt,zegt l'
nen: schetlrt het,rits!aan Earden.
n,
lééexâ, o. w., ik ritteje, heb gerit. Sterk
t1e rimpcl slaat mi
j. Van hier lletbedr.en onz. '
werkw.rl-mpelen,rimpelig,rim peling.
loopen en draven, zoo a1s dartelende kinderen
'n ,1nde, veroud-, v., meerv. rintlen. Scllors, doen:langs de straatloopen rittcn. Zam enstell. :

eîgenli
jk bast van den ei
kenboom, anders run inritten. ln eenen bedri
jvenden zin is:de klee(rltppt
?)genaamd. TENKATSbrengthettotrennen, derenvan hetlijfritten,evenveelals:(lievanllet
rkbn6z?, concurrere, a1s de bast,die om den boom 1i
jfri
l
-(
len.
loopt.
e .:vler, v., meerv.rivieren. Een vloed van
bi
nne
nwa
ter. Zamenst
el.: rivierdi
jk, riviel
'kreeft,
R lng.m.
,meerv.ringen. Eigenli
jk,hetzelfde
a1s krinq,
een ronde omtrek:er is een ring om rivierpaard,rivierviseh?rivierurater,enz.
*#'
> rl-ver, fr. vt-vis
ere, ital.vt-vo,sp.3.3-0,stam t
de maan. Voorts,een ding van metaal,hout,enz.: Isng.
hetwelk de gedaante van eenen kring Ileeft:hiJ af van het lat. rivus, uit het gr. 2
%detv, vloen-knm aeckte ook twee goudene ringen daer aen. Ook ls het verwantaan hetchaldeeuwsche ?5
*.* z
BJJBELV. Zi
j had eenen sehoonen ring aan den bevochtl
jen.
vinger. Naar den ring steken, een weleer zeer R ob , m ., m oerv. robben. Eene klasse van
gebrni
keli
jk renspel. Van hier het onz. wel
'kw, zeedieren:robben zi
jn zeedieren,diezich somti
jds

vt-ngen, omringen,enz.Zam enstell.:ringband,ring- welm ede te land begeven Zongouwg. O ok wordt
bout, ringduif, ringkolder, ringkraag, ringmuur, het voor de m aag van groote visscllen gebezigt
l:
ringrups,ringsloot,ringswi
jze,ringvinger,ringworm, zou God mi
j in den rob en il1tle holle dermen
enz. Ankerring, armring, deurring, gordi
jnring, van ditwoestzegedrocht welsien? Fa.v.Dortr.
hocpring,neusring,oorring,schotelring,sletltelring, Zamenstell.:robbehuid,robbejagt,robbespek-,robtafelring,tooverring,zegelring,enz,
betraan, robbevel, rbbbevellen,onverb.bjv.n.van
R lngeRen , b.w.,ik ringclde,11el)geringeld. robbevel gem aak-t,enz.-- Z eerob wordt ook voor
Veroud.voortd.w.van rLngen. Bi
j ltls.meteenen een'zeeman gebezigd.
ring omgeven,insluiten,ook temm en,bedwingen: 'R .o'b;.jn, nl,jmeerv. rt
lbi
jnen. Xen edelgegeen beter llandthebben van de N ederlanders te steente 5'an eene roode kleur:zoo vatm etaelden
ringelen. HoolpT. In laatstgenoetnde beteekenis edelsten robi
jn.Voxo. Voor den erts,of(1estof,
wordtditwoorclthans nog gebruikt.
is robt
jn onzjd.:'
t Robi
jn der lippen deed llem
R lngeieoren, b w., ik ringeloorde,heb branden. D s DECK.

geringeloord. Van t'z
ngelen. Eigenli
jk, bi
j de M '
oden9ziel-oeqen)vooi
jen.
ooren omleiden. In Ilat gellrtlik,iem and op aller- R eede, roe, V.y m eerv. rocden. Eigenli
jk-,
lei wi
jze naar zi
jn ha
d zetten :wat laat hi
j zieh eene dunne, buigzame boom spruit: berkenroetle,
. n
van haar ringelooren! Tergen: eer wil. van yt
Spaansch geweld ons laten ringelooren. J. r)E
M ARRS.
R lnkei, m., m eerv. rinkels. Een blikken,

i
jzeren, of koperen plaat
je,ofringetje,waarmede

men een gelnid m aakt, dat door ditwoord uitgedrukt wordt. V an hier hetonz.werkw.rinkelen.

met rillkels spelen; ook rinkelrooi
jen,onder veel
geraas rondzwieren. Bi
j KIL. ringelen. Zamenstcll-:rinkelbel,rinkelbom,rillkelrooi
jer,enz.
'n ,lnR :nk en. b. en o.w.,ik rinkinkte,lleb
gerinkillkt. Onz,, een sterk gerinkel,geraas,maken :vreeseli-jk rinkinken die losbollen. Bedr.,iets
met zulk een geraas vernielen :zil-hebben alde
glnzen aan stukken gerink-inkt. Van het geiuifl
ontleend.
n.
'
leo;, rioel,o.,m eerv.riolen. Eenc vuilnis-

hengelroede, spitsroede, vogelaarsroede, wigehelroede, enz. Een rnaatstaf van eene bepaalde
lengte: vierhonderd vierkanteroeden groot. Twee
tegen elkander overetaande wieken van eenen mo1en: m olenroede. D e staart vau eene komect:
een staartstar,die haare roede uithetBreste naa
het Ooste strekte.floor'
r. Hetmanneli
jk teeldeel
V2n menschen en beesten, en verschillende soorten Van houten, i
jzereny koperen en anderestaven; zoo als eene tooverroede:Clncs sloeg den
Koning m et haar gouden roede.V oxo. Bedroe-

de, glasroede, gordi
jnroede,vensterroede. Eindeli
jk,is roede een geesel nit eene enkele roec
le,of
uit eenige zamengebondene ri
jzen, bestaande:(
1e
roede ende bestrafûnge geeft wi-jslleid. Blgssra
v.

En overdragt. alle tuchtiging :die uwen arm bcvolen heeft de roede.D .l, 17lclk. D e roede kussen is,zich aan de tuchtiging onderwerpen. Van
ti
jp.
Rlhols fr.vtgole,middeleeuw lat.vigula,schil-nt hier roeden, of 'oetl
-'ensroedmeester,ofrooimeesvan hetlat.rivus,rf?Jp/&f.
s afte stam men.
ter,erfscheider;roeder,nu roer,enz. Zam enstell-,
R lspen, o. w., ik rigpte,heb geripst, I-let- behalve de reeds opgenoemde:geeselroede, m eetzelftle alsop3.ispen.
roede,molenroede,tuchtroede,enz.,roedrager, roe'n ,ls1, oulings reesscm ,v.!meerv.risten. Een drig,geregtsbode,enz.

uitspruitsel van eenen aalbezlLnboon),ofwi
lnstok, .R eeden,zieroeq
j'
en en rooq'
en.
waaraan de beziën, of druiven zitten : de gele
'
R'
ee'
been! roedcn,o.en b.w.,ik roeide,heb
ger
oe
i
d.
Onz
l
ld.
,
hee
n
en
wee
r
be
wegen,om daarristen zi
jn beter,dan de groene. De gezamenli
jke
beziën, m et de rist:de beste risten uitzoeken. door een zwaar ligchaam in eene vloeistofvoort
Ui
jen,aan een stroobosjevastgemaakt,noemtmen schniven. De zwanen en alle watervogels roeimethunne pooten,hetwelk ook eenige vogels
eenerl
'
tsf?t
)kp. Een vlasbundeltje:datvlasschi
jnt
reeds in risten verdeeld. Eene hoeveelheid van
hetvliegen in de luchtdoen. V oxo.zegt:
op hartn kantgezette lei
jen,welke achtvottenin de vogel, eer hi
j roeit,enz. In hetdageli
jksche
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gebruik is roebkn,een vaartuig,door eene gesta- trompet,

voorts,een lokvogel,en bk 1<lrz.de

dige beweging van deszelfs riemen,voortstuwen. strot;ook tegenwoordig nog de keel,maar in den
Men nloet roei
jen metde riernen,die men heeft, gemeenen sprecktrant;roeping,roepster. Zam enmen moet zich sehiklten naar de gelegenheid. stell.:roepstem,aanroepen,aanroeper,aanroeping,

Bedri
jv.:de bootnaarden walroci
jen. Vanhier afroepen,afroeper, afroeping,beroep,beroepeljk,
roei
jer. Zamenstell.: roeibank, roeibark, roeidol, beroepen, beroeper, beroeping, geroep, inroepen,
roeisehip,roeischuit,roeislaaf,roeispaan,enz. Ga- inroeping, oproepen, oproeper,oproeping,uitrocPcn, uiroeper, uitroeping, verroepen) ellz. leiroei
jer,sloeproei
jer,enz.
Van roede, rot
yg
, roe,bi
j K1Ia.
,riem,afkomstig; ltlanknabootsend woord.
'n oer, o.,m eerv.roeren. Eigenli
l-k,eenwerken de bron van roer.

R oel
len, rooi
jen, b.w.
,ik roei
de,heb ge- tuig, om te roei
jen, een riem. Bi
jzonderli
jk,
je
roeid. '
Wi
jn peilen:wi
jn roei
len. Vanhierroei- een zwarebreederiem,waarmedemen eenboot
jer, roeistok, wi
jnroei
jer, enz. Uittrekk-en,uitha- van achteren zoowel voortroeit, als bestuurt. In
1en:onkruid roei
jen,thans meestuitroeo
''
en. Voor hetgebruik,een werktuig, hetwelk aan groote,en
roet
j'
et was oulingsroeden in gebruik:die salnit ook aan m enige kleille,vaartuigel)de plaats van
den volclte uitgeroedetworden.AzaoEG. Ook ro(lell. Hetis een ti
jtteplanten endeti
jtterodel),
datgheplantis-Blassru,l477.
'n ,oek. zie î-oekeloos.

zulk eenen riem vervangt:dat sehip luistertniet
naar hetroer. Ovcrdragt-,het bestutlr van evenveel welke dingen:aan hetroer van staat zitten.

Spreekw.: hi
j is hct roer van hetschip,hi
jbeR oekeioos, bi
jv.n. en bi
jw-,roekeloozer, stuurt alles. Die hunne pooze te roer gestaan
he
bbe
n.
1
1
00:
,
T
H
et
r
oer
vas
t
houdel
l
,
he
t
be
s
tuur
roekeloost. Zorgeloos, verm etel, al te stout:een
roekeloosbedri
jf. Van hierroekeloosheid, het van zaken niet verlaten. V an hier roerloos,roerlledr. werkw.verroelceloozen,enz. Hetstam woord Pen,roertotlBr,CIIZ.
-en,bi
jlflL roeden,roeder,bi
j
isroek,toezi
gt,rl
/ccc bi
jKslto;roeck nemen op Stamt af van roeo

eenighe saeclce, daarop letten;van waar hetvcr- zan'lentrekking roer. Zie roeo-kn.
ouderde roelcen, bekomm ercn : hem en roeckt R oer,eno.
,voo
mere
tr
sv.er
vo
ee
nr
veene.
l we
Eige
lke
nli
pi
jk
j,
p.
eenerie.
In llet
niet, wat hi
j sei
jdt,hetbekolnmerthem niet,wat ten pi
jp,
hi
j zegt.Afwsas. Dus is de regte spelling roeke- gcbruik, de PjJ*P Van een schietgeweer, en zulk
loos, e1) niet ieukeloos,datzonderreuk zouzi
jn, een schietgeweer zelf,zoo haast het eene aanmcrhetwelk V oxo.echter bezigt.
keli
jke lengte heeft,e1) dus geen pistool;maar
een snaphaan. Zam enstell.: roerband, roerloop,
R oek en, zie roekeloos.
(R oek keeh en . o. w., ik roeklcoekte, heb roermaker,roerschutter,ganzenroer,jagtroer,vogelgeroeltkoekt. Klanknabootsend woord, ontleénd roer,vuurroer,windroer,zinkroer:'hetzinkroeri11
van het geluid der duigen: ik roekkoek a1s een de vuist.HoorT.
n.
'
eer? roere, v. De daad van roeren, bewereeuwsehe doTer.SIx vAN CI-IANDEC.
R oem , m. Eene luide verkondiging van ie- wing: alln roere stellen, K Is. Alles in rep en
oer brengen,in volle beweging cn opsehudding.
mands eer:verbreid zi
jn roem de gansche wereld r
door. Voxo- Hi
j draagt daar roem op,hi
jbe- Zie reppen. Zamenstell.:oproer. llet stam woord
roemt zich zelvcn daar op. Naar roem staan. is het bedr.werkw.roeren.

oertl.
om p, m.,meerv.rocrdompen. Zeker
Van llierroemachtig,bi
jK1Tu. Zamenstell.:roem- 'R ,
gicrig,roemgierigheid,roemri
jk,roemruchtig,roem- slag vallreigers.
tel, oul.hordommeb
ruchtigheid, rocmruehtigli
jk, rocmwaardig, roem- Roerdomp, hoogd. Roltrdomll
jnli
jk van hor,drek,en het bedr. werkw.
waardigheid, roemwaardigli
jk, roemzucht, roem- waarschi
zuelltig,enz.
donl
pelen,of dompen, omdat hi
j den bek in het
jk steekt, a1s hi
jhetbekendegesehreiaanheft.
Verwantaan hetzwecd.rol
ît,dateenejuicl
aen- sli
de gocdkeuring aanduidt. Het stamwoord is het In de BlassLv.van 1477 heethi
j roesdommer.
'n .
oeren, b.w., ik roerde,heb geroerd. In
volgende
R oem en . b. en o.w.)ik roemde,heb ge- beweging brengen:den bri
jroeren. Dentrommel

lr.:datverhaalheeft mi
j innig geroemd. Bedr., llzid verhegen,pri
jzen:hi
j wordt roeren. Overt
rd. 0t11.werd roeren ook voor betreflbn gevan iedereen geroemd. Hi
j had ze schoonstge- roc
t.
roemt. Voxo. Ook zich van iets roemen: ttl bezigd) wat andere zaeken roert. H. ox G l
roem tzieh M entz van zullt een vont. Voxo. On- Ook voor aanroeren, melden:want hier(in dit
zi
jd-,ergensroem op dragen: op zi
jn geslacht,op boeky) worden gheroert nakllell ende historicn,
zi
jn verstand, roemen- Van llier roemer, roe- BIJBEL, l477. V an hier roerbaar, roerelld, roernlillg,hct wcdcrk.werkw.zlkh l/tl?-oc/?lyzl,enz.
li
jk; voerende ptl
cd:3
-en, in tegenoverstelling van
lloemell, hoogd.vubmen,is verwant aan het an- vaste goederetl. Voorts roer, roere, roering, enz.

roerkruid, roerspaan, roervink, enz.
gels. hrb'
tltan,roepcny en het zweed.roma,luid- Zam enstell.:ber
A anroeren, oeren, beroerder, beroerdheid,bekeelstoejuiehen.
'
R oep, m. Eigenli
jk, de daad van roepen. roering.beroerster,beroerte,omroeren, omnleroer.
Il) lket gebruilt, een laid gerucht: er gaat een of roerom,eeu koek,die aan brokken uitdc pan
sleehte roep van hem uit. Van roepen.
kolnt,bi
j Hool
baT vooreen mengelltlomp:toteenen
'
.

Etoell:ez:, b.e1) o.w.,ik-riep,heb geroepen. roerom enz.

Onz.
, zich met eene iuide stem latell hooren:si
j .i*locr:n, hoogd. ruâren, angels.hreoran,eng.to
't'fol,U LPIIIL,Teiî'an,gr.GgttlgetN.
roepen,ende de Heere hoort.BlasErav. Om hulpy l'earbISIDOR.hri
om bi
jstand,om wraak roepen. Bedr., ietsuit- R eere- , zie roeren.
n.y meerv. roervinken. Eîgenschreeuwen : hi
j roept moord cn brand. Voxo. R oervfnk ? 1'
i
jk,een vink,dIe andere vinken in het llet loltt.
lemaud met of zonder verhefBng van stem bi
jl
zich vorderen: wi: roept mi
j daar? Noodigen, In het gebruik, een verleide van de m enigte tot
l'den
over het algemccn : ga, waar de eer u roepen oproer:de voornaamste roervinken werden bi
mag. Van hier roeper,die roept, en eenespreek- kop gegrepen.
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W eeg, m . Bedwclming door sterken drank : vette rogge te voeden. V oxD. De rogge staat
hebben, of aanhebben. Zi
jnen roes slecht. Zamenstell.:roggebloem,roggebrood,roguitylapen. V an hier is bn'' t137 roes,onberaden: gemeel.cnz.
lletgaatt
laarallesbi
jt
len rocs, zonder genoeg- 'R ,oh. m ., m eerv. rokken. Een ltleedingstuk
zaam overleg. R oezenloezen, oolt roezeboezen, is van verschillentlen aard, voor mans en vrouwen.
ticren en krioelen,a1s ofm en door sterken dranlt Voorts,duidt vok in de zamenstell.: borstrok,
bedwelmd was. Roez3'
g is, door den drank be- hemdrok,nachtrok,overrok,pelsrok,enz.nog andwelmd:hi
j zag er heelroezig uit. In Vriesland dere soorten van kleedingstukken aan. Een slip
is het vo1ongeordende beweging : hetis daar al- van dcn rok scheuren. Hoor'
T. Spreeltw.: een
eenen 1'oes

rokjcuittrekken.vermageren. Zi
-ineflrok omkeeti
jc
leven roezig.
'
T
n,
eesé, m. Ruw uitslag aan i
jzer enz.: ren, van de eene partij tot de andere ovel'gaan.
daerse nochm ottenoch roesten verderft.BIJBELV. Iemand den rok uitvegen, hem lustig beki
jven,of
V an hier roestachtig, roestig, roestigheid : doet slaan. De rok maakt den man, hetuiterli
jke zet
die roesticheitvan den silver. BIJBEIZ, 1477,enz. hem waarde bi
j. 11et is wel een rokje kot
lder,
arg dat men een kleedingstuk te
Zamenstell.:koperroest,i
jzerroest,enz. Vallhier zoo veel koutlt
m
e
e
r
dï
e
nt
aan
t
e
t
re
kke
u.
Za
m
e
ns
t
e
l
l
.
:
ape
nr
ok,
voesten,metroestbezetzi
jn, ofdaardoor verteerd
wortlen.
bovenrok, kri
jgsrok,li
jfrok, livereirok, onderrok,
jrok,winterrok,enz. RokkebandjrokkeR oes*en, o.w,,i1
'
t roestte,heb gcroest. Bi
j reisrok,ri
K lc.rusten; van vogelen gesproken,die op hunne bont,roksl
i
jfikeursl
i
jf;roksli
jfmaker,roksmouwen,
rust,op hunne stokken,gaan zitten.
'n .eeé. o. Eene donker bruine ofzwarte zelfstandigheid,welke door hetvuur uit verscheiclene
brandstoFen voortgebragt wordt, en zich aan de
rookleiders vasthecht: hetroet uitden schoorsteen
vegen. Van hier roetachtig, roetig, roetigheid.
Zamenstell.:roetkleur,roetkleurig, enz.; kagchelroet,ovenroet,schoorsteenroet, enz.
Roet,neders.root,hcogd.R uss,iseenoorspron-

rokspand,roksvoering,enz.
Rok, hoogd., zweed.,neders.rock,angels.rocc,

fr.fl.
oc,'
W IT,LERAAI.rocche,NoTlt.rol
ck,gr.F
tlzog,

syr.,samarit.rakua,is een zeer oud woord,waarvan hetfr.en eng. l'ochet? ital. rochetto, sp. ro-

çt
/t
rffo,verkleinwoorden zi
jn, en welks oorsprong

voor ons verborgen ligt.
R ,ok ken , o., meerv.roltkens. Het werk-tuig
'
waarom men hetvlas,of de wol,windt, die men
keli
jk duitsch woord, hetwelk ool
t ougel, smeer, spinnen wi1:En houdt hacr handen stil;aan 't
een en d'ander aellde spil. H. oE Glt.
aanduidt:ende datructvan vette beestcn. B1J- rokken d'
BEI,,l47qt Si
jn oog en sagh nietop het ossen- V oorts,het vlas,ofde wol,waarmede hetrokken

j'wenscht,eer'trocken dtlllt,het
vlei
js, niet op het smeer, niet op hetroet. J. omwoeld is:hi
Cwq's.

m esdoor uwen draed. Ds D Ecx. Zamenstell.:

'n ,o.K e(
I.. v.,m eerv.rofrels. Eeneschaaf,waar- rokltenblad, rokkenpapier, rokkenshoofd, roltken-

mede m en hetruwste van het houtafschaaft;an- stokjenz. Spinrol
cken,in plaats van hetwelk men
del's ro-fel
schaof. Hi
jlooptermetderoTelover- oulings niet dan spthrok bezigde: hare hantpal-

Ji
jden spinheen,is, fg,,hi
j gaatdaarmedelosen slordig te men vatten den spinrock. BTJBXLV. l'
werk. Van llier llet bedr. en onz.wcrkw,ro-fe- 1-o1(. V oxo.

'tal. 0a
len,rofelig,ro:-eling. Zamenstell.: afroFelen,ge- Rol
cken, of rolc, eng. vock, C-c/c/c, l
OP
*CI/,
roFel,roFelschaaf,roflklwerk, enz. Ontleend van hoogd. zèocken,is een noordsch woord van eenen
het geluid.
'
onzekeren oorsprong.
R ee e'.v.,meerv.rogels. Hetrol-nmelenm et R ek k en. b. w., ik rokte,heb gerokt. Eieene troln: m en sloeg eene roFel. V oorts, de genli
jk!vlas,of wol, op een spinrokken winden:
kasti
jding van eenell stildaat, die onder hetge- 'tis filn gerockt, maar grof gesptlllnen. Voxo.
zegde geromm el door de spitsroeden loopt: hil' Overdragt.,ontwerpen: want dat gheroekt is moet

kreeg eeneduehtige rofel. Van hier rofklen enz. volsponnen sijn. BIJBEL, l477. Van hier berokR ofl aan, 141.,m eerv.rof:anen. Een hoeren- l
ten,datinsgeli
jks hetlaatsteaanduidt:luaerkerkwaard: '
tzi
jwoeckenaer, '
tzi
jt
lief,'tzi
j vui
jle geschilberocktonsterfeli
jkekri
jgen. DsDEcK.Het
rofsaan. F. v. D oRe.

cken
D it woord is onge- stam woord van rokken is rok; even als vol

twi
jfeld van hetital. 2.
3.
+v
/tz3?o, of sp. ro
m alt, ont- datvan hetvolgende

'R ok k en en. b.w., ik roltkende,lleb gerokleend.
'n xeg', m ., m eerv. roggen. Zeltere soort van kentl. Hetzelfde a1s vokkentis hetvlas algerokplatvisch : haairog, kaardrog, spiegelrog, trilrog. kend ? Bi
jzonderl.
, veroorzaken:waar degierige
Spreekw.:waserslimmerrog in zee,hi
jzou mi
j eigenbaat uw val lliet rokkende. J.o:l M ARRI:.
aan boord kom en,was er erger onaangenaamheid Vi
jandschap stichten:den broeder tegens broeder
voor mi
j mogeli
jk, ik Mou dezelve niet ontwi
jken. te rokkenen. HoorT. V an hier rokkenaar, rokZamenstell.:rogsaus,rogstaart,enz.
kenaarster,rokkenari
j,rokkening,rokkenster,ellz.
M ,ogeh el.. v.,meerv.rogchels. Hetzelfde a1s Zamenstell.:het bedr. werkw. bevokkenen, oproltvagchel,eene :uim :hi
j kon geene rogchels meer kenen,enz.
opbrengen. V an hier rogchelachtig. Zalnenstell.: (
R ol., v.,meerv.rollen. Een cilinder van hout,
rogchebel, een rogchel, en een m orsig vrouw- ofandere stof,waarvan men zich totverschillende
mensch,e1)rogchelpot,hetzelfde a1srogchelaar,bi
j einden bedient:de rollen vttn eenen mangel enz.
KlL.rocltekr en rocllaert, in het Coxs'r.TI-I.Juw.: Eenerondeschi
jf,welke zich rondom eeneasbehetis een ouden rochaert,alsoo ik gae vermoen. u'eegt: t1e rollen van eenen rolwagen 011Z. V erH etstamwoord van ditalles is lletvolgende
der:een ro1papier, stokvisel), lood, mattell, ta'n ogeh eAen . o. w., ik rogchelde, heb ge- bak,varinas,enz. Bi
jzonderli
jk,een geschrift, op
rogcheld. H etzelfde a1s ragchekn. V an hier rog- parkement,ofpapier, dat op eene rolgewanden,
chelaar. rogehelaarster, rogcheling. Klanknaboot- of cilindersgewi
jze opgevotzwen wordt:in de rolle
send woord.
des boeks is van mi
j geschreven. Blasssv. El1
R ogge. 5'. Een bekend slag van koorn:met daar men,om zulk een geschriftte lezen, het pa-
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pier,ofparkem ent moestontrollen,ofover dero1 0ok zegt men bedr-:alles door elkander romm e-

halen, ontstond de spreekwi
js: iets over de rol len. Van hier rommelarj, rommelingy romnlel-

llalen:de overi
ge eeuwen overde rolhalen.OrD. kruid,gemengde kruidertien;rommelpot, rommelHi
j isop de ro1(der soldaten) geplaatst. '
Wi
j- schuit,rommelzo,alles onder elkander, gerom -

ders)iemand op de rolzetten,dagvaarden. Zi
jlle mel,enz. Klanknabootsend woord.
rolopzeggen. Ecne rolspelen, zicll anders aan- '
n.
e'
m #,m.,meerv.rompen. Een mellschellk
stellen,dan men is,of een ofmeer bi
jzondere be- ligchaam zonder uitsteltendedeelen,a1shoofd,handri
jven verligten. Van hier rollen, bedr.en onz. den en voeten: van eenen dooden romp. Ds
werkw.,enz.Zamenst.:rolblok,rolbroekyrolkousel), DRcx. Een ligchaam, waarvan ten minste eel)
rollaag,rolpaard,anders roopaarh afuit, gesehut. der gezegde deelen afgeknot is:den romp,5,1111
wagen;rolpclls.rolrond,rolsttlen,rolstoelz rolstok, hooft en kroon geknot. Voxo. Iem and hethoofd

rolstuk,rolvast,die vastop zi
jnerolis;rolwagen, van den' romp slaan. Heteigenlijke ligchaam vall
enz.; -- mangelrol, m onxterrol, naam rol, parke- een gebouw,of scllip:de vlam vermeesterde den
lnentrol,pleitrol, schepensrol,schoutsrol,schri
jfrol, geheelen romp. V oxo. Afgebroken brokkellvan

tabaksrol,tooneelrol,wagenrol, enz.
kruidnagelen en mllskaatnoten worden ook rompen
n,
'
o m a n, zn., meerv. rom ans. Evenveel wellt genoem d.
m pel.en, rompelip zie rimpelen.
verdicht geschiedverhaal, maar bi
jzonderli
jk zulk 'R .e'
een,waarin de liefde de hoofdrolspeelt, en haar. T
n,
e'
m psl.
o'
m p,bi
jw. Slordig:hi
j werkt aldoel, door eene reeks van allerlei verwarringen ti
jd even rompslomp. Ook wordthet zelfst.gebellenen,zoekt te bereiken. Een staatkundige,histo- zigd,voor een boel,die overhoop ligt:hetisdaar

risclle,wi
jsgeerigeroman. Vanhierhetbastaardw. alti
jd een regterompslolnp. Oulings was slont
phose

romanesk, dat naar eenen rom an zweem t, en hetzelfde a1s slodderkous.
'
l'omallzul-ht,eenc groote zwakheid van onzen leef- '
R.
ond:bi
jv.n.enbi
jw.,ronder,rondst. 1<0ti
jd.
gelvormig :zoo rond?als een kloot. Cirkelvormig:
Roman is,volgeus sommigen,een bastaardwoortl, eene ronde tafel. Hi
j renn', wien 'tlust,om 't
uithet fr.roman ontleend;en ditbeteekellteigen- starlicht ront. Voxo. Een ronde dans is een
li
jk een verhaal in de votltanl
sche taal beschreven, dans,hand aan hand en in derondte. Overdragt.,

dat is in de landtaal van Frankri
jk, Spanje, opregt.: hi
j is rond in alzi
jn doen. Deronde

en Italiê, die zich in de middeleeuwen uit een
m engelmoes van lati
jl, gothisch, frankiseh, en
meer andere talen, vorl
nde. 'Volgens 5VAc11-rslR.,
IS Toîllltl'
t een ln rl
*J*m geschreven werk, van het

waarlleid zeggen. Dat d'al te ronde Ridder gaf.
HoorT. Goed rond, goed zeeuwsch, epreekw-,
doelende op de oudeopregtheidderZeeuwen. Ecll

rond jaariseen gel
aeeljaar. Een rond getal,dat

teuton. z.
l
ht(
ll,r6g
ozlt
za, metz.
ice scribere9geli
jk de uit enkele tientallen bestaat. A1s voorz. voor
m eeste oude fabelgesehiedenissen,of romalts, zoo- rondom : rond dekerk bouwthi
j een voorhof. N.
welbi
j de Engelsehen,Franschen,Hoogduitsehers, VEaSTSEG. Rond schieten,metzi
jnerekening wel
a1sbi
j ons,il)ri
jm zi
jn zamengesteld;terwi
jlr
nen, tzitkomen. Y an hier rondachtig, rolldas,ronde,

schoon naderhalld deze werken il1onri
jm geschre- rondeel,rondeli
jk.hetbedr.en onz.werkw.ronden'
vèn werden, dezelve met den naam van roman rond m aken;rondheid,rondigheid :een alltwoord
heeft bli
bes
t
e
mpe
l
e
nVan
hi
e
r
l
'
oman
ce
,
smaake
nde
naar
deHollandscherondigheit.H oo1>'r.
jven
insgeli
jks een bastaardwoord, aauduidende eene Rondte: in de rondte,in eellen k'ring,zitten enz.
kleine avontuurli
jke geschiedenis,op eenen gemeen- Zamenstell.: rondborstig,rondborstiglleid,rondhout,

zam en trant in dichtmaat beschreven: wie leest ronduit,rondvisch,enz. A pptt
lrond,bolrond,cirkelnietgaarne de rom ancenvan FsI'1'I1,ToluyoExs.enz, rond,eirondyhalfrond, klootrond, kegelrond, 1*01n aom e. o. 1)e eigellnaam van eene bekende rond,schi
jfrond,enz.
stad: '
tAeloude Rome enz. Voxo. Gemeeuli
jk lkond, hoogd. rundt enz., schi
jnt van hetlat.
achtm en R ome afkom stig van RtlMtTtz'IJs; anderen rotundus af te stam men.
zoelten den oorsprong van ditwoord in de eigen- R ond, o.,m eerv.ronden. Eigenli
jk,het bi
jv.
namen van Rornanus,Rom as, of Eom a; anderen roztd,als zelfstandig gebrllikt:eer de groote grollt
in hetgr.qtop'
j,datvolgenseenerecksvalloude olltworpellwas van ditgeweldig rontl. D s DEclc.

geschiedschri
jvers de llaam was van een slot,het- Zi
jdansen,drinken,enz.in letrond. Zamenstell
welk e1
' omstreeks (1en '
frojaanschen krijg, op hemelrond,wereldrond,enz.
R en dal, v., lneerv. rondassen. Eell rtllld
den Palati
jnschen berg gesticllt werd,door Evzkx
llomanae conditor schild;m et de rondas aan denarm. H00>q.1.. Vall
oslz, die daarom bi
j Vlagls. .
arcis heet. Van hier ltomeil), romeinsch,
roomsch.

het fr.l'ondache.
'R on de. v., meerv. ronden. Een omgatlg:

R om ee. roelnery m., l'
llee1*5'. romers. Een terwi
jlhi
jde ronde deed. Hoorl'
. Bi
jzollderli
jk,
wi
jllglas, kelk, met eenen langen voet:de Heer in het kri
jgswezen, een omgang, dic vooraldes
vlx SCHAAGIN magh hem we1 een' fraaien roe- naclltsgedaan wordt:deronde kwam mi
j tegen.

nler op de hand zetten. Hoov'
r.
V an hetfr.ronde,ital.ronda; van hier het bedr.
V olgensAosl-uxg,isronterm etruim tennaauwste werkw.rozlden,de ronde doen.
verwant,cn moet oorsproukeli
jk ieder holen ruiln R onde- . voorzetselen bil'sve, zamengetrokvataangeduid hebben,en naderhand totdebi
jzon- ken van rond en om. V oorz.:een krk)g rondoltl
dere beteekenis van cen wi
jd drinkglasovergegaan de maan. B*
IJ*'.$:y.: zi
j liepel den gallschen tlag
rondom.
zi
jn.
n .em - e's m.en v.,zie rommelen.
'e .ox:k en. o. w., ik ronktey heb geronkt.
'e em m el.en . o. w.,i1c rommeldey.heb ge- Zwaarslapen,en dtlarbi
jsnurken:isdatronken!
romuleld. Een dofgeluitlgeven:de donder rom - Pogchen:en pronkt en ronektop uw verguld gemelt. Zulk eeu geluid verwekken bi
J het door- waed. J'oxKTlas. Van hier ronkillg, geronk.
snufrelen en door elkander werpcn van deze en Kl
' anknabootsend,alshetIat.vonchissqrengr.ôcyxet
v,

genedingen:watrommeltgi
jdaarin dat goed? Fnyxalew.
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ROOD- ROOSTEN.

R,
eod,bi
jv.n.en bi
jw.
,rooder,roodst.Rood: dri
jverjrook-vleesch,rookzolder,enz. Tabaksrookj
wi
jn. lkoode lippen. Rood wordenjook van de wierook,enz.
n ,eoken , o.en b.w.,ik rookte,heb gerooltt.
menschenyanderseellekleur/cr(
)#6n;roodworden '

van schaamte.Zelfst.,de roode kleur:het eerbaar
rood derscllaamte. Zoo ook avondrood,m orgenrood. Van rood komt roodachtig,roodheid,roodsel,enz. Zamenstell.:roodbaard. roodbont,1-00(1-

Onz., rook van zich geven :hetrookt in de keuken. Siet,daer was een roockendeoven.BlasEruv.
001< de sehoorsteen rookt. W asemen :het eteu
staat op de tafelte roolten. Hetrookt er gewelbol
'
st
je,roodgrond,roodharig,roodkleurig,roodkop, dig, er heerschen geweldige tw isten. Bedr-,dtlen
roodkoraal:roodkoralenmond,bdHooe'
r, rood- rooken: tabak rooken. In den rook llangen:

kri
jt, roodstaart
l
-e, roodverwer, roodverwig,rood- vleesch enz.rooken. Van hier rooker,rookeri
j,
vonk,ook roodgrond genoemd,-- roodvos. Bloedrood, donkerrood, hoogrood, koperrood,ligtrood,
rozenrood,scharlak-enrood,enz.
Rood, hoogd. r0th, eng. ved, lltt. vutilus, gr.
egsllllrll.isverwantaan vos.
R .ooT, m. D e daad van roovcl'l:van roofen
plundering leven. Heet op roof en m oort. V oxo.

Het geroofde,

rooking,enz. Berooken,doorrooken,uitrooken,enz.
Rooken, lloogd. rauchen, angels. recan. eng.

to reek) zweed. rt
)ka> is verwantaan riel
cen en

r?/?lcen.
'e ,ooxn. m . De vette deelen der m elk:lust
u honigël,kaasofroom ? Voxo. V oorts,ook melk,
over hct algem een:de koe belooft meer rooms

buit:den roofdeelen. Hi
j zou uit haar gespannen ui
jer. Voxo. Van hier het

een roof voorde helvan daan halen,is eene ge- bedr.werkw.roomen,den room afscheppen;afroomeenespreekwi
js,beteel
tenende:hi
jiszoo onver- m en. Zamenstell.:roomkaas,roomtaart,enz.
saagdj t
lat li
J- hetgevaarli
jkste zel
fs ondernemeu R oom, hoogd.Rahm,eng.cream,fr.crJ??le,ital.
zou. Van hiertoofachtig,roofàclltigheid. Zamen- cresima,schi
jnt aau hetlat.cremor verwant.
stell.: roofdier, roofgierig, roofgierigheid, roof- R eom seh , zie R ome.
goed,
roofhoek, roofhol, roofkuil, roofnest, R oopaard, o.
,zie rol.
roofschip, roofvogel,roofziek,roofzucht,roofzuch- 'R .oos, v.,m eerv.rozen. Eene prachtige weltig,enz. Kerkroof, maagdenroof, raroof,zeeroof, riekende bloem :lletpurpervan deroos.DE DEcx.
erlZ.
Op rozen treden,voorspoed genieten. Stapen als
Roo
f,hoogd.Raub,eng.,fr.rapine,lat.rapt
ha, een roos wordtverkeerd gebezigd,voor slapen als
z'n l-oos, datis,a1s op rozen. Overdragtbehoort,m et vooven,tot olls rapen,lat.rapere.
,bloem en
R eof. rove, v., m eerv. roven. 11e ltorstvan van eellen anderen aard:(1e gelderschc, de chieene zweer:de roof iserafgevallen. In Vriesland nesche, roos, enz. Verschillende dingen welker
is roo.f ook een streng, van garen,saai
jet,enz. gestalte eenigzins aan die van eene roos geli
jkt,

gesproken. Hiertoe betrekt men ook roof voor zoo als:een roosje van lintenzeeneroos vandiavellus a1s:roof van 'tschaap,vlies,bi
jKIL,
, manten; de knop, waarin de verschillende naden
van een gothisch gewelf plagten zamen te loopen
en roo
fgarens,spl'
raA-lacea.

ls verwant aan het hoogd. raude,en hetne- aan de slotroos van uw kerk-gewelf.Yoxo. Van
derd.ruidig.
hier isonder deroos,bi
j Hoov'
r,en elders,in cene

R ooi,m. Dedaad vanrooi
jen,hetaanleggell zaal,waar men vriendschappeli
jk onder zulk eene
en mikken op iets: hi
j houdt geenen rooi. Van roos bi
j
e
e
nz
i
t
,
e
n
v
e
r
t
r
ou
we
l
i
j
k
z
amenspreekt.Eene
hier rooiscltieteîè, wel m ikken, treflkn. D e oor- maagd il) het bloei
jen van harejaren:gelucki
g:
sprong is
diesooschoon een roos bejegent.Voxo.Allcrlel
R eolaeen, b.w,,ik rooide,heb gerooid. Bi
j genoegens:er is geene roos zonder doorll. D e
KIIz.ook roeb'
en. Op eenig doelaanhouden,en ti-jd baart rozen,spreekw.:deti
jd baartvcrandehetzelve berei
ken: ik kan dell paalnietrooi
jen. ring ten goede. V an hier rozelaar. Zam ellstell.:

Voorts, regelen, sehikken:dat huis is nietregt roosklcur, rooskleurig, roosverwig, waarvoor nlell
gerooid,hetkolnt btliten de rei der anderehuizen oulings rozelic bezigde:m erm itt haren roselikell
uit. Afmeten: wi
jn roei
jen. Voorts,komt van aensichte.BIJBEL, l477. Rozenbed,rozeblad, 1-0voon-kn,rooi, rooi
jing, rooimeestcr, die den stand zenboom ,rozenedik,rozengaardjrozegeur,rozehoed,
der gebouwen regelt en schikt,erlbcheider.
een krans van rozen; rozchonig,rozeknop,rozuR oolaeen, b.w.,ik rooide, lleb gergoid. Ook krans, paternoster; rozelaurier, anders oleander;
roden, roet
lkz?, roeden; hetzelfde a1s het hoogd. rozenobel,rozenolie,rozerood,rozestruik,rozewater,

veuten. Uitgraven,uittrekken:aardappelen rooi
jen. rozewi
jn,rozewortel,eîlz. lluinroos,klaproos,koYan houtgewas en wortels zuiveren :eenen akker renroos, stokroos, winterroos, enz De dichters

rooi
jen. Ook zegtmeflval ecnendoodgraver,dat nemenhetzamengestelderozentondookpersoonli
jk:
hi
j de #ravet rooit, wanneer hi
j dievan doods- Hicr heeftmij Rozemont bescheiden, enz. Poo'
r.
beenderenzuivert.Zamenstell.:oprooi
jen,oprui
jen, Roos, hoogd) neders.., angels.,eng. en fr.rose,
aanzettell; uitrooi
jen,uitroei
jen. Van roede.oul. lat.rosa,gr.rôrknovyschilntaan roo(j,verwant,uvuyj
rode.

als vos.

'
n.
ool'
m eeséer,m.,zie rooqkn.

R ee*, v. Eene ontsteking aan de opervlakte
'.
n
oek. roke, v,, m eerv. roken. Een l10O1
*- van het menscheli
jke ligchaam. Van hierroosstapel dathooistaat reeds op roken.
achtig,rozig. Zamenstell.:belroos. Hetstamwoortl
R ook , m . Eene bekende uitwaseming uit is ongetwi
jfeld ros, ofrood.
brandende dingen:rook ging op van si
jner neuse, R oes*en . b.w.,ik roostte,llcb geroost. Op
BJJBELV- Gemengt in rootsk, en vlam en zwavel. een werktuig, dat hier van den naam van vooster
Voxo. Vleesch in den rook hallgen. Naar den lleeft, braden: geroost ossenvlecsch. V an llier
rook smaken. Spr.:die zaak verc
lwi
jnt in rook, rooster, roosting, roostpan, eene pan, waarvan

a1s een i
jdele nevel. Van hier rookaehtig enz., men zich somwi
jlen il
1deplaatsvan eenenrooster

rookerig, rookig, rookigheid, cnz. Zamenstell-: bedient.
rookaltaar, rookgat,rookhok,rookleider,rooknest, Roosten, hoogd. vösten, NOTK.
, TATIAN.rostatt,

rookpilaar, rookscherm) rookvenstert
je, rookver- zweed, rosta,eng.torocdl,ital.rosttèetfr.rôtthï

ROOSTMR- ROUW .

een klanknabootsend woord,a1s szerken,
opsnerken.
R .oeséer. m., m eerv.roostcrs. Het kellken'
tuig, waarop m en iets roost; van het vorige
voosten. M enigerleiander traliewerk van dezelfde
gedaante draagt dezen naam Vastgestelde orde,
volgens welke regeringsposten en anderc nmbten
eseenzeer

beklced ofbegeven worden;ook eeneli
jst,waarop

ieders bellrtter waarnem ing van heteen ofallder
berek-end is: naar den rooster moet N. N het
eerst aftreden. M en heeftsran die beurten eenen
rooster gemaakt. Spreekw.: het geld wordt daar
op den rooster geteld, llet geld moet daar m et
gevaar gehaald worden. Het ging er heetvan dcn
rooster, er werd hevig gevochten. Zamenstell.:
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afkloppen: iem and rossen; ook ros geven; ros

kri
jgen, gerost worden. Onzi
jdig, hard ri
jden of
loopen,ri
jc
'
len en rossen. Bi
j HooF'
r leestmen:
'tgerucht rotst door de stad;en bi
jDn Dscx.
watkoopman werd ooitzatvan rotzen uit en in.
Van hier hct bedr. werkw.afrossen. Hetstamwoord isros.
'R o*, zie vat.

R ol, o.,meerv.rotten. Ecn gctalvan bi
jeenzi
jnde personen: 'tPriesterltjke rot, 't rot der
wichelaren. V oxo. Een bepaald getal van m enschen, die zich met slechte oogmerken vereenigen: een Godloos rot,beducht voor wraak nocll

straf, omrilgde mi
j. L.D,S.P. Van hier rof-

ten,zamenrotten, cnz. Zamenstell.:rotgezel,row
bedelrot,
Van dit rooster hecft m en ook het
dievenrot, moordrot, enz.
roosteren, voor roosten, op den rooster
Rot,hoogd.Rotte, eng.rout,angels.ri
jd cr:c#,
llakken.
crutà,ital.J'
t'
otta,arab.rottaon,rofco)?,rotuon, is
R ooven , b.w.,ik roofde,lleb geroofd. Iets van eenen onzekerelloorsprong.

roostel'
werk, roosterswi
jze, enz. Kerkrooster enz. nleester, rottenvuur, 1*otsWil*zey enZ.

op eeneonregtvaardigeen geweldige wi
jzewegne-

*.
'
01, bi
j-, n. en bi
.jî
v-,rotter,rotst. '
.
potbe-

men. Fig.,onttrekken:iem ands hartrooven,des- derfovergegaan : rotte appelcn. Als zelf:tandig,
zelfsgenegenheid op eene onwedcrstaanbare wi
jze bederf: daar is rot aan dien appel. Spreekw,:

j is nietrot,nietongesehikt,op a'
lleswel gevat.
totzich trekken. Van hierroof,roover,rooveri
j. hi
Zamenstell.: roofgoed, roofnest, berooven,bosch- Vroeg ri
jp, vroeg rot. Van hier rotachtig,rot-

rotheid,hetwerkw.rotten, enz rotroover,eerroover,kerkroover. naamroover,straat- achtigheid,,
roover,struikroover,zeeroover,cnz.
tig,rottiglleid.
Rooven,hoogd.rauben, eng.to r6cre en to rob, '
R oégaug,v.
,meerv.rotganzen. Een bi
jzonfr.rober,sp.derober,ital.robbare,lat. rapere, gr. der slag van ganzen. Deze naam, en de iersche
rlprls
pEtv, arab. rcscc, perz. rubaden, is verwant rodgeese,is ontleend van hetgeschreeuw der rotganzen,dat rod ofrotklinkt.
aan rapen.
'R ,e*, o.,m eerv.rossen. Een vlug en mocdig 'n aoés, 5:., m eerv. rotsen, Eene steenige verpaartl:Hetebbend zeeschtlim wascllthet ros van hevenheid,welke boven de oppervlak-te der aarde,
zant bestoven. Voxo. V an hier het werskw.rossen oftlen bodem derzee,doorde natlzurgevorml,of
enz-,roskam enz. Rostuischer,paardenkooper. Ros- door kullstige nabootsing der natuur daargesteld
volk werd oulingsvoorruiteri
jgebezigd: wantal is:onwrikbaar, als eene rots. Doorgaans onder11 rosvolck,soldaten en knechten. llouw.
derscheidtmen rots en kll
' derwi
p
jze,dat men het
llos, oulings ook hors en ors, hoogd. R oss, eerste woord bi
j het drooge, het laatste bi
J de
ze
e,
be
pa
al
t
.
Voor
t
s
,
ge
brui
kt
m
en rots ook we1
NOTR. voss
., angels.hors, eng.horse,schi
jnt de
voor
de
de
l
f
s
t
o
f
,
waa
r
ui
t
ee
ne
r
ot
s
ge
vor
m
d
is:
vlugheid van het beest door den klank aan te
uitlouter rots geklonlten. VOND. Overdragt-,is
duiden.
n os.bi
T
jv.n.en bi
jw..rosser,rost. Roodach- rots een vaste steun,of eene veilige toevlugtreven
tig: een rosse leeuw. V an hier rosachtig. ros- a1s de zamenstell. votssteen of steent'ots: God ig
baard,rosharig,roskleurig,enz.
mi
jn rots. Zoo isGodtderotzsteen mi
jnsharten.
Ot
llingsbezigdernen ook rosen,(rozentvoorros BI.J'BELv. Van hier rotsachtig,rotsachtigheid,rotsig, rotsigheid, enz. Zam enstell,: rotshol, rotsofrood zi
jn.
n ,esb aar, 5'.,lneerv.rosbaren. Een draagze- spelonk,rotssteell. Arduinrots, granietrots, steen'
rots, enz.
te1:ri*l
n in rosbaar of karos. ZlEuw.
'de
'n ,os'bel.jer.m ,meerv.rosbei
jers. Eigenli
jk 'R o4ten , o. :5,., ik rottetle, bcn gerot. Tot
rosbaow'aard,hetpaard der vierheemskillderen,dat bederf overgaall: de appelen beginnen te rotten.
den naam van bao--aard voerde. O.verdragt., een H et vlas, de llennip rot, ligt in lzetwater,om
voor bereidillg vatbaar te worden. Enhieromtrent
wild schepscl:hetis een regte rosbei
jer.
e.
'
oska'
Fn,m ,meerv.roskammen. Een i
jze- bezigt KIL.vottea en rootten ook in cenen bedril-rcn werktuig,waal-m ede m en de rosscn ofpaarden venden zin,voor te rtltten leggen, welken zin het
schraapt,om ze van stofte zuiveren. Overdragt., hoogd.l'östen nog lledendaags heeft. V an votten
eene scherpe beoordeeling: men llavent hem komtrotting,bederving. Zam enst :afrotten,doordeel
'
li
jk met den roskam. Vtln llier het bedr. rotten, inrotten, srerrtltten, Avegrotten, enZ. Zet
werkw.roskammen,anders rossen,otdk-voor scllerp stam wool-d is rot.
R oék:g, zie rot.
doorllalen: hi
j werd daarwakkergeroskanld,

roskammer,paardenkooper;roskammcri
j,paarden- R o4éing, m., meerv. rottingen. Eigenltik,
een rietachtlg plantgewag, dat bi
j dc kruidkenners
tuisclleri
j,paardenlzandel.
den naam van rottang voert,en verschillende soorten heeft. In het, gebruik, cen staf,die van dit
plantgewasgenomcn wordt, een wandelstok. Zam enstell.:rottingband.rottingknop,rottillgolie,dat
al schertsend gebezigd, hetzelfde is, als rottinghi
j loopt in den rosmolen,hi
j is aan hetmalen, .:?c.g, enz.
'Kkou lv, m. Van rouwen. Droefheid over
hi
j is halfgek.
R .essexâ, b. en o. w., lk roste,heb gerost. llet algemeen:'tIs kunst, de bli
'
jdschap intetooBedr,,paarden m et eenen roskam schrapen. Fig-, m en,zoo wela1s rouw tc m atigen.Voxp. I'lroef-

n .osk aium en, zie roskanl.
'
'R zosm olen. m .,m eerv.rosmolens. Een molen,die door eenpaard omgedreven wordt. V oorts,
ook een llandmolen: de Rom einen straften hunne
slaven methet werk van denrosmolen Spreekw.:
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ROUWEN- RUIM.

heid overeenig bedri
jf,of berouw:hi
jzalspoe- 'R u ggeu, b. w., ik rugde,heb gerugd. E ijkj ten rugsteun geven:achthonderd Frandig rouw kri
jgen. Droefheid over iemands over- genli
li
jden:De nevelvan denvaderli
jkenrouwe.Voxo. coische rlziters,gerugt met drie vanen ligte paar1)e kleeding, waarmede men zi
jnen rouw aanklen den. Htlo>>T. Svi
jders,een boekbint
lers ktlnstw.
len: dat boek is
dag legt) in den rot! verschi
jnende. Hoov'
r. Een boek van achteren bekleef
den band hebben
Eenen deftigen roltw aan de dienstboden geven.
ln dezen zin heeft rouw een mcervoud: twee
rouwen kortna elkander ontvangen. De ti
jd van
rouw dragen: hoe lang duurt die rouw? G eeklagtover een li
jk:ende hi
jmael
tte si
jnen vader
eene rouwe van seven dagen. Bfeyselav, V an
hier rouwig,droevig,treurig,ook berouw hebbend;

scheef gerugd, (1e ribben van
eene scheeve rigting.

-ul9 v.,lneerv.rui
jen. Hetzelfde a1s z.
6?
,eene
ri
j van zingende dansers. Op rt
li
j brengcn heeft
LlooFe
r, op rui
j helpen.VOND. Van hierrul-en,
hetzelfdea1sreien,zingendcdansen.
R uldlg, bi
jv. n. en bi
jw.
,ruidiger,ruidigst.

zi
jt daar niet rouwig over. Och mi rouwighe M et schurft bezet: rtzidige schapen. V an hier

moetler. Gurzo. TR. Zamenstell.: rouwband, ruidigheid, schurfr. Oul. was hetzelfst.ruitvoor
rouwbedri
jf, rouwbeklag, rouwhl
-ief, rouwdrager, schurft in gebruik, en m en zeide:rtlit doetwel
rouwgedicht,rouwgespen, rotlwge-aad, rouwgoed, klouwen. Zic ruig.
rouwhoed, rouwkam er, rouwklager, rouwklagt, R utf.v.
,meerv.ruiven. Bi
jlflL.vtti
,
sel,rimroawkleefl,rouwkoets, rouwkoop, rouwlied, rou-lint,rotlwmaal, rouwmantel, roulvschoenen, rOt1Wsleep, rouwstatie, rouwwinkel, enz. H et bovengenoemde rouwlcoop is in gebruik VO OP het berouw, of de verandering van zin,omtrenteenig
aangegaan verdrag van koop;en men zegt:rouwkoop hebben,ofberouw hebben over zekerenkoop,
en rouwkoop #:?7c3l, d. i. bil-onderlinge overeen-

pelj eng.rivel,van waarhetonz.werkw.rllfelen,
rimpelcn. In het gebraik,een traliewerk,waarin
men het voeder voor de paarden doet:de paarden aan de ruifzetten.

R ulg, bi
jv. n.en li
l-w-,ruiger,ruigst. Met

haar,wol,vederen,enz.beflekt:vogelenm etruige
pooten. D e ruige kant van eene schapenvacht.
Figuurl.: men loopter thans watruiger,opachtk
-omst, eenen koop voor zekeren pri
js vernieti- zamer, overhencn. J. Ds llscK. Voqrts, wordt
ruigdikwi
jlsmetruw verwisseld:ruig,lieverruw,
gen.
R euw eu , o. en b. m ,ik rouwde,heb ge- in heteten,spreken,enz. Het vriestruig. Zelfst.
p, de raige kant:het ruig naar buiten
rouwd. Ol
lztJ
'd., roulvgewaad dragen: over ie- is het r?zîm and rouwen. Bel'
lr.,metrouw en leedwezen be- keeren. Alle oneTenheid: mi
jn ampteischt,dat
zielen: die zaak za1u rouwen. Ik zie,lletrouwt ik 'truigh besnoeie en dan beschaaf.Voxo. Het
tl ni
et. V oxo. V an hier rouw,enz-, beronw,be- is overal even rLlig m et onkruid bewassen. V an
hier ruigheid,ruigte. Zam enstell.: ruigschaaf.
rouwen,onberouweli
jk,enz.
--dl'gà, hoogd.raucb,eng.
Roumen, hoogd. reuen, eng.to rtz:,OTFRID.ri- Ruk
#?KIL.rut
'.
l
hh, rul)
ugh, is van eenen noortlschen oorsprong,even
t
/ca, beteekenteigenli
jk weeklagen,even a1s riuu- ro
jnteen ltlanknabootsend verwantaan rum, als hethoogd.rauch aan raull.
uon bi
j OTFRID. en schi
woord.
'
R ulgle. v., meerv. ruigtcll. Eigenli
jk, het
ruige van eenig ding:de ruigte van een beerenR ou w keep. zie rouw.
R ozem en d. zie roos.
vel. Voorts, bi
jzonderli
jk, allerlei wild gewas:

'
n.
uehlbaar.bi
jv.n.en bi
jw.,ruchtbaarder, Deze hadden machtiçe moeite,om door de ruigte

rllchtbaaret. :Yereldklxndig: ruchtbaarm aken,
teraaken.HooF'
r. Overdragteli
jk,slechtvolk,geruchtbaar worden, enz. V an hier rachtbaarheid. peupel:wat woontdaar eene ruigte!
R
u
l
a
e
en,
o.
w.
,
i
k
r
ni
de,
heb geruid. V an
Hetstamwoord isrucht,bi
jKls.gerucht.
R.
u g, m., meerv. ruggen. Dat gedeelte van vederen verwisselen: zoo a1sdevogelenjaarli
jks
een menscheljk ofdierli
jk ligchaam,datzich van doen: de hoenders Z@
I
J
*11 aan l1ct 1-ui
jen. ()verdr
agt
,
ook
van
ande
r
e
be
e
st
en,
di
e
ht
l
nne
l
l
a
ren
de schouders totde lenden uitstrekt: toen lieten
r. Terugloo- verllezen: wat ruit die kat! Van hier rui
t1e Spaanschen den rug zien Hoor'
jing.
jd. Is verwant aan r'
ul
dh,rt/?
#
pen. Overdragt.
, da- gedeelte van eenig ding, Zamcnstell.: ruiti
hetwelk zich,even a1s de rug van een dier,boven en rN?/7.
OP hetzelve in de lengte uitstrekt: de rug van R u lk en, zie rieken.
1 0en EneS, Pl1Z. H et achterste ge- '
Ce13 berg, Va1'
n,
u.l.
ker, m., meerv.ruikers. Eigellli
jk, a,
1,
deeltevan eenig ding:den vi
jand in den rug val- wat reuk van zich geeft. .In hetgebruik,eenige

ja1sbloemen
len, van achteren aangl
'
i
jpen. Den vi
jand in den zamengebondene bloelnen:diepoëzi

rug,achter zich,llebben. Spreekw.:ik heb eenen t'zam en leest, en 'teelste puik tot eenell ruiker
breeden rug, daarop kan veclafstuiten,ik stoor schikt.VOND. Van hier ruikeriesch enz.
mi
j weinig aan beri
sping. Hi
j zeide llet achter R uliebu léen , o.w.,ik rllilebuitte,11e1) ge-

ten, bî
j KIL. en in
mi
jnen rug, buitcn het bereik van mi
jne opmer- ruilebuit. Van ruilen en buî
king. Voor schter (
len rug,zeiden deOuden af- Groningen, voor ruilen,verwisselen,waarvan olîlfgr, of achter r?z-t
yg:tvoerendeachter(ook after) ???z?'fc)?1 van buz-te, oulings btticllte,co?nl/l?tfcfl'o merrugghe. BTJBSL, l477 Iemand den rug toekee- clhm. Ruilen, bi
j ruiling verTvisselen. Van llier
ren,hem metverachting verlaten. Van hier rug- ruilebuiter. ruilebuitster, iemand, dic gaarne iets
ve
r
r
ui
l
t
.
o
f
he
t
al
thans diltwi-jls doet.
gelings. Zamenstell.: ruggebeen,ruggegraat,ruggemerg, ruggepi
jn, ruggepi
jp, ruggespraak, rug- R u :len , b. w.,ik ruilde,heb geruild. V erhout, rugkleed, rugkorf, rugmand,rugsteen,rtxg- wisselen: alle koopl
nansehap bestolld aanvanl
tcli
jk
stuk, enz. terugreis, tertlgtogt, terngwi
jzing, slechts in ruilen. HiJ- rtzilde dat boek voor cen

ander. V an hier ruiling. Zamenstell.: inruilen,
R u geh e'en , veroud. o-w., ik rugchelde, verrnilen,vcrruiling,ruilebuiten,enz.
llcb gerugcheld. Het geluid der ezels, balken: R u lm , bi-jv.n.e11bi
jw-,raimer,rnimst. Gesehikt,olu veelte bevatten:een ruim vertrek. ls
ruchelt oock de woudesel.BlaslLv.
dat kleed nietal te ruim ? Overdr-,een ruim geR u gg eAlzxgl,zie rug.
ttnz.

RUIM EN- RUSTEN.

wetenr een geweten, dat zich niet ligtbezwaart.
Ik kan het m eteen ruim gemoed verklaren,met
een gemoed, dat daardoor nietbczwaard wordt.
V oorts onbekrompen:eene raim ebedeeling. Een
ruim inkomen. Onbelemmerd: de handen ruim
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koopwaren,wanneer m en a1s drlftig toeloopt, Om

tekoopen,uitvreesvoorhetstkgenvandenPriJ-s:

er is eene rulin den tabak.
R u- oer. o.,meerv.rumoeren. Opschudding,
verwarde,luidruchtige beweging:watrum oer,wat

kri
jgen. Ri
jkeli
jk: rnim een jaar geleden. Als i
lsseli
jk geweld. J. Dn MARRE. In hethoogd.
zelfst.:hetrtlim van hetschip;hetruim derKer- R umor, ital. vumore, lat. rumor, dat een geracht
k
e.Hoop'
r. Van hier ruimeli
jk,hetbedr. werkw. aanduidt. Van hier het onz. werkw. rumoeren,
rut-men

, ruim maken, ontledigen,
ruimheid, opschudding veroorzaken.
ruimte. Zamenstell.:ruimbaan,ruimschoots,ruim- R u u, m . D e daad van rennenj snel loopen :
gchotig, ruimschotel, ruimspraak,ruimstooms, bi
j m etvollen run. Hoor'r. Andersren.
CAMPH-,enz.
'
na
u u. v. Gemalen bast van eikenhout voor
R u lm en ,zie rulm.
de.leerlooi
jersen tuiniers, Zamenstell
.:ranmolen,
R uln.m.,m eerv.ruinen. Een gesneden hengst. in Vriesland eekmolen,enz.
R ulselten , o.w.,ik ruischte,hab geruischt. (
W un d,O.,meerv.runderen. Een bekend slag
Zulk een geluid van zich geven, a1s door dit van viervoetige dieren:daer na sal hi
j'tjonge
woord zeernatuurli
jk wordtuitgedrukt:detoppen runtslachten. BIJBELV. Zamenstell.:runderharst,
der abeelen ruischen. H et rtlischt geweldig in runderrib,rnnderstal,rundvee,rundvleesch,enz.

mi
jne ooren. Van hier ruischingjgeruisch,enz.
HoorT bezigt ook ruiselen.

R ulsvoren,ruisvoorn,(inNoordholl.door-

gaans enke1 ruî'
s)m.
, meerv.ruisvore'ns. Een bekende visch.

(
R unen,veroud.o.w.,bi
jKIL.andersruunen,
rvdnt
#l),roenen, rëken. Mompelen,Nuisteren. In
hetangels.runl'an,lloogd.vaunen. V anhierruner,
oorblazer:nu en sultste nietheeten eenruner (in
deStaten overzetting oorblazer). BIJBSL,1427.
R u un en.zie rennen.
R unsei.o. Stre*msel. Bi
j lflL.ook renseb

R ull. v., meerv.ruiten. E1k vierkant; bi
jdeelen;ook hetonverbuigb.bi
jv.n.rukten:ruiten rlhsel, Van

zonder glasruit. V an hier l-ultenbin ruiten ver-

Tenneïl, Pttlllelt, Tunnen, W aarvan OnS

aas,enz.in het kaartspel.
deelw.geronnen.
n .u l
.éen. o. w., ik ruittejheb geruit. Plun- 'R u ys.rtlpse,Y.?m eerv. rtlpsen. Een worm -

deren: nu komt den ti
jdt,om moorden,rooven, pje, datmetden ti
jd in een kapelletjeverandert:
ruiten. VSAARD. REDINR. Zie rooven. Bi
J- ltlrv. wat de rupse heeft overgelaten,heeftde sprinckook uitplnkken,uitroei
jen,vernielen. Inhethoogd. haen afgegeten. BIJBSLV. Zam enstell.:rupsedooreuten. Van hier ruiter, even als hethoogd.Reu- der,zel
ter insekt,hetwelk zi
jne ei
jereninhetdoorter van reuten, dat evenzeer aan relszen verwant boorde li
jfvan eene rups legt, rupsenest, rupis5a1svuLten aan ri
jten.
seschtjter, een vli
nder, uit wiens ei
jeren rupsen
'
R u:ker, m.j meerv.ruiters. Eigenli
jk,cen voortkomen;rupsevangst,enz. Koolrups,ringrups,
plunderaar,in welken zin men bi
jVANHwss,ccn- zi
jderups,anderszjdeworm genoemd,enz. '
teek. op Kls. vindt:datgeenrui
jteren oftvaga- Volgens AoEL., verwant aan krul
hen, nelerg.
bonden, en sullen m ogen gaen teeren op dcn krupen; in welke laatste taalm cn een kind,dat
hui
jsman. Vervolgens, dewi
jl het kri
jgsvolk, in- nog nietraan,maarslechtskruipen,kan,eenerted
zonderheid dattepaard diende,oulingsvri
j alge- van een ktnd noemt.
mcen stroopte, zoo ging deze benaming welhaast R u g. m,,m eerv.Russen. Een bewoner,ofintot het paardenvolk over, zonder het denkbeeld boorling van Rusland. V an hierrussisch. Zamenvan plundering ofroof;en al watte paard dien- stell.:Rusland,rusleder,enz.

del werd vuileru
--genoemd:hetpeertende zi
jnen '
R usé,v.,meerv.rt
zsten. Eigenli
jk,bewegingl-ulter heeft hi
j in zee geworpen.BlaBsl
av. Van loosheid:de zee geraalttinrust. Fig.,detoestand
hier ruiteri
j,kri
jgsvolk,datte paard dient) rui- van iem and, die door geene gem oedsbewegingen
terli
jk, ruitersch,ruiterschap. Zamellstell.: ruiter- verontrust wordt:mi
jne rust wordt door geene
bende, rtliterkracht, ruiterspaard, ruitertrom .rui- bange vooruitzigten gestoord. Vri
jdom van twist
terwacht, enz. Roerruitltr! speerraiter, strikrui- en krakeel:in rusten vredeleven. Daarallerast
en
'
t
al
l
van
ter,zandruiter,een ruiter,dievan zi
jnpaardvalt, verstuijft,
onrust klinltt. OgDAAX.
De eeuwige zaligheid : de hoop der aenstaende
R u k ,zie rukken.
rust. V OND. V erpoozing van moeite,verdriet,of
R u k ken, b.en o.w.,ik rukte, heb gerukt. smart)ik m oet watrusthebben. I3etusschenpoo-

011Z.

Bedr., iets met geweld van zi
jne plaats bewegen: zing van een gezang: er zi
jn in dien Psalm twee
zich de haren uithethoofd,en de kleederen van rusten. Voorts,deslaap:hi
ji
snog inrust. Dood:
hetli
jfrukken. Onz.,metzl
jh,zichzelven op de hi
j is reeds in de rust. Zeker deelvan hetslof
gezegdewi
jzeverplaatsen:hetsehip ruktevanhet van een schietgeweer:de haan staat in de rust.
anker. l7e legers rukten te velde. V an hier ruk, Ook van ccn schip:dei
jssehotsen reikten totaan
m .,

de daad van rukken:meteenen ruk. Zamen- de rusten van 't schip. ZORGDRAG. Van hier
stell. rukwind eDZ. Aanrukken, afrukken, inruk- rusteloos. Zam enstell.:gem oedsrust,gewetensrust,
ken,nederrukken,oprukken, tegenrukken, verruk- nachtrust,zielerust,zorgrust,enz.
ken,wegrukken,enz. Van den klank gevormd.
Rust,OTFRID.resto,angels.,eng.en vries. rest,
R u',bi
jv.n.en bi
jw,rtlller,rnlst. Ongeljk, hoogd.en zweed.Rast,gr.Fq((t)&n, van het 5,01hobbelig:heti
jsisnog verbaasd rul. Misscllien gende werkwoord.

ontleend van hetgevoel,hetwel
k wi
j,bi
jhetaanraken,ofbetasten van ruwehobbeligcdingen,hebben.
R u ', v.,meerv.rullen. Driftige toeloop:m et
dezelve rul loopen ze naar'thuis. H oov'r. Van

R uslen, o. w,, ik rustte,heb gerust. Verpoozing van beweglng en arbeid genieten:na ge-

daan werkishetgoedrusten. Slapenr hebt gi
j
wel gerust? Van werkzaamheid ophouden: hi
j
rastniet,voor dathi
jzi
jnen vi
jandgeheeltenonhier rub voor het ongemeen vertier van zekere derheeftgebragt. Ergensop steunen:hj rustop
68
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zlnen staf. Rustend beteekendeoulingsookgerustt Atdçfcn, hoogd. r'
listen, zweed.rusta. OT/RTD.
Ende siquam en te Lais ten rtlstentle volke. BI.
y- rustan en girustan,is een oud woord vannoordsche
BsL,1477. ln cenen bedri
jvenden zin,voorlaten afkomst.
rusten:hi
jrustdemoedeleden i:l de uitgeholde (
Rulv,bi
jv.n.en bi
jw-,ruwer,rllwst. Eigenrots. Voxo. Nog zegtmen:rustuw hooftlmaar: li
jk,one/en van oppervlakte,metpuntige of anook onlings: die in '
t minncn wil de waarhei
jt dere verhevenheden bezet,hettegenoverstaandevan
wetcn, die ruste si
jn hooft en bli
l-vein mui
jten. glad, even als ruig, dat eigenli
jk slechts een er1
Coxs'
r. rasa MINx. Van hierrust,rustig.gerust, hetzelfde woorj
l is, Zie vuig. Ili
j heeft eell rnw
enz. Zamenstell.:rustbank,rustbcd,rustdag,rust- vel. Ollgebleekt:rllw garen, ruw linnen. Onge-

plaats, rustpunt, rustti
jt
l,rustuur,enz. Berusten, verwd:rt
lwe zi
jde. Onaangenaam,van wetler, en
uitrustel),enz.
dergel
i
jkedingefl.gesproken:watis datruw weRusten, lçeuo kl
.
reqtan.Islo.cllrestin,eng.to der! Onbeschaafd,ongemanierd,onzedeli
jk:hi
j is
rest, vriés. resten, hoogd.l'
asten,gr.r
îqttt
lNzust
v.is een rtlw mensch. flok a1s zefstandig: in het
van onzekeren oorsprong.
ruwe, Van hier rllweli
jk, ruwheid. Zamenstell-:
R u slen. b.w.,ik rustte.heb gcrust. Eigen- ruwhartig,ruwsmid,ruwwerker,enz.

li
jk,bereiden:Tervlughtzich rust, en reckt, en R uw aard.m.,meerv.ruwaarden. Vanruwe,
wackertzi
jnewieck-en. Voxo. Bi
jzonderljk,door rust, en ?naren, bewaren, derhalve evenveel a1s
aanschafing van hetnoodige, bereid maken :m en rustbewaarder. In hetgebl'uik,eellbestunrtlervan
rust zich van weerskanten ten oorloge. Van hier zelter lantlschap,zoo als tlat van Votlrne en Putrusting. Zamenst.:rustkamer, een vertrelt waar ten, dat eenen zoozenoem flcn Ruwaard plagt te

men kri
jgsgereedschap bewaart;rustlneester,een hebben: JAX oE AVITT, en zi
jn broetlerde Ruopziener over dat gereedschap, enz. Toerusten, waard, werden beitle even moordtladig omgetoerlzsting,ultrusten,uitrusting, wapenrusting, enz. bragt.

S.
@ is de zeventiend: letter #an àetnelerlultgch: worden1 Baalfabrk-k,enz. Van hiersaal
jet,saat
-

ABf, de dertiende in orde onderde medeltlinkers, l@etten.
jv.naamw.,bi
jKlra.
en de eerste tandletter. Zi
j wordtgevormd door laard, saart, verond. bi
het gelnitl sterk door (le tanden te laten sissen. en anderen,voor zacht,teedcr gebezigd:soo kui
js
En dit is hetonflerseheid tussehen haar en de z,, en saertis sil-gem aniert. Bltsoslto.
welke meteene zachte sissing wordtuitgesproken. labbal, m. De rustdag derJoden, zi
jnde de

Zie verdermi
jneNederd.Spraakk-,D-1.b 44. zevende derweek, van hethebreeuwsche DZ.P ,
Dc s en de z zi
jn zeer na aan elkantler ver- rusten. Die den heiligen Sabbatbreekt. Voxo.
want'
!waardoor zi
j,in verscheitlenetalen ont
lerling Somm ige Christenen hebben het woord overgeverwlsseld wordcn; ecne aanmerking,welke men
in hetnavorschen der aqeidingen we1 heeft in het
oog te houden. W ant in eene menigte woorden,
welke thans algem een metdes geschreven worden,
gebruikten de Ouden,ofgebruilten noghedendaags
andere volken,de z,en omgekeerd. Zoo hebben
de Hoogduitschers hun Zucker voor ons sutker;

nom en, om er den eersten dag der week. den
zondag,ook rustdaq
detebeteekenell.
. genoemd,m e

Zamenstell.:sabbatdag, sabbatjaary bj de Israë* àr, Wanneer alle velden
lieten ietler zevende Jat

moesten braal
c liggen, ellz.,

een rust
jaar;voort.

sabbatschender, sabbatsreis, eene bepaalcle lengte
van weg,wellte de Joden,tegen de bedoeling der
en in tegendeel wordt hetbi
jonsnletdez ge- wet van M ozus, waanden op eenen Sabbat te

bruikeli
jke woord zaktin bi
jna alle talen metde mogen aoeggen; sabbatsvrouw, eene onjoodsche
s geschreven.
vrouw,bj de heclentlaagscheJoden gebruiktwor-

1'e s wortlt niet alleen voor de klinkletters, dende, on1 op den Sabbat hen te bedienen. Ou1.
m aar ook voor de medeklinkcrs gebruikt,echter zeide men voor sabbat ook zaturdag:en isdeze
niet voor de w, voor welke zi
jeen altehard menschc van Gtpfle, die (1e zaterdach niet en viert.
geluid zou veroorzaken.
Lsvsx J. C. W ant het is (
les heren saterdach.
0u1. werd s achter aan ecn werkwoord vast- BIJBEL, 1477. Bi
j de overneming van hetoorgehecht, en beteekende dan eens des, dan eens spronkeli
jkewoord,laten wi
jdceindletterhaehter,

jk de sehri
jvers van het N.V.in hun
It
em, dan eens het: wi
j enwetensniet,d.i.wi
j even geli
weten tlesniet.FLORIAN. Ic salhem vasthouden

' trl
ulzl.
cdjjc
zcr
lq
/,c4ht

en latens(en laten hem)nietgaan. CLAR.SPIEG. sab e'. V., m eerv. sabels. Een breed gekromd
jk bj de Turkeu en
Gode moets (moet het) gheclaecht zi
jn. Ccxa. zwaard, hetwelk oorspronkeli
H ongaren te huis behoort. Heer vader verfde
SPIEG.
*a. cen tusschenwcrpsel, hetwelk gebruikt nooitdesabelin zi
jn bloet. VOND.
rER, leidt
le hetaf van het arabische set
h
wordt, om moed en i
jver aan te wakkeren. Sa, JVACH'
lustig,m annen!
een degen, een zwaard, waarschi
jnli
jk een krom
faal. o.; het meerv.saai
jcn wordtgebrlikt, zwaard; want dat het begrip van eene kromheid
om onderscheidene soorten aan te dlaiden. Eene in dit woord llet heerschende is, bl
i
jkt uithet
soortvan wollen stof.Luiksclle saai.Van hierhet nieuw-gri
eksche (qjog, krom, (aj?
avn,eene sabel,
onverbuigb.bi
jv.n.saab'
en,datvansaaigemaaktis; Wi
j hebben ditwoord,zooeela1sde zaak zelve,
flg., iem and, dic niet vlug is, ook langzaam in ongetwi
jfeld uit Hongari
je en Turki
je ontvangen,
hetspreken:hi
jiseen saai
jen vcnt. Zamenstell-: dewi
jl kromme zwaarden bi
jonze voorvaderen in

saaihal, de plaats waar de stukken saaigelootl geen gebruik waren. Zamenstell.: sabelboonen,

.
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sabelklink, sabelslag, enz. Van hier het bedr. onder de gewi
jde hostie ofhetheil
igesakrament
werkw. sabelen, met de sabelhouwen,alleen ge- des altaars het voornaamste is. Zoo ook noem t
de meerderheid der Protestanten den doop en het
Lruikeli
jk in nedersabelen,neel'sabekn.
fabel.. m.,m eerv.sabels. Een zoogend dier, heilig avondmaal rakramenten: Tot de verheffng
behoorende tot hetgeslachtderwezels.D e fraaiste van 't sakrament. H oolT. Van 't hoogwaardigh

zi
jn die, welke donkere,zwart bruine vellen heb- sakralnent. Voxo. Veel godgeleerde schri
jvers
bel),en in Siberië gevonden worden. H etbewoont vertalen het thans door bondzegel. Zamenstell.:
de digte bosschen van de noordeli
jke deelen der sakramenthuisje, sakramentschender, sakramellts-

aarde. Een van het ve1 van uit dier gemaakt dag, enz. Van hier m et eenen bastaarduitgang
sakratnenteel.
halsdeksel der vrouwen, draagt insgeli
jks
fakrl.slle. sakristil-, v., lneerv. sakristiën.
naam . Van hier worden alle andere,van
bont ook vervaardigde. halsdek-sels der vrouwen, Een vertrek bj (1e roomsche kerken,alwaarde
sabels genoemd. Sabel,hoogd.zobeb eng.sable, kerk-sieraden en gereedschappen bewaard worden,
frkzibelline,ital.zibelltho.
en de geesteli
jken hunne ambtskleederen aalltrekNaddueeer, m., meerv. SaddtlceLrs. Eene ken. ln de sakristi
j. Hoor'
r. Het is een woord
bekende sekte ollder de Joden, voor en in den uithetmonnikenlati
jn dermiddeleeuwen,in plaats
van
s
ac
r
art
hm.
Zamens
t
el
l
.
:
sa
ltristiem eester.Som leefti
jd van Jszus CunlsTus. Het woord isafkomstig van den hebreeuwschen eigennaam SADOK. m igen noemen den koster ecner roomsche kerk
den sakristf7-/l.
Van hierhet bi
jv.n.Sadduceesch.
Nwfl er, m ., voor den steen,en o.,voor de Nakade. (s1
a) v. Alle spjs,d1e koud met
stof, meerv. safseren. Een edelgesteente: een olic en azi
jn gegeten wordt:haringsalade,ui
jenhemelsblaauwe safser. Zamenstell,: saffersteen. sal
ade; en meerbeyaald alle kruiden, dieraauw

Van hier het onverbuigb. bi
jv.n saf/eren,van op dezewi
jzegebralktworden:kropsalade,latuwsafsergemaakt.

salade,enz.

âage.v.,meel
-v.sagen. Ei
genli
jk,alwatge- fal.am ander, m.,m eerv.salamanders. Een
weeslachtig viervoetig dier, tot hct geslachtder
zegd wordt. Bi
jzonderljk,eene fabelachtigever- t
telling, eene leugen: datnesloghne no saghe. hagedissen behoorende. Zamenstell.: m eersalaMASRL. Dat in si
jn saglzen no droeme. J.v. mander,watersalamander;voorts,salamanderboomy
HESLU. Daer binnen sit die schoone maagt,daar een oostindische boom, dusgenoemd, uit hoofde
m enig sage van gewaagt.S1x v.CHwxo. Nog ge- datzi
jne dikke basthetvuur zeer lang kan webruikt men dit anders verouderd woord volks- derstaan;geli
jk men van ouds betzzelde,datde

salamander in het vuur kon leven. H et eerste
sage.
Nagen. o.w..ik saagde,heb gesaagd. Een Fedeeltevan hetgr.woord, waaruit het ontleend
eenigzlnsverouderd woord,beteekenende: meteene I
s(caàl),beteekentwater,vochtigheid.
sterke vrees bevangen zi
jn. Zamensteil.:versagen, âaïet. o.,meerv.saletten. D ie kamer in een
wttarvan versaagd,bevreesd;onversaagd,enz.
huis,waar men gezelschap ontvangt, Door eene
fa lzeen. o., m eerv.saizoënen. Een van de zeer gemakkeli
jke overdragt beteekent salet dik-

wi
jls het gezelschap,hetwelk in datzelvevergavier geti
jden des jaars:natrhetsaizoen.Voxp. dc
De a:eiding is waarschi
jnli
jk van het lati
jnsche rt: buiten hct salet der maeghden. Voxo.
satio, fr.saison,eng.season. Oorspronkeli
jk hecft Zamenstell.:saletjonker, salet
jaFer,saletpop, Z*
J@I
hetdan debeteekenis van zaat
'
tb'
d)maarwordtin salet, enz.
ecn uitgebreider' zin voorallejaargeti
jlen geno- faxlereu s. m ,y m eerl'. Sam ereuzen. Een
mell. Overdragt-y wordt het ook gebruikt voor lan4 platgebodemd schip,hetwelkop denRi
jnwel
gezlcn 5VOrdt. Fr.samoreul.
een'bekwamen ti
jd.
en. o. w., ik sam rnelde, heb gefak . m., meerv. sakkell. Een lang vrouwe- faxum el.
jnli
jk ishetoor- sammeld. Langzaam voordgaan in het uitvoeren
kleed,een lossejapoll. svaarschi
g werk;den ti
jd onnutteli
jk verspillen.
spronlteli
jk hetzelfde a1s zalc, doch hetwelk het van eeni
gebruik in deze beteekenis metde scherpe s wil Talmen. V an hiergesamm el,samm elaar,sam meuitgesproken hebben. D eengelscllengebruiken hun laarster,sammelari
j.
s
ac
fanhedrln. m. Eene aanzienli
jke raadsti
jnk
sche
evenoens. Het hcbreeuwsche YI,YIenhetla- ver
gatlering bi
jdeoude Joden,bestaande uitzeSagum schi
jnen l
aiermede ver?raut.
ventig leden,en in welke de hoogepriester voorëak ra'm exxl, o.,m eerv.sakram enten. Eene
meer ofm in geheimzinnige,plegtige,godstlienstige zat. KAIF&S waerschuwt dcn Sanhedrin. Voxo.

handeling, waarbi
j men, door middel van een Hetis een grieksch woord,çuxedgtrlv, hetwelk verring beteekent.
uiterli
jk teeken ofzinllebeeld,cen geesteli
jk goed gade
verkri
jgt. ln dezen zin is het woord thans bi
j de fap, o., meerv. sappen. Het om loopende
Jneeste protestantsche Christenen in gebraik. H et vocht in alle levende ligehamen van het planteniseenlat.woord)hetwelkoorspronkeli
jkbeteekende en dierenrijk; ook llet vocht ofwaterin boomeen onderpand, dat door degenen, die een regts- en veldvrucht
en. Het sehi
jk
jnt een oorspronkeli
woordynaarhet geluid gevormd. D e Engelschen
geding aanvi
ngen,bi
jeenen priestergebragtwerd, gebr
uiken hun sap alleen voor de vochtigheid in
om door denzelven aan de winnende parti
j afgegeven te worden; alsmede den kri
jgseed der sol- planten, kruiden en vruchten. Zam enstell.: aaldaten. In de eerste eeuwenderclristeli
jke ti
jd- beziLnsap,druivensap,grondsap, heulsap, limoen-

telling noem de m en allezinnebeeldigeteekenen van sap,enz. Van hier sappeloos,sappeloosheid,sapgoddeli
jlteengeesteli
jkezaken een sakrament. ln pig,die of datveel sappengeeft:sappigheid,sap-

volgende ti
jden werd het woord alleen gebruikt VerW, enz.
vot
ar zekere christeljke uiterli
lke handel
ingen of lapp:g. zie sap.
godsdienstige plegtigheden,waardoor men geloofde *ardqn, v.
, meerv.sardi
jnen. Eene soort
de goddeli
jke genadeteverwerven;in dezen zin van kleine haringen, die in groote menigte in de
heeft de RoomscheK erk zeven sakramenten;waar- MiddellandscheZeqnabi
jSardiniëgevangtnwûrdt,
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en van daar dezen naam ontleent. OOk vangt

Nalln. o.,meerv. sati
jnen. Eene glanzige
men hem in deNoordzee,en gerooktzi
jnde ver- zi
jden stof:gebloemd satjn. Gedoschtin witsakri
jgthi
Jden naam vansprot.
tjn. Vanhierhetonverbuigb.bjv.n.satjnen,van
Nargle. 5,., mcerv. sargiën. Zekere wollen sati
jn gemaakt.
stof:Engelschesargie.Vanhierhetonverb.bi
jv.n. Satè
jn,fr.satin,it.sattho. Het woord isafkonlsargl'
è'
n:een sargiën rok. Hetisvanhetfr.sarge, stig van het bastaardlati
jnsche en italiaansche
ital. 'argia, eng. serge,middeleeuw.lat.sargium, seta.
van het lat.sertcunt, zi
jde,dewi
jldesargie ver- fauel
ls, v.
,meerv.sauci
jzen. Eene dunne
moedeli
jk,weleer,eenezi
jden stofgeweestiz.
worst,van varkensvleesch,metzouten speceri
jen.
Narr.veroud.bjv.n.,Li
jK1Iz.,acevbus.wrang, k'L.saucisse eng.sausage,it.salct
kct
a sp.salcicl
a
zuur. BREDERO.heeft: sarpe wi
jn; en SIx v. van hetlat.salsum.
CHAND.zegt:vri
j sarp van koperroot.
Naug.v.,meerv.sausen. Allerleisap ofvocht,
Narraeeen, m.
y meerv. Sarracenen. 13e hetwelk bi
j of over de spi
jsgebruiktwordt,om
naam van een oud en magtig volk in Arabië. die smalteli
jker te maken. Alle spi
js zal te beter
De ooryprong van den naam is dtlister. Pococx smaak hebben m et die zaus. HOo:FT. In eene

leidt dien af van ejn arabisch woortl sàarkun, oneigenli
jke beteekenis wordt ditwoord qenomen
oosterlùtgen beteekenende, gelkk de afrikaansehe vooralles,watdeaangenaamheid vaneenl
ggenot
ArabiErs,ten westen van Egyptewonende,wester- verhoogt:zoo zi
jn een vroli
jkhart,een goed ge-

lingen werden genocm d. Andercn houden arra- weten en werkzaamheid de dcttd van het kven.
cee31 en sarraceen, door voorzetting van de sis- V an hier het bedr.werkw.sausen,in een'eigen-

sende s,voordenzelfdennaam,afgeleid van crrc, li
jken en oneigenli
jken zin, ergensden regten of
eene stad in Arabië,bi
jde oude landbeschri
jvers eenen beterensmaakaangeven. Zamenstell.:sausbekend. KILIAAN leidt den naam sarastj'
n,geli
jk kom, sauslepel, sauspan. Biersaus, ei
jersausj
hi
jschri
jft,afvan SARA, ABRAHAMS huisvrouw, melksalls,mosterdsaus,wi
lnsaus,zuringsaus,enz.
van wellte dit volk zich zou beroemen afkomstig D it woord is reeds vroeg overgenomen uithet
tezi
jn:maar men weet, dat de Sarracenen van fr.
,waarin het sauce heet,eng.sauce,ital.salsa,

ISMAEL,HAGARSzoon,hunnen oorsprong rekenen. hoogd.Sosze(WrûJ8);allenietduisterli
lkvanhet

Jn latere ti
jden, voornameli
jk sedertde bekende lat.salsum.
kruistogten, heeft men de Mahomedanen in het O usiee. o.
, meerv. sausieren. Eene kom,
algemeen,en in hetbjzonder de TurkenySarra- waarin saustoegediend wordt. Van saasmetden
c6n6n genoemd. Van hicr sarraceenscll.
bastaarduitgang ier. Dit woord is in onze taal
larren. b.w.,ik sarde, heb gesard. Ter- zeer oud;in de Bf
j'
enco6 van ASDIGONDB M'
indt
gen,den toorn gaandemaken:beveelthjdeaan- menreeds:metde Cannekens ende het saucierstreevende konlngschen te sarren. H ool'r. En ken daar op. In Noordholland hoort men het
sarden haren wrock doorstramen en door smert. heden ten dagenogdikwi
jlsgebruiken. Verl
tleinw.
Voxo. De oorsprong van dit woord is duister, sausl
krt
je.
en za1 misschien alleen tevinden zi
jn in dena- leh. een letterteeken, hetwelk in onze taal
bootsing van een geluid,waardoor vechtende die- zeer oud is en in de oorspronkeli
jkste wortelwoorren aangehitst worden. In geene der verwante den voorkcmt,als in:schapyscheid,enz. Ook is
talen is een dergeli
jk woord bekend,behalvein het in woorden van uitheemschen oorsprong,die
het oudfrankduitsche seran, dderczl, hetwelk won- in hunne eigene taalm et scgeschreven worden,

denbeteekent.

bi
jonsaangenomen,a1s in: schabel,voetschabel
,

Nal, o.,meerv.sassen. Eene sluis; ook eene schavot,schepter,enz. Behalve voor de klinkers,

reede, of ligplaats voor schepen. Het sas van wordthetslechtsvoorddnenmedeklinker,nameli
jk,
Gent. De oorsprong van ditwoordiswaarschi
jn- dcr,gebruikt. Aan het einde eeniger woorden
li
jk te vinden in denvervoegdentjdvanhetwerk- komthetalseen zachtstaartigeuitgangvoor,waarwoord zt
s
tten. Van hier sasser, een sluiswachter, door zelfstandige tot bi
jvoegeli
jke naamwoorden
of een toeziener bi
j de sluizen,welk woord in gevormd,ofbi
jwoorden in bi
jvoegeljkenaamwooreenige gewesten nog gehoord wordt Zam cnstell.: den veranderd worden,als:heidensch van heiden,
Sassenhet'
m, anders Sassem, een dorp tusschen trotsch von trots, rotterdamsch van Rotterdam,

Leidqn en Haarlem.

grootsch vangroot!dagèli
jksch van dageli
jlts,ver-

Nalan ,m .,meerv.satans. Eenboozegeest;of geefsch s'an vergeefs,enz.;welkeuitgang scheigen-

beyaaldeli
jk deopperstevan deboozegeesten. In ljl
teeneverkortinq isvan isclt,oulings?#,hetwelk
beldebeteekenissen komthetwoord iu deHeilige methetlati
jnschezcus en hetk.kue eeneonmisSchriftvoor: Indien desatan den satan uitwerpt; kenbaregeli
jkheid heeft.
en ook : de Heerzeide totden satantvan waar sehaaç v.y m eerv. schaven. Een werktuig,
komt gi
j? en de satan antwoorddelvan om te waarmedemen de ruweoppervlaktevanhouteFen
trekken op de aarde. Overdr.,hi
j iseen regte maakt. In een' overdragteldken zin komt dit
satan. Van hiersatansch.
woordJn eeni
gespreekwi
jzen voor,als een werk-

HetiseenhebreeuwschwoordyZ9',enbetce- tuig ofmiddel,ofa1shetbedrkfzelf,derbescha-

kenteen'vjanh een'tegenstrever.

ving ofverbetering:eerhi
lde scllaefzi
jnswoords

Natèr. m ., m eerv. saters. Een boschgod, aan hun te wercke leit. 1)l DxcK. De grove
volgens de versiering der diehteren, een gedrogt, scllaaf over ietslaten loopen,ietsmetoverhaasting

meteen menschenhoofd en bokspooten. Overdn, en slordig afmaken. De fjne schaaf over een
een geilmensch. Zamenstell.:satersbek enz.
werk stri
jken, eenen arbeid met ordeen netheid
Hetiseen grickschwoord c4T:Foç,inhetlati
jn volbrellgen; of een werk veelverbeteren. Van

satyruh en in alle europische talen overgenomen. hier schaven, ùedc/lcrenj beschaafd, onbeschaafd,
De bcteekenis van geilheid ligtin het oorspronke- enz. Zamenstell.: blokschaaf, boorschaaf, kraal-

li
jke,hetwelk afkomstig isvan 14:5, dc manne- schaafiri
jschaaf,roFelschaaf,ruigschaas - schaaf-

li
jkheid?

'

bankyschaafjzer,schaafmew schaafspaanders,enz.

SCHAAK--SCHAAP.

TzN K ATS leidt dit wcord afvan den wortel
schap,waarvan eene menigte woorden van onderscheiden beteekenissen,in onze en deaanverwante
talen,afstammen.
Nehaak, v. Roofim aagden- ofvrouwenroof.
Een verouderd woord,waarvan bi
jons het werkwoord schaken methet afgeleide schaker,enz.
in gebruik is.
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tenste plank of deel,wederzjdsvan eenen boom

afgezaagd; en voorts in de zamengvstelde woorden: schaaldier, schaalvisch, een dier,ecn &'isch,
die eene harde,ligtvan hun ligchaam scheidbare
huid hebben,als een schild totbedekking derinwendige zachtere deelen. V erder,beteekentschaal

eenen eeni
gzinshollen schotel,hetzi
jom de schelvormige gedaante, hetzi
j omdat de basten van
Sehaak, een woord van uitheemséhen oor- boomen enz.oulinrsdienden om drinkbekersvan
sprong,en bt)onsbuiten dezamenstellingen allcen te maken: eene drlnkschaal. Ik za1u eene over.
als een bi
jwoord in gebruik. Hetkomtvoor in oude schaelschenken. V oxn. M en zet de toehet bekende schaakspel:koning schaak! Eene spi
jzen in schalen, ofschaall
jesop. Voorts,een

waarschuwing aan het voornaam ste stuk in dit werlttuig,waarvan men zich bedientom tewegen:
spel,de kon?'n.g geheeten,dat hi
j zich verplaatsen de schaal geli
jk houdeït. In de sehaal hangen
moet, om niet vastgezet te worden. Een spel heeftHoorT,voor in evenwigthangen. U w leven,

schaak spelen.
ri
jck en rust als op de waegschael brengen. Ds
V elen hebben dit woord van het vorlge schaak, Dlcx. Fig.:in de schaelvan een bezadightoorzoo-h' wi
llen aqeiden, als of het schaakspel zoo deelopgewogen. Voxo. Nog, een bordy waarveel beteekende als rooversspe
x, gclkk het bi
j de mede armbezorgers liefdegaven inzamelen: met
oude Rom einen ook onder den naam van ludus
latronum, of latrunculorum bekend was. M aar de
onverbuigbaarheid van hetwoord doet deszelfsuitheem schen oorsprong reeds verm oeden, die ook

de schaal om gaan. Y an daar m et eenen klem staartigen bastaarduitgang schalist, die m et de
schaalvoor de arm en omgaat. V an hier verschalen, verschaald, dat, door te lang in eene schaal

door degeschiedenisvan hetschaakspelontwi
jfel- testaan,defjnegeesten heeftverloren;vanwaar
baar bevestigd wordt. Hetzel
ve wordt nameli
jk dan ook koudscâaal. ADSL.brengtdit woord tot
door geheelA zië gespeeld,en is,volgens heteen- het neders.schölen,spoelen. Zam enst.:schaalbo-

stemmige berigt der Oosterlingen,in TndiLuitge- ter,boter,diebi
jhetkleinegewigtverkochtwordt;
vonden. De oorsprong desnaamsistcvinden in schaaldier,schaalvisch. Drinkschaal,ei
jerschaal,
het arab. woord scàa of schach, hetwelk konlng fkuitschaal, goudschaal, notenschaal, weegschaal,

beteekent. De oppervorsten van Perziëzi
jn nog enz.
onder den naam van Schach bekend. Schacll,naar Nehaal.
, v., meerv.schalen. Eene iguur,in
onze uitspraak in schaak veranderd,beteekentnu, li
jnen,even geljk desporten eenerladder,afgebi
jdeOosterlingen,in ditspel,denkont
'
ng,dat is deeld,en welke men gebruikt,om de evenredigheteersto ofvoornaamste stuk, waarvan het ge- heid tusschen teekeningen en de geteekende voorheele spelafhangt. Schaakspel zou dus in onze werpen af te malen. Eene schaal van twintig

taaleigenli
jk zi
jn l
coningsspel;en het bi
j ons en
alle westersehevolken gebruikeli
jkekoning schaak
isderhalve uitonkunde van de eigenli
jke beteeltenis des woords, in zwang gekomen. De Oosterlingen gebruiken daarvoorkbkhachRoech,d.i.de

roeden of mi
jlen. Zamenstell.: mi
jlschaal. De
oorsprong van ditwoord, welks beteekenis met
het vorige niets gemeen schi
jntte hebben,zalte
vinden zi
jn in het fr. tkhelle, een ladder) de
Engelschen gebruiken hun scale,gel
ti
k wi
j schaal,

konthg wordt door hetkasteelenz.bedreigd. V an zoowel in deze als in de boven aangewezcne behier schaken,sehaker.
teekenissen.

fehaak- aé,bi
jv.n.,en bi
jw. Een woord fellaa- aehllg.schaamrood,enz.Ziescàain hetschaakspelgebruikeldk. Dekoning isschaak- men.
mat, wanneer alle toegangen zoo bezetzi
jn,dat lehaa- le, v. De onaangename aandoehi
j geenen stap meer kan doen. Btjoverdragt, ning,gepaard met blozen, veroorzaakt doorde
wordthetwoord ook gebruikt,om eenevolkomene zigtbaarheidvan onzenaaktheid,enoverdragteli
jk,
uitputtingofkrachteloosheidtebeteekenen. Schaak- van onzeonvolmaaktheid. Hi
jkon van schaamte
zntfzb'
tt. Het is meest als eenbi
jwoord in ge- zi
jne oogen niet opslaan. Eerbaarheid: dat de
bruik, maar komt enkele malen ook als bjv. vrouwen metschaemtehaerselvenvercieren.BIanaamw.voor:een schaakmatte koning.
BsLv. Datgene, waarover men zich te schamen
Schaakmat, ital, scacco-matto, fr. tchec et mat, heeft: met schaamte de laetste plaetse behouden.

beter tkhec estmat,deloni
b: (de schaak)iszzlc/, Bllsyzxzv. De naak-theid van hetligchaam:zi
jne
d.i.dood. De eerste helftvan dit woord is het sehaamte bedekken. D eschaemteontdecken.BIJarab.schach (zie boven), en de andere helfthet BELV. Van hier schaamteli
jk, met sehaamte;
nietm in oostersche ntat dood,hebr.DD. Al
sde schaamteloos,zonderschaamte. Zamenst-:schaamkoning in dit spel tot,dien staatvan overmogen teblos.

gebragt is, dat hi
jzich nietmeerverroeren kan,

TEN KATI oordeelt, dat het denkbeeld van

zeggen de Arabieren, schachmat, de Perzianen naaktheid of blootheid in de vorming van dit
scia-mat, d. i. de koning zà dood. Y an daar
hct hcerschende is,elldathetzelve m ettle
is dat woord m et het schaakspelin Europa ge- woorden scbemer,dcll-zzlzzleî,schaduw, enz.van denkom en.
zelfden oorsprong afstamt.

fehaa'.v.,meerv.schalen. Ditwoordschi
jnt

oorspronkelil'k de beteekenis te hebben van scltel,

fehaam éeRool.zie schaamte.

Neh aar, o., meerv. schapen. Een bekend

ofschil,zi
jndedebuitensteoppervlakte,die lig:e- woldragend dier. Ontler deze algemeene benali
jk van een ligchaam wordtafgsscheiden. Tsx ming komen de ram,de hamelen het lam voor.
KATE leidt hetzelve af van schet
den,.
sclek
'
#e&zl, Zeer dikwi
jls wordt dit weerlooze dier als een
schedelen, waarvan haarschedel,hoofdschedel. In zinnebeeld van zachtmoedigheid en eenvoudigheid
deze eerste b'eteekenis is dit woord schaal weinig gebruikt: een goed, geduldig schaap, d. i.zulk

bk onsin gohruik,behalvevoorde eersteof bui- een persoon. Men hceft verscheidenespreekwj-
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zen, in welke dit dier te pas komt:er gaan veel loop van een schip. V olgens Aozlzuxo,beteekent
tam me schapen in G n hok. Meu moet(leschapen dit woord in het lloogd.een stuk hout,datvan
scheren,naardatzi
jwolhebben.Hi
jscheertdescha- onderen tot bevestiging van den m astdient,en
pen en ik devarkens,hi
jalleen heefsdevoordee- denzelven insluit;en zalhetzelve van den wortel
len. Maarhetspreekw.:hi
jheeftzjne schaapjes schar, eene uitholing of verbinding beteekenende.
op het drooge, is misschien eene verbastering afte leiden zi
jn.
van: htj heeft zi
jne scheepjes op het drooge. sehaarw aeh l, v., meerv. schaarwachten.
Schaap bli
jven, of schaap zi
jn, bli
jken,een on- Eene bende wachters. Eene ronde. V an hier
vermogend kooper te wezen. V anhierschaapsch: schaarwachter, een enkel m an, tot een: schaarhi
jiszoo schaapsch nitt,d.i.zoo gek niet. Za- wachtbehoorende.
menstell: schapenballd, schapenbout, schapenhok, Neh aals, v., m eerv. schaatsen. Eene soort
schapenkaas,schapenkeutel,schapenlever,sehapen- van sehoeisel, metgladdeen scherpei
jzersvoorlong, schapenmarkt, schapenm elk, schapennat, zien,om op heti
jste ri
jden:bi
jri
jdteenegoede
schapenongel, schapenvacht, schapenvel, schapen- schaat
s, hi
j verstaat de kunst van hetri
jden op
vet, schapenwei, schapenwol; voorts,schaapher- schaatsen zeer wel. Fig-, eene vaste schaats riJder, schaapherderin, schaapherders-hut, staf) enz. den, op goede gronden te werk gaan. Van hier
Schaapluis, schaapschot. schaapshoofd, schaaps- het onz.werkw.schaat
senrt
jdenpLschaatsvùden)en

kooi, schaapsleder, (schaapleder, schapenleder) voortsschaatsenri
jder.
schaapstal,(schapenstal) enz. Voorscàaapherder seh abe', schabelle, v.y meerv. schabellen.
bezigt M ooxEx, nttar het hoogda, schaper: een Voetbank,meestgebruikeli
jk in hetzamengestelde
voetschabel: voor hare voetschabel. Voxo. Van
schaper van den Ni
jlenz. Zoo ook KIL.
Tsx KATE leidt het woord afvan den wortel hetlat.scabellum.
schaep, dcâcp, schiep, waarvan het nog gebruike- fellaeht. v.,meerv.schachten. Ook sohaft.
li
jke scheppen, alsmede schaven, van dezelfdebe- D eze benaming wordtaan velc langwerpige,regtteckenisalsafscheren;en gist,dathetzelveinhet opgaande dingen gegeven, als: de schacht van
onz. geslacht gebruikt wordt,omdatm en oulings
daaronder hct algemeene woord beest verstond,
zoodat schaap zoo veelza1beteekend hebben als
hetscheerbeest.
feh aar. v., m eerv.scharen. Eene verzame-

eelle pen ; van hier voor de pen zelve:een bos
schachten. Voor den vleugel van eenen vogel:

de duif bli
jft op hare schacht hangen.Voxo.
Voor den steel van eene piek;en îroor de piek
zelve, bi
j MEL,SToK. De schachtvan eene zuil

ling van een m eer ofmin aanzienli
jk getalgeli
jk- is derzelver regtopgaande deeltusschen het voet-

soortige voorwerpen. ln dezen algemeeneren zin stuk en het kapiteel. Van hier dathetgedeelte
is hetwoord niet meer in gebruik,m aarwordtnu tusschen den voet en (le kap van eene laars,

jders,wordteenkleeralleen van levellde voorwerpen, en bepaaldeli
jk schachtgenoemd wordt. W i
van meuschen gebezigd:ende vele scharen volgh- stok schacht genoem d: het linnen hangt op de
den hem. BlassLv. Oul. voor kudde: ontellike schachten (schaften)tedroogen;zoo ook destok
scaren der scapen. BIJBEL, l472.* Zam enstell.: van een anker; alsmede dt
l manneli
jkt rûede.
heerschaar, legersehaar, vierschaar.

Zamenstell.: aukerschacht, kleerschacht, penne-

In zi
jlen oorsprong schi
jntditwoordklankna- schacht,pilaarschacht,zwaneschaeht,enz. Hoogd.
bootsend te zi
jnyuitdrukkende het geruisch,dat Schaft,eng.scajt,lat.scapus.
er door eene menigte bi
jeenverzamelde levende âelta tlde, v.,meerv.schaddeu. Eenegroene
voorwerpen gem aakt wordt.
zode. Thansverouderd. Bi
j KIL.cespes,.
ç/ôu.
feh aar, v.j meerv. scharen. Een werktuig, Seh ade, v. V an het werkw.schaden. N auit twee op elkauder draai
jende scherpe bladen deel, hinder,verlies:schadc li
jden,enz. Schabestaande, waarmede men knipt:totdathj eens deaan zi
jnen goeden naam li
jdelt,dooreijeneolzde schaer op de kin en koonen gebruikt. D s
Dlcx. Daar hangt de schaaruit,men moetdaar
ten duurste betalen. Eenen lap door het oog van
de schaar halen; dit zegt men van de kleerm akers, die van het goed hunner kalanten iets afhouden. D e schaar aan eene ploeg. De scharen

voorzigtigheid, of door kwaadsprekendheld, enz.
M en moet leeren m et schade ofschallde. Door

schade wordt men wi
js, maar niet ri
jk. Voor
schade zegtmen ool
t,bi
jverkorting,scha,bi
jzonderli
jk in de zamenstellingen,als:scllavergoeding,
schaverhaling :schavergoedillg geven,vragen.Bui-

vanden kreeften anderedierenzjn meerofmin ten mi
jne sehade, Van hierschadeli
jk;zoo ook
hetbettr.werkw.schadenbvoor schade toebrengen.
scherpe werktuigen.
Tlx K ATS leidt ditwoord,zoowel a1s hetvo- Schade wordt ook somwi
jlellals een tusschenrige, van scheer,een wortel van szheren,af. OtI- werpsel gebezigd: schade,dathi
jnieteerdergelings zeide men ook scàaarmes, voor scheermes: komen is!voor,hetisjamlner. l)eindegemeenjkeuitdrukking schabaatJ
soe en sa1gheen scarmes op si
jn hooftcomen. zameverkeering gebruikeli
BIJBSL, 1472.
is denkeli
jk-eene verl
torting van schade baatt kan
Neh aars zie schaard.
ik geen geld van llem kri
jgen,sclabaat!(schade
baatl)d.i.ik zalmi
j dezesehadenoggetroosten;
fehaard, (schaarde) v.
! meerv.
Eene'ingekorvene scherpe bfeuk in een mes
want zi
jkan mi
jin 'tvervolg nog baat,ofvoorander sni
jtuig. Dat mes is volschaarden. Men deel,aanbrengen.
W ACHTER.leidthet van het gr.4Trjaf. Nader
zegtdoorgaans schaar.
jhetgr.4Jxzk3N,hetwelk,bi
jdeschoNehaarg. bi
jw. Naauweli
jks,op eene be- komthetbi
krompene wi
jze: het geldkomtschaarsbi
jdien liasten van HoMsqus,voor schadeloos,onbezeerd,
man om . Zelden:schaars worden de verdiensten voorkomt.
jv.n.en bi
jw..schadeloozer,
beloond. Van hier schaarsch,bi
jv.n.,hettegen- sehadelool. bi
sehadeloost. Geene schade hebbende, onbeschadeelvan overvloedt
b.
di
gd,
zo
nde
r
s
chade:
i
e
mand
s
ch
adeloos houden,
fehaarslok. m.,meerse.schaarstokken. Een
dik en sm:lstuk hout,totsteviging van den over- stelen. Gi
j zult van die onderneming niqtscha-
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deloos afkomen. Dit woord heeft in de scheep- eene li
jst van de spjzen,die gegeten worden;
vaarten den koophandelnog eene andere, en we1 schafmeester, (schaft
meester) schafti
jd, ti
jd om te

tegengesteltle beteekenis gekregen, nameli
jk, die
van beschadhd. veddeloos: de schepen zi
jn zeer
schadeloos geschoten. Hetsehip kwam schadeloos
binnen. Ook spreekt m en van een scbadeloozen

lap laken. Insgeli
jks bezigt men schadeloos voor
werkeloos,of zonder werk:hi
j heeftdenganschen
winter schadeloos (sv
chaloos) geloopen. Het is
echter waarschi
jnli
jk,dat ditschadelooscene verbastering van scbadeljk is. Hetschl
p t.
sschadeloos

eten.

leh afl, zie schacht.

leWaflen,zieschafen.

Neh ageh eren , b. w , ik schagcherde,heb
geschagcherd. ln het gemeene leven alleen ge-

bruikeli
jk,voor eenen gewinzuchtigen handel dri
jven,woekeren. Van hier schagcheraar,woekeraarf

schagcheri
j,woekerwinst. Hoogd.,neders.scbachern, zweed.skackra. Het is waarschtinli
jk van

bthnen zegt dan zoo veel a1s:het schip heeft door de gemeene Joden ontleend, die dit woord,bi
j
storm of andere ramp zoo veelschatle geleden, hunnen handel, veelalin den mond hebben. Het
dat het moest binnenloopen, om de bekomene komtmethetchal
d DMD en het hebr. 32P
schade te herstellen. D e Heer F.v.TuElzlavstzo koopen,handelen,overeen.
gist:dat ditscàaloos eigenli
jk schaalloos moetzi
jn, Neh ak el. v., m eer:r.schakels. Een schalm ,
d. 1. zonder schaal,of huid. Van de spreekwi
js of ring, van eene keten: er is eene schakelvan
schadeloos houden is het zam engestelde zelfstandig die keten los. Eene m aas il1een net; van hier
naftmw.schadeloosboudthg,en vallschadeloosstellen, wordt zeker vischnet scbakel, of schakelnet geis schadeloosstellthg.
noemd, elders kleégaren. M et de schakels vis*ehaduw , v.,meerv.schaduwen, Eigenljk, schen. Overdragt., het verband en vervolg eener
het donkere beeld eens ligchaams,in zoo ver het- rede: de schal
tel zi
jner redewerd ongelukkigli
jk
zelve door het ontvangen der lichtstralen ontstaat: afgebroken. V an hier hetwerkw.schal
celen. Za
m
ens
t
el
l
.
:
s
chakel
ne
t
.
zi
jne schaduw in het water zien. De schaduw
vol
gt het ligchaam. Voor zjneeigene schadt
lw Neh akel.en. b. en o.m ,ik schakelde,heb
(anders schint) bang zi
jn, overdr., zonder reden geschakeld. Bedr-, hechten, verbinden: a1s men
bevreesd zi
jn. Fig.,een zwak beeld, een aan een eenige ringen sehakelt, heeft men eene keten.

ander sleehts onvolkomen geli
jk ding,voorbeeld, Overdragt.;zi
jne reden schakelen,in orde op elzinnebeeld:welke zi
jn een schaduwe dertoeko- kanderlaten volgen. Hetkri
jgslotschakeltstaagh
mende dingen. BIaBELV. Schi
jn:daar is geene een reex van ongelukken. Voxo. Onzi
jd,,met
schadusr van waarheid in. Diepselin eene schil- hebben. M et schakels visschen. V an hier schaderi
j: fraai van licht en sehaduw. Bescherming, keling.
verkwikking, zi
jnde eene oostersche fguur,alî
vaar Neh ak en . b. en o.w.,ik schaakte,lleb gede schaduw, in de brandende hitte eene grootere schaakt
. Bedr.,mctgeweldwegvoeren:eenmeisje
weldaad is,dan in gem atigder luchtstreken. V er- schaken. Rooven:datzi
j((
1ewolven)(1ekinderen
berg mi
j onder de schaduw uwer vleugelcn. BIJ- uit de wieg of der ouderen armen schaakten.
BsLv. 0u1.werd het ook voor afgestorven ziel, IlooF'
r. Onzi
jtl.. met hebben, op hetscllaakbord
spook, geestgenomen: so antwoortle die scadtzwe
wtder en seyde.CLAR.Srlzo. Van hierschadlzrvachtig, voor lom lnerig:schaduwachtig geboomte;
en voor zinnebeeldig: de sclladtlwaehtige wet,in
de godgeleerdheid.
Oul.zeide men ook schade: Te Hamerte onder
die scade rtlsten, (
MItIz. ST. Van hier hetbedr.
werltw. schadumen, in de teekcn- en schilderkunst
gebruikeli
jk. Zamenstell.: schaduwlloed, anders
zonnehoed; schaduwri
jk; ook schadut
omildt scladuwmilde boomen. Hoor'r.
Ten aanzien Van de aqeiding dezes woords

spelcn. Van hier schaker, vervoerder van een

meisje,ook roover, dief: en waarmedeverdiende
die schaker het Paradi
js? GuLo.TR.;enschaker,
schaakspeler,-- scllaking, enz.
*eh ak eren . b. w., ik schakeerde,heb geschakeerd. M engelen, verdeelen: de klenren in

die bloemen zi
jn verwonderli
jk geschak
-eerd. Van

hier schakeersel, schak-ering. Ook wordt hetge-

bezi
gd ten aanzien van detoonen in demuzi
jk:
uw tongmuzi
jkmetsnarenspelschakeert.Vor
uralxlx.

Schakeere zangk m et snaar.V oxo. TsN KA'rE
brengtditbastaardstaartig werkwoord tot schaken,
konzen hier schouwen, scbqhen,en hetgr.czclcc uit hoofde dat de perken der schaakborden en
duisternis,in aanm erking.
de stukken van verschillende kleurztin. Anderen
leh adu w b eeid,o.,m eerv.schadnwbeelden. leiden het af van het oudtltzitschc schach,schacht,
De afbeelding val) een ligchaam,ofvan een aall- een vierkant veelkleurig veld; doch het schi
jnt
gezigt.naar de schaduw gemaakt. Fr.silhouetle. veelmeer met het i
jsl. skackr, ongeli
jk; skackq
*eltaœ en.b.w.,ik schafte,heb geschaft. In ongeli
jkheid;skackia,ongeli
jkmaken,verwanttezi
jn.

hetgemeenelevcn zegtmen ookschaften.Maken. Nehal.. m. Geluid, galm , thans gewoonlijk
dat iets tegenwoordig zi
j,oftottladeli
jltlleid ge- geschal. Zamenstell.:wederschal,weerklank,echo.

bragt worde:iemandgeld schafren. Raad schafen. Van hier het onz. werkw. scballen, ik schalde,
Zie aanschzfen, verscha-fen. Maken,(
1()en: Gi
j heb geschald, klinken: dat luider schaltydan 't
hebt hier niets te schafren. (lpdisschen: in dic schallend veld. SIx v.CI
-IAND.
herberg wordtgoed gesehaft. V an hier heeft het NehaA:e, v.,meerv.schaliën. Lei,deklei:een
de beteekenis van eten gekregen: hi
j kan lustig dak metsellaliën beleggen. Van hier het onverb.
schafen. Doch in dezen zin bezigt men ook bi
jv. n.scbalièn: een schaliën dak. Zamenstell-:
Van
schaften.
hier schager,schaFenaar:bi
j KIL., schaliedak, schaliet
lekker, schri
jfschalie, schri
joei.
oeconomus,iemand, die schaft,(lie de hulshoutling, Lat. scandula,middeleeuw.lat.scaglt
-a.
in naam van een ander, waarneem t; schafing, Nehalk, m..meerv.schalken. Eigenli
jk,slaaf,
(schafting) schaf
kat, (schaftgat) een gat in de knecht: Heer, ik ben uw schalk, leest men in
deur eener gevangenis,waardoor het eten gegeven eene oudeberl
jming der psalmen. Van hier het
Godsschalk, voor Gods knecht. In dezen
wordt; schafklok, (schaftklok) die geklept wordt
als het ti
jd isom teeten; schaojst, (schaftljst)
was het pudti
jds gebruikeli
jk nietalleenten
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asnzlen van knechts,of geringe bedienden, m aar a
fschampen,tzz
'fcâcznpea. CAMPH.zegt: zi
ln pjl
ook van aanzienli
jkedienaren,hofbediendcn. Zoo m oet stomp terugge schampen.
wordt het zamengestelde maarschalk, eigenljk M oox. gebruikt het, in den zin van vlugten,
paardenknecht,oul.ook hoefsmit,voor eene zeer wegloopen: die deze peste schampen en hielen
aanzienli
lke bediening gebezigd. Thanswordthet lichten doet. V oxn. heeft: schampen uit het
woord gebruiktin den zin van een loos mensch, worstelperk, voor wjken. ln de zeevaartbezigt
en iemand,die de vaardigheid bezit van anderen, men hetwoord schampdek, voor een dek aan de
bi
Jeen onschuldig schi
jnend gedrag,tebenadeelen, poorten van hetgeschut, waarop alles a
fschampt,
een loosaard, bedrieger: hi
j is een regte schalk. dat dezelve zoude kunnen beschadigen; waarvoor
Die veinsersende die scalke. BIJBSL,1477. V an men ook schandek zegt. V an ditscàampen,isook
hier hetbi
jv. naamw. schalb schalksch, schalker, het voortd. onz.werkw. scàamperen: en schamschalkscher,schalkst,schalkschst, zeer schalk, of perde voor 't hart, dat borst en ribben kralten.
schalksch, voor loos: dit wilt die Biscop echter Hoogvr
z. Zie afschampen. Van hier schamper,
wreken.op tie wesen m etschalken treken. Iu. v. schamperli
jk, scherp, bits, honend, - schampVSLTH. Een schalk oog bezigtH oorT voor acll- schoot,enz. Klanltnabootsend woord.
terdocht: binnen Antwerpen kreegh men een feh andaa l. o., m eerv. schandalen. Van
schalk oogh op den graafvan M eeghen. Zooook hetlat.scandalum, waarvan ook het fr.scandale.
schalkachtig,schalkelrk,schalkheid:de schalkheid Aanstoot,ergernis:datwi
j dit schandaal vernieziet hem tcn oogen uit - schalknar,hofnar. Van tigen. Voxo. Hi
j is een regte schandaal van
schalk is ook hetzamengestelde verschalken.
zi
jne familie. Van hier zi
jn de bastaardstaartige
W ACHTER.en TlN KATS brengen hettot sollen, uitdrukkingen schandaleren en schandaliseren gebi
jonszullen.oul.schullen,schuldig,verpligt zi
jn; vormd.
zoo dat schalk zoo veelzou beteekenen a1siemand fehande.v. Eigenli
jk,misvorming:iets te
die alles schuldpligtig doet.
schaude m aken, misvormen, onbruikbaar m aken.
feh aixn, m ., m eerv. schalmen. Schakel: Een paard te schande rjden. Fig., een hooge
hang den ketel twee schalmen hooger.
Fraad van zedeli
jke misvorming, a1s van oneer:
lehai'
m e:. v., meerv. schalmei
jen. Zeker lk sal haer lieder eere in schande veranderen.
blaasinstrument,zamengesteld uitschal,geluid,en BIJBELV. Iemand schande aandoen. Ou1. beteemel,mei
je, een afgehouwen boomtak, a1s zi
jnde kende het ook ergernis: van dezen nacht, zoo
weleer uit zoodanigen uitgehoolden tak vervaar- zaldj alle schande van mi
j hebben. Lsv.oxz.
digd.
HsR.J.C. Hetmet openljke oneer verbonden

Hoogd.S
.câclzzl6s zweed.skalmLia,eng.shalm, misdrijfder onkuischheid:uwe schaemte sal ont-

ital.sciarmela,fr.chalumeau,misschienvan hetlat. decktworden;oock sa1 uwe schande gesien worcalamus.
den. BIJBSLV. In dezen zin bezigt men ook

lehaxne'.bi
jv.n.en bi
jw.,schalneler,scha- schandelijkheid:mannen metmannen schandelickmelst. Eigenli
jk, naakt;en van daarbeschaamd, hei
jtbelri
jvende. BIJBELV. Van hierschandeli
jk,
verlegen:cleederkensom zi
jn scal
nel daer mede waarvoorweleer ook schandt
à gebezigd werd:een
te decken. CLAR. SrzlG. Artn:schamelvolk, schandige en onbilljke twist. Hoor'
l'. Zamenst.:
scham ele Iieden. A1s u schamel ondersaten. schanddaad, schandgeld, een door schandeljke
HocwAzrtT. Gering: onder 't scham el dak. middelen verkregen geld;schandhoer,schandjonMoox. En, daar ik, schamel dichter. H. en, schandpaal, waaraan m isdadigers,ter openHOgTAM. Eerbaar: een heilich wi
jf en scamel. ll
jkeschande,ten toon gesteldworden schandBIJSEL, 1477. V an hier schamelheid, voor de pri
js
scbandsprek, bi
j HoorT, schandstraf,
schaamdeelen:hi
Jsa1si
jnscamelheid bedeckenmet schandtceken, schandvlek, waarvan het bedr.
linen broken. BIJBES, 1477. Ook eerbaarheid : werkw.schandvlekken,enz-,bloedschande,enz.
scamelheiten goede sede. D ocTalx. Alle scha- W aarschi
jnli
jk van het ongeljkvl.m schenden,
m elheit der m aachden. CLAR.Srlzo. Zam enst.: ikschond,(oul.schand)heb geschonden,
onschamel,datechternietveelin gebruik is:voor Neh aus, v.,meerv.schansen. In de vestingdie onscamele oogen. CLAR,SzalsG.
bouwkunde, elke verschansing; ital. scanso, eng.
*eham en,(zich) wederk. w.,ik schaamde sconce.zweed.skans,hoogd.Schanze. Men greep

mi
j,heb mi
j geschaamd. Schaamte gewaar wor- de schans ri
jsbank aan. HOO>aT. Eene schans
den,beschaamd en verlcgen worden:endesi
jwa- opwerpen. Zamenst.:aardschans schansgraver,
ren beide naeckt, ende si
j en schaemden haar schanskorven, m es aarde gevulde korven. waarniet. BIJBELV. Zich voor iemand schamen, ver- achter men zich voor hetgeschutdes vjandsverdrietgevoelen,verlegen worclen,daarover,dat hi
j bergt,enz. Ook noem tm en een'wa1 om destad,
onze omstandigheden ontdektheeft,ofzalontdek- de schans vooralin Amsterdam :zi
j wonen achken. Schaemt u nietder getuigenisse onsesH ee- terdeschans V an hier het spreek>v.;oudepaarren. BIJBELV.
den jaagt men achter de schans, als men van
*eh am p. m . Eigenl
i
jk,een zi
l-delingsultge- ieinand geen'dienstmeer kan hebben, acht men
weken houw,ofsnedevan een mes,bi
jl,bi
jtd,of hem niet. Ook is schans een scheepswoord,beiets diergeli
jks, van schampen,a/schampen. Van teekenende de sterkte van de stuurplegt. V an

daar, bi
j overdragt, zi
jdelingsche aanti
jging,ver- hierhetzamengestelde schanskleetlen,zi
jndekleeachting,nog overig in schanipschoot, schampscheut, den, welken men, ter meerdere beveiliging voor
een schoot, die niet geheel treft: hi
j kreeg een devi
jandeljkekogels,aan deschansspant. Schansschampschootaan den arm,overdragta,eenezi
jde- looper! een zeemanskapot; ook een ruim e dikke
lingscheaanti
jging,berisping:ièmandeen'schamp- jas,dlen de krpgslieden ter bescbutting tegen
scheutgeven.
koude en regen aandoen, wanneer zj de wacht
feha'm pen, o. w,, het sehampte, is ge- op de schans hebben. N og beteekent schanslooschampt. Eigenljk,even raken en afgli
ppen : de per een oud, slecht paard,dat achter de schans
bdlschampte;doch in dezen zin bezigtmen meestal loopt - een knol. En schansloopster wordtin

SCHAP--SCHATTEN.

den zin van Iegerhoergebezigd. Van dit schans
is hetbedr.werkw.schansen,eene schans opwerpen;ook opstapelen,zoo als Hoolr
rhetgebrtzikt:
en schansten bergh op bergh aan helnelhooge
kusten;en verschansen.
seh ap, uitgang waardoor zelfstandige naam woorden gevorm d worden. l:e m eeste der door
dezen uitgang gevormdezelfstandigenavmwoorden
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trekt!en een mengselvan karmozi
jnroodmeteen
weinlg citroengeelschjntte zi
jn.
Neders.scharlaken,zweed.skarlakan,ital.scarlato, eng. scarlett fr.êcarlate, boh. scarlat,i
jsl.
skarlat. Hetiswaarschi
jnljk,zegtADEL.verder,
dat dit woord van oosterschen oorsprong is,en
tegeli
jk met deze kostbare stof, uit het oosten,
het vaderland van kunst en pracht, tot ons is

zi
jn vrouweli
jk,a1s:vriendschap,vi
jandschap,ge- overgebragt geworden. In het arab. heet het
meenschap,rekenschap,wetenschap,verwantschap, t
ysquerlat,turk. z'
skerlet. Intusschen schi
jnt het
zwagerschap,koopmanschap, manschap, nakome- eigenlijk eene vurigroode kleur te beteekenen; en
lingschap,Jongelingschap, eigenschap, enz.; som- in hetslavon.isescarljen insgeli
jksrood.
mige zi
jn echterook onzi
jd.
,a1s:eedgenootschap, feh arm u lsel.eu. schermutselen, o. w., ik
scharmutselde, heb gescharmutseld. V oortdur.
genootschap,gezelschap,landschap,enz.
TEN KATS brengt dezen uitgang tothetoude werkwoord van scharmutsen. Een gevechtleveren
scàap,forma,vanhetangels.sceapan,gce/p,sceapon, onder meer dan twee;echter altoos onder kleine

bi
j onsscheppen,dcâd
kw,gesclapen.

hoopen kri
jgsvolk; hetwelk men nog geen slag

-mutseling,
leh ap er, m ., meerv.schapers. Schaapher- leveren noemen kan. Van hier schal
der, herder: de schaper quam er ook. Voxo. hoogd. Scharml
itzeb Sclcrwi/z, ital.scaramuccla,

Ook bi
j K.v.MAND. Zie schaap.
dccrzzl?
kfk
'
c3fr.escarmouche.
NelxappeA:.jR,bi
jv.naamw.en bi
jw.,schap- Hoog&-scharmiitzeln,m iddeleeusv-lat.gccrplvccî-cre,
peli
jker, schappeli
jkst. Redeli
jk, betameli
jk,we1 fr.escarmoucher,ital.scarmucct-are,spaan. escaragedaan, van het oude schap, gedaante, en ll
jlc. moucher,eng.to:/c?-rpl?W?.W ACHTIR.leidthetafvan
Zi
l zag er heel schappeli
jk uit. Zedig:hi
j ge- hetgr.zA?tzj,een gevecht;Juxlus en IHRZ Lrendraagtzich schappeli
jk. Tameli
jk:datgaatmaar gen' het tot scbermen. vechten, fr. escrinter,ital.
schappeli
jk met hem. Van hier schappeljk- gcrgmare, zweed.skirnta.
heid.
leh apra de,schapraai,v.,m eerv.schapraden.
Van het oude schap, deen. skab, eene kas, en
rade,reede,van reeden.bereiden. Eene etenskas:
O overvloedighe scappr
Lsv
ade
.,
J.daar
C. alle des vaders
goetin is vergadert.
Nela.ar, scharre,v., meerv. scharl-en. Zekere
platvisch:gedroogde scharren. Zam enstell.: tel-

feh arn lee, o.,m eerv.scharnieren. Van het
fr.charnière. Eene doos m et een zilveren scharnier.
*eh areel.ex:,o.en b.w.,ik scharrelde,heb
gescharreld. K lanknabootsend woord. De hoenders scharrelen m etde pooten in de aarde. M et
de voeten scharrelen,de voeten op eenen vasten,

scharren,die bj hetstuk verkoehtworden.
*eqharb ler,scharrebier,#scherrebier,o. Dun
j bebier,drafdrank,bi
jIflL.tenuls C8r6r?@#@*J. Hi
terta1sscharrebierop dentap,hi
jslaatvankwaad
tot erger over,spreekw.
leharlaken. o. Eenehelder roode,fjne

en weder halen,waardoor ditgeluid voortgebragt

bi
jzondermetzandbestrooiden grond sterk heen

wordt. Hoezitgi
J zootescharrelen!sleepvoetend
gaan: ergens henen scharrelen. Zamenstell.:
scharrelbeenen, bi
j HALMA, de beenen wi
jd van
een zetten,schri
jbeenen.

Het is het voortdur.werkw.van scbarren,dat
stof, voor de kleederdragt:in 'trood scharlaken. krassen,krabben beteekent, hoogd.scharren,bi
j
Voxo. Van hierscharlakenkoorts,scharlakenrood, lfEl
zo skerran,OTFRID.scerran.
rood a1s scharlaken,en hetbi
jv.n.schavlakenscht *eh a:, m.,meerv.schatten. Ou1. beteekende
ditwoord allerlei have,ofgoed,roerende of onvan scharlaken gemaakt.
Vcel is er gedachten geschreven overden aard roerende,zweed.skatt. Aft
jders, komt het voor,
en de afkomst van ditwoord. Som migen houden in de beteek-enis van eene m enigte van dingen,
scharlaken niet voor zekere laltensche stof,maar eenenvoorraad:geli
jk een heerdeshui
js,dieui
jt

jnen schat nieuwe en oude dingen voortbrenght.
alleen voor eene heldere, fraai
je, roode kleur; si
geli
jkheta1szoodanig ook voorkomtin de BI.
T- BIJBELV. Een schat van geld. Fig.:een schat
BsLv.:ende si
j bondteenen scharlaken draet om van geleerdheid. Ook is schat e1k ding, hetwelk
si
jne hant;alwaarin de kantteekening scbarlaken men metzorgvuldigheid bewaart:waar uw schat
verwe gelezen wordt;in welken zillhet ook door is, daar sal oocl
t uw herte zi
jn. BIJBELV. In
VONDEL,EszEvlsn en anderen gebezigd is. Ons eeneengerebeteekenisisscàateene vlei
jende bescltarlaken,ofscharlack,zegt de geleerde M .TIJ- noeming van geliefdepersonen:mi
jn schat! mi
jn
DEMAN, is eigenli
jk zoo veela1s sarlack,ofsar- schatje!Zamenstell.:bruidschat,trouwschat,woorlacca,datis Tyrisch rood,van sar,sarra, Tyrus, denschat schatbewaarder,schatkamer,schatkist,
en lack,Jcccc,eene arabische gom,welkegebruikt schatmeester,schatri
jk,zeer ri
jk enz.
wordt om rood te verwen. KIIz.heeftschaerlaet,
schaerlaeck,coccus,coccîkt/z??,en vestl's cocctha; en
hieruitheeftmen opgemaaltt, dat ons scharlaken
misscllien eene verbastering van schaerlaet, scharlateis;doch de H eer A.K cul'r merkthier tegen
aan,dat deze verbastering dan welzeeroud m oet

selllal'baae. zie schatten.
*eh alereu. o.w.,ik schaterde,heb geschaterd. Klanltnabootscnd woord. W eergalm en:
eene schaterende stem. Zulk een weergalmend

geluid voortbrengen:hi
lschaterde van '
tlagchen.
Van hier schatering.

zi
jn,dewi
jlin een handschriftvan 1325 reeds het Neh aléen, b. w., ik schattelle,heb gescllat.
woordscharlaken gelezen wordt. Bi
j ADSLUNGis Daar voor houden, op waarschi
jnli
jke gronden
het hoogd.Scharlach eene plant, overeenkomstig oordeelen over iets,naar getal,gewigtofwaarde:
metScltarley, bi
j ons scharlei,zeker kruid, dat ik schat hem bi
jna vi
jftig jaren oud. Men schat
scharlakenroode bladen heeft; vervolgens eene hem op een'ton gouds,men gelooftdathi
jzoo
jk is, Ik schat het landgoed op tien duizend
helderroodefjne stof voor de kleederdragt, van ri
een vurig rood,hetwelk een weinig naar het gele gulden,ik denk,dathetzoo veelwaard is. W t
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schatten nlem ants order gelucklger dan de onze. Van debehoorli
jkerigtingafwi
jkcnde,schulns:de
Voxo. De waarde of den pri
lsvan iets bepalen, tafelstaatscheef. Een scheeve hals. Een'schee-

waarderen:mi
jn huisisthanshoogergeschatdan ven mond trel
tken. Krom en scheefzi
jn zeeronvoor dezen. V an hicr schatter
schatster, derscheiden. Hetgeen scheef is kan op en voor
waardeerster;schatting. Zamenstell.: brandscllat- zieh zelf, in alle zi
jne deelen, regt zjn; het
ting,grondschatting schatbaar,dat te schatten scbeeve van iets heeft alleen betrekking op deszelfs
is,ook cî
jnsbaar;schatpenning,BIJBELV. schat- zigting in vergeljking metandere dingen. Inhet
tingsehuldig,enz.
gemeeneleven bezigtmen echter ook scbee
f voor
Neh aveel.en, o. en b. w., ik schaveelde, krom , b. v. scheeve beenen. Fig.zegt men,dat
heb geschaveeld. Inschikken, plaatsmaken: wi
j eene zaak schee
f gaat,wanneerzi
jnietzoo gaat,
moeten elkander wat schaveelen. Het begint te alszi
lmoest,en a1smen welwenscht. Van hier

schaveelen,te schikken. D e wind begintte seha- seheefheid, scheefte. Zam enstell.: scheefhals,
veelen, goed te waai
jen, Van hier sehaveeling, scheefhoek, scheefhoekig, scheefnek, scheefvoet,
inschikking,enz.
enz.
seh aven. b.w., ik schaafde,heb geschaafd. Hoogd.scbie
f neders.scheev,eng.askew,.
:/
czI:,
Sterk en m et een aan het schaven eigen geluid zweed.ske
f,gr.czltog,linl
tsch,hetwelk echterook

wri
jven; ei
genli
jk,met een scherp werktuig over scheefbeteekent,czqt
ov gor
zl,een .
sc/if
l:/
pcmond,bi
J

eene plank of eenige andere oppel'vlakte schui- de scholiasten van SopllocraEs;in hetlat.scaevus.
ven, om daarvan iets afte nemen,ten einde de- Hetstamtvan schztts
ven,rer.scl?zkbez?,af.
zelve glad te maken:houtschaven. V ellen scha- Neheel.. o., meerv. scheelen. H aarscheel,
ven, zoo a1s de leerbereiders doen. I1<schaafde oogscheel:voor dezen droegcn bi
jna alle vrouwen
het ve1 van mi
jn been, tegen eene bank enz. scheelen aan het hoofd. En 'tglad gebraauwde
Voxo. zegt: waar langs de versche beeck de scheel. Hoor'
r. Elpeseheelt
jes,doorschi
jn Qoers.
zandige oevers schaaft. Figa,overzien,verbeteren: Hoo>aT. Zamenstell.: scheelhoofdpi
jn. Van hier
datwcrk,datboek,moetnog wat wat geschaafd het bedr. werkw. scll
eelen, scheiden: het haar
worden. Ik heb aan dat vers watte schaven ge- scheelen enz.
had! Oul. werd het ook onz. gebezigd, voor leh ee', eenigzins verouderd,o. Onderscheid,
heengaan, zich wegm aken, om dolen : gaa heene verschil: om 'tscheel te slechten. Voxo. Van
langs de werreld schaaven. SIx v.CHAND. Van hier gescheelen verscheel,nu gescbt'len verscbil.
hier schaafsel,schaving. Zam enstell.:schaafbank. Neh eel., o., meerv. schelen. D eksel: zekere
schaaszer,scbaafmes,sehaafspaanders, enz. Af- ltistmeteen gat in 't scheel. HooFT. ln Breda
schaven,beschaven,enz.
en elders nog in dezen zin gebruikeli
jk.

fehaverdlln,veroud.z.n.
,beteeltenendeeene

Neheel.,bi
jv.naamw.enbi
jw.,scheler,scheelst.

schaats, waarvoor KIL. ook schrikschoen heeft. Ei
genli
jk schee
f,tfdk denhaaktdathoutisscheel
SIx v. CHAXD. bezigt het werkw. scàaverdo'ken, getrokken;en van daar scheef ziend: een scheel

voorschaarsenri
jden.

gezigt. Hi
j ziet scheel. Over iets scheel zien,

seh avot, o.,meerv.schavotten. Otll. betee- zi
jn ongenoegen overietsdoor hetverdraai
jen der
kende dit woord allerlei opgeslagen hoogte om oogen aan den dag leggen. D at za1 maar schele
iets te aanschouwen; thans wordt het alleen ge- oogen geven, ongenoegen baren!najververwek-

bezigd voor eene hoogte of stellaadje, waarop ken. lemand met schele (ni
jdige, afgunstige)
misdadigers geregt worclen, geregtsteliaadje. bi
j oogen aanzien. Van hier scheelaard,ook scheluw-

HALMA. Dehoofdenbleven op 'tschavot. H()oFT, aard, in den mond van hetgemcen schelewerd,
Zam enstell.:schavotdanser,iemand die gegeeseld van scheluw,voor scheel scheelachtig,eenigzins
wordt schavotkleur,schavotpaal,schavotstaalt
scheel;scheelheid.
schel,neders.scbeletgr.cznl(f)(. Hetfr.
moordschavot, enz. Van scltavot,fr.ekhqfaudt is
hetbastaartlstaartige bedr-werkw.schavotteren,op
en ital.gelosla schknen hiermede eenige
te hebben.
het schavot brcngen,openli
jk teregtstellen,gevormd. Van hier schavottering.
leh een, v., m eerv. sclleenen. Het voorste
leh avolleren. zie scltavot.
scherpe gedeelte van het been,tusschen de knie

fehavult, zie scltub
lùit.

en den voet, anders scheenbeen genaamd: zi
jne

Neh edel., m .,m eerv.schedels. H etbovenste scheenen stooten;f1g.,zi
jne onderneming mislukt
gedeelte van het hoofd,de hersenpan, het bekke- zien,niet wel slagen. lemand iets voor descheeneel. Het uitgetogen zwaart, dat uwen schedel nen wcrpen, hem onverwachteenig verwi
jtdoen,
dreigt. Voxo- Voor het hoofd zelf: op si
jnen of sterke tegenbedenlting maken. Dat zal hem
schedelnederdalen. Blas>lLv. Zamenstell.:hoofd- voor de scheenen springen, dat za1 hem onverschedel sclledelleer,hersenschedelleer.
wachtvoorkom en. Eene blaauwe seheen loopen,

Men leidtditwoord gemeenli
jk afvan schet
'
den, ook een blaauwt,*
6 loopen,van een meisje afgesladewi
jldehoofdharen daargescleiden zi
jn.
gen worden. De lange, halfronde i
jzcrell bladen

âeh eede, schee,v., meerv.scheeden. Eene van ecn harnas, welke ter bedekking van arm en
holle langwerpige bekleeding van eenige dingen, en beenen strekken, worden scheenen genoemd,
inzonderheid van sni
jdende en stekendewerktui- armscheenen,beenscheenen. Zamenst.:klopscheen,
gen : den degeny het mes in de scheede steken. radscheen scheenbeen,scheenbordje,scheeni
jzer,
Het zwaard in de scheede steken,1lg., den oorlog scheenpi
jp,scheenplaat,scheenplank,scheenschroef,
stalten. Zamenstell.: degenscheede, . m oeder- enz.
scheede,een langwerpige koker aan den hals der seh eep, schep, on(1., o., w aarvoor wiJ*
baarmoeder.
thans scht
à zeggen; meerv. schepen. Verl
tleinw.
TEN KATS brengt het tot scheiden, als schei- scheepje. Wi
j bezigen h:tin despreekwi
jzen:te
dende het ingeslotene af van andere zaken,om scheep gaan,ofscheep gaan,tescheep ltom en,ook
niette beschadiqenjnoch beschac
li
gd teworden. zonder te3scheep doen,inschepen;scheep1scheep!
Neheef, bkv.n.en bjwoscheever, scheefst. een geroep,om het volk aan boord te doen ko-
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men. Zamenstell.:scheepsbeschuit,scheepsbestier, Het is ten naauwste verwant met schaal;geli
jk
scheepsbi
jl, scheepsblok, scheepsboord, scheeps- et
jkrschaal niets anders is dan eiierschel. lnhet
bouw,scheepsgereedschap,scheepsjongen,scheeps- gr.czukoç de huid,ofhetvel. Hetstamtwaarkapitein. sclleepskelder, scheepskeuken, schceps- sehi
jnli
jk van hetzweedscheskyla,dekken.bedekItist,scheepsk-ok,scheepskostjscheepslading,schecps- lten, af; en het eng. scale en fr.écaille,vischloon, scheepsmaat, schcepsplank
-, scheepsplnnje, schubbe,behoortook hiertoe.
scheepspomp, scheepsstri
jd, schcepstinlmerman, leitel.
de, scheld,v. Eenerivier:de vlissin-

scheepstimmerwerf, scheepstouw, scheepsvolk, gers hadden de schelde gekropt.H ooln De zascheepsvracht, scheepvaart, enz. Zie verder schîp
'. menstellingen beoosterscheld en bewesterscheld voor
selleerl.fn g, scheerlink, m . Eene zeer gif- het land, dat oostwaarts en westwaarts van de

tige plant,geli
jkendenaarpeterselie,andersdulle Scheldeligt,worden gemeenl
i
jk onzi
jdig genomen.
kervel. llewi
jldezeplanteven zulkegekorven,of leheidezx, b. en o.w.,ik schold,heb gegetande blaadjesheeft,a1sdepeterselie,zoo ont- scholden. Eigenli
jk,een sterkgeluidvoortbrengen,
leent dezelve ook waarschi
jnljk haren naam van van schallen, scheltea; wi
jders, met eene sterke
scheren,oul.kerven,dcelen.

luide stenlspreken,en welernstig gebieden:van

leheeé, m., meerv. scheten. Van sch?
pen. uw schelden vloden zi
j.BIJBSLV. Van hier,in
Een wind!door hetachtersteontlt
1st:eenenscheet denzelfden zin, schelding: siet,doormi
jneschellaten. Ht is geen'scheet tniets) waardig. Za- dinge make ick de zee drooge. BlaBylLv. Oul.
menstell.:vlooscheetenz.
werd het ook voor vermanenbôedfrc-#kn,gebezi
gd.
feh e:dboom . m .,zie schelden.
V loeken:wat sa1 ick schelden, daer de H eere
*ehelden. b.en o.w.
,ik scheidde,heb en niet en scheldt.BIJSELV. Yervolgens,zi
jn ongeben gesclleiden. T wee ofmeer dingen,ofdedce- noegen, door hevige,bitse woorden,aan den dag
1en van een ding,van elkallderverwi
jderen:het leggen: die niet weder schold, wanneer hi
jgekaf van hetkoorn scheiden. Doorbepaling der scholden wierd. BIJBSLV. Lasteren: hi
j doetin
grenzcn: De Alpen scheiden Italibvan Duitsch- zi
jn gansche werk nietsanders,dan zi
jnen tegenland. M en scheidt ook datgeen,lletwelk metiets strever schelden. Iemand voor eenen gek schelandersverbonden is:'tgenedan Godtesam cn ge- den; ook zonder voor: genadighste, elk wil u
voeghtheeftcn scheide de mensch niet. Blgnlx
zLv. een' vrouwenhaeter schelden. Voxo. 0u1. werd

Twee echtgenooten scheiden,derzelver huweli
jks- het ook in den zin vanverklarengebruikt:iemand
verbindtenis ophefren. V an tafelen bedscheiden. onschuldig schelden, onschuldig verklaren; zoo

Van hierechtscheiding. Hetgoud van hetkoper ook:iemand l
twi
jt schelden,hem :-1
-4 verklaren
scheiden, in de scheikunst. De schapen van de van zi
jne verpligting;beideveroudcrd,echternog
bokken scheidcn. Tot eFenheid brengen en ver- overig in:iemand iets kwjtschelden. H.ol GR.
deelen: eenen bocdelscheiden. Bi
jleggen :cencn zegt:wi1ons van alle sonden qujtsehelden. Nog
twistscheiden. W i
jzi
jn weltescheiden.
werd hetoul.voor twistengebezigd:Ist datdie
Ook wordt hetonzi
jd.gebezigd voorverlaten: wise man scheldet mitenen sotte.BIJBEL,1477.
van de kerk scheiden. Uit zi
jn beroep scheiden. Van hierhetverouderde scheldachtl
g,voorki
'
jfachVertrekken : 'tis ti
jd om te scheiden. Van hier tig : mit enen scheldachtigen wive.BJJBEL,l477.
sclzeider, boedelsclleider, grcnsscheider, landechei- Zamenstell.uitschclden. V an hierscheldcr,schelder, m etaalscheider, stofkcheider, cnz-: schei- ding
sclleldnaam, scheldschrift, scheldWoord,
ding, boedelscheiding, echtscheiding, grensschei- enz.

ding,enz.;

scheidsel. W i
jders van hier deza-

lehel.
en, o.w.,het scheelde,heeftgescheeld.

menstellingen:scheidboom ,scheidboor,scheidbrief, Vcrschillel): het scheelt m eer dan de helft. Het

scheiddrank, scheit
lmaal, scheidmuur, scheidpaal, schecltlni
j niet,ofik hetzeggeofschri
jve. W at

scheidslieden,scheidsman,scheidsteen,scheidsvrouw, scheelt het u? wat raaltthet u? Ook wordt het

scheidweg.scheikunst,enz.

voor feilen, ontbreken,sehorten gebezigd:hi
jzit

seh el. v., meerv.schellen. Een ding,waar- zoo stil,hem m aetiets schelen. Ou1.was schelen
mede men schelt;van hetwerkw.schellen. Eigen- ook zoo veelals twisten.

li
jk,een klein, gemeenli
jk langwerpigrondklokje, Nelteif, schelve, v.,mecrv.schelven. M eest
waarin een klepelhangt,en waarmede eenschelle gebrt
likeli
jk in het zamengestelde lt
ooischef een
kl
roorzaaktwordt;anders ook belgenaamd: afgescheitlen hoop hooi. Tlx KATS brengt het
,ank ve
en prachen m et de schel.Voxo. De schel trelt- tot scheiden.
ken. Zamenstell.: deurschel, kamerschel,keuken- Neh elfzee, v. Eene metriet,of biezen beschel,tafelschcl,enz.
groeide zee, de Roode Zee,.of de arabische zee-

Hoogd,Bchelle,reedsin desalische wettenskel- boezem,dusgenoemd van hetoudeschef,bi
jKls.
la, angels.skella,zwced.skölla,middcleeuw.lat. schel
f'
b,eenebics. Endelegerdehaaraandeschelfeschillq,ital.squt.lla.
zee.BllsELv.
âel
lhe', bi
jv. n. en bi
jw., scheller, schelst. fehel.
l.
en, o. en b.w.
,ik schelde,heb geSchelklinkend,helder,klaarvan geluid:ecn schel scheld. Onzi
jd.,de schel trekken, bellen: daar
geluid. De klok klinkt schel. Van hier schelheid.
feh el.. schil,v.,meerv.schellen. Een holligchaam , ofbekleedsel,hetwellt ietsanders omgeeft
en bedekt: de schel, of schil, van eenen appel.

Eene schel(vlies)van hetoog. Iemand desehillen van de oogen ligten,ook fg-,iernand om trent
zekere zaak i
nlichten,hem dezelveandersdan hi
j
gewoon was, en uit het regte oogpuntdoen beschouwen. Zam enstell.:appelschil,boonschil,druivenschil: granaatschil, m eloenschil, oogschil, enz.

wordt gescheld. Bedr., door het geluid van de
schel ontbieden, laten kom en:ik heb den knccht
geschcld.
leh elA:ng. m ., m eerv.schellingen. Zekere
m unt van verschillende waarde, naar gelang der
ti
jde,
n Cn plaatsen. waar die voorkomt, bi
j ons,
weleer, tG* waarde van zes stuivers, of 30 cents;
hoogd.Schillthg,allgels.scyllthg,eng.qdflfl-ap zweed.
skillthg,m iddeleeuw.lat.ehalongia,schellingus. Een
hollandsche schelling. Een gestempelde schelling
Een engelsche schelling,ongeveer 60 centsnedtrl.
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Koopmanschappen m et eenen shelllng op 'tpond schender, eedschender, havenschender, kerkscbentebezwaren.Hooy'
T. Zamenstell.:bakerschelling, der,maagdenschender,sabbatschender,straatscheneen van de grootste soort,welke men weleer, ln der, vrouwenschender, wettenschender, enz. Zoo

den gemeenen burgerkring, aan eene balterqaf, ook schendeli
jk,schendig,gruweli
jk;schendig:op
wanneer diehetjonggeboren kind ter bezigtiglng den teerling te schendig afgevaardigt. 0uD.
schcuding,enz.Zamenstell.:schendbrok,lasteraar;
overreik-te.
Hetwoord schi
jntafkomstiq van schellen,schal- schendkeuken,iemand,die veeleet! doch nietdik
len,klinken,a1seeneschelkllnkendernunt,geli
jk of vetwordt;schendtong,lastertollg,lasteraar;zoo
schelling bi
j de Ouden ook klinkaard genoemd ook schendtongig:schendtongige menschen. OUD.
Hoogd-schönden,neders.schennen,zweed.skönda,
w
e
r
d
.
A
n
d
e
r
e
n
l
e
i
d
e
n
h
e
t
v
a
n
h
e
t
h
e
b
r
.
b
.
3
j
1
eng.to shend,bi
j ltEa.
. scantan, en bi
j NoTx.
skeb ofsekel,eenegebruikeli
jkemunt der Hebre-, schenden, die het echter voor te schande maken
bez
i
ge
n.
Zi
e
sc
à
ande
.
ers.
lehel.
m , m.,meerv.schelmen. Een doorzi
j- Nehenkaadle,v.,zieschenken.
feh enk e', m ., meerv.schenltels. Het been
nemisdri
jven eerloosgewordenmensch:hi
jiseen van
den voettotaan de ltnie, ook van de knie
schelm, een guit. M et iets den schelm spelen,
schelm achtig handelen. In eene ruimere beteeke- totaan de heup,bi
j menschen en beesten; insgenisteen arme schelm,een arm,medeli
jdenwaardig li
jks het armbeen: den misdadiqer werden de
mensch. Van hierschelmachtig,schelmsch,boos, schenkels vermorzeld. Ende lli
j wlesch het ingeeerloos: een schelmachtig mensch;men zietdaar wantende de schenckelen. BIJBELV.

zi
jn' schelmschen aard aan. Voorts schelmeri
j, Hoogd. Schenkel; in het hong. is czone een
y*
guiteri
j,verraderi
j;ook in een'zachteren zin,voor knok, een been,gr.czdxng,eenbeen,hebr.3
j*1P,
jokkerni
j, schertsende bedriegeri
j. Zamcnstell.: een schoudcr. Zie verder schlnkel.
schelmstnk.
leh en ken , b. w., ik schonk,heb geschonHoogd.Schelm,zweed.en i
jsl.skölnt,eng.skel- ken. D it woord wordt in tweederleihoofdbeteecttzzl, pool. szelma, verwantmethetlat.scelus en
gr.czelkr
lg.
âeh eip, schulp,v.,m eerv.gchelpen. StJakobs schelpen. Zamenstell-:mosselschelp, oesterschelp,enz. schelpvisch,m osselen,oesters,enz.
leh el.vlseh . m .,m eerv.schelvisschen. Eene

kenissen genomen. Vooreerst in die van hetgieten eener vloeistof uit eene Eesch, kan, of iets

diergeli
jks, in eenig ander vat. Eigenli
jk: wi
jn

uit eene Qesch in een glas schenken. H etglas
te vo1 schenken. V an hier het zamengestelde
z'nscbenken. In hetzweed.is hetin deze beteekenis
soort van visch. Een schelvlschjeuitgooi
jen,om skönka,fr.càthquer. Fig.,den ingeschonken drank

een kabeljaauwtje te vangen, spreekw.,ietsvan aanbi
eden,hebr.3
1j
3#
-,tedrinkengeven:iemand
geringe waarde gebruiken, om iets van m eerder
englaswi
jnschenken.Vanhierhetzamengestelde
waarde te verkri
jgen. Zamenstell.: krimpschel- e
visch - schelvischvangst, enz. Ons woord schel- beschenken, door veel te drinken geven,dronken
vl'
sch iseigenli
jk zoo veela1sscbelfvisch,vanschel
f maken. Ten andere in de beteekenis van geven,
reeren, den eigendom eener zaak om nietoveren vt'
sch, a1sbi
jschefersofschilfers op elkander ve
dragen,m etden derden naamvaldespersoons,en
liggende.
Sehe- et. m. Bf
j KIL. ook schenteh scha- den vierden der zaak : iemand iets schenken. Ik
jks in eene ruimere
duw,bi
j HALMA schemering,of schemerti
jd. Zie heb hem geschonken. Insgeli
hetvolgende
beteekenis: iemand zi
jn hart, zi
jn vertrouwen
seh em eren , oul.ook schemekn. o.w., het schenken. Laten behouden: iemand het leven
schem erde, heeft geschemerd. Voortdur. werltw. schenken, hem het lcven,hetwelk m en hem ontvan hetverouderde schemen. Een zwak,schaduw- nem en kon, uit ware ofvoorgegevene grootm oeachtig licht van zich geven: het begon te sche- digheid, laten behouden. Godtheeft 11 geschonmeren. In 't schemeren der bladen. H oorT. In cken alle die met u waren. Bzasslav. D atgeld
de gem eene verkeering gebruikt men het ook, isu geschonken. Van hierschenkaadje,een ge1g.,van de oogen:mi
jne oogen schemerden van schenk;schenker,schenking. Zam enstell.:schenkdat licht. Ook van zaken: eer uwe voeten sich am bt,schenkblad,schenkbord, schenkkan, schenkstooten aan de schemerende bergen. BIJBELV. ketel,schenktafel,enz.

Erschemertmi
j ietsvan diezaak voorde oogen, AoELcxG qist,datde oorsprong van ditwoord
erstaatmi
jietsqaauweli
jk van voor. Van hier van het gduld,hetwelk bij het gieten van eenige
schemering, de ti
jd tusschen licht en donker:in vloeistofgehoord wordt,ontleend ;s.
naare schemering. V oxo. Zam enstell-: morgen- sehennen. b.w., thans verouderd,doch bi
j

en avondschemering,anders scLemeravovd - sche- H oolaT,Voxo.en anderen ingemeenzaam gebruik
geweest. Bi
j Klr.
z. en PsAx'rzax kom thetechter
merlicht,schemerti
jd.
Het is van hetoude scàeme, scbeem, d.i.scha- niet voor. Voxo. bezigt het YOOr misbruiken :
duw, afkom stig: noch die scheme van den beel- durftgi
juw lgppen aan verbodenvruchten schenjen hofte
den.BIJBEL,1477. Scheem van bom en. TA>->;LB. nen. Ook ï'oor aanhitsen: om burgeri
schennen tegens een. Van hier schennis, misdri
jf,
âe'tem p en . zie schimpen.
mishandeling,schelmstuk ;heiligschennis,vrouwenfeh endbrek , m.,zie schenden.
.
schenziek. Zam enstell: aanNehenden. b.w.,ik schond (oul.schand) schennis, enz
lool!r bezigthetzam engestelde schenheb geschonden. Bederven, ontsieren: die boo- schennen. l-

jk, omdat het van eenen
nlen zi
jn deerli
jk geschonden. Van de pokken straat, en wel manneli
i
jken persoon gebezigd wordt,schoon straat
geschonden zi
jn. Te schande maken,onteeren: mannel
eene maagd schenden. Lasteren:iemands goeden anders vrouweli
jk is:den schenstraatAsksEss.
naam schenden. Ontheiligen:den dag desHeeren, se'tennfs. v.,zie schennen.
den sabbat, schenden. Van hier schender; za- leh ep. m ., meerv. scheppen. D e daad van
menstell.: bloedschender, boomenschender, echt- scheppen; meest echtergebruikeli
jk voorhetgeen
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men schept, of opneemtt een schep (lepelvol) scheren, lakens scberen - eenen hond scheren,
stroop enz.
schapen scheren. Hj heeft zi
jne schaapjes geâeh epen, b.w.,ik scheepte, heb gescheept. schoren, zegt men van iemand, die bi
j deze of
lnschepen:om de buit te schepen. VEL. Oolt gene zaak zi
jll voordeel gevonden heeft. Allen
varen: waarmede dan besloten werd, dat m ell op,ofover eenen kam scheren,allen op dezelfde
oulinx ver van honk heeft durven schepen. N . wi
jze behandelen. Overdr.
,wordt het gebruiltt
W lTs.
voor veel laten betalen, anders ook snbdentdie
*eheren
,r
md.y moorv. schepens, schepenen. waard scheert zi
jne gasten geweldig; waarvan:
Reg
ter: hj we
VOOr schepenen gedagvaard. daar hangt de schaar uit, daarm oetm en duur
Zam enstell.:schepenbrief: het en sidaer scepen- betalen. Ook wordt dit woord gebezigd, voor

jn scheren eene
brieve of si
jn. ItEUR. DZR STAO lloonx. Stlhe- spannen, uitspannen: eene li
pendom, al de schepens; schepenkennis, onder- webbe seheren;waarvan:schering,ook der schapand,waarvan schepenen kennis dragen - sche- pen, heggen, enz-; ook in de spreekwi
js:ditis
pensbank, schepenschap, scllepenskamer, enz. bi
j hem de schering en deinslag,hiervanspreekt
TclxMxx brengtditwoordtotschayen;TsxKATS hij altoos, dit doet hij altoos,enz. KIL.heeft
totsche
ppen,voortbrengen, uitvinlten, zi
jnde een scheren den edelman, agere nobilem. Van hier
regter, dle, na onparti
jdige overweging van de scheerder,scheersel. Zam enstell.; bescheren;
zakell in gesehil, het vonnis uitvindt en voortbrengt. Lat.scabinus,fr.tkhevin.
Neh epenh
enn
:s.
âeh
eppen ,
b.w.
, v.,zie scàepen.
ik schiep,heb geschapen.

scheerbekken,scheerdoek,scheerdoos, scheergaren,
kettinggaren;scbeergeld,scheergereedschap,scheergoed, alles, wat tot het scheren van den baard
enz. noodig is - scheerhaak, scheepswoord,een

Voortbrengen, veroorzaken: hemel en aarde zi
jn haak, dienende om '
svi
jands wantdaarmedete

geschapen, Van hier scllepper, voortbrenger, beschadigen - scheerhaar, scheerwol; scheer
jonGod - sehepping, sehepsel, enz. Zamenstell.: gen, een jongen, die deu baard komt scheren;
herscheppen enz. M oesog. skapan, angels. scea- scheermes- scheerti
jd,deti
jd om deschapen te
scheren enz.;scheerwinkel,enz.
pan,sceppan,i
jsl.skapa.
srh erpen . b.m , ik schepte, heb geschept. Hetwoord isvan den klank gevormd.
Putten: water scheppen. Oul. bezigde men ook feh erf, Y., m eerv. scherven. Een stuk van
schiep,ik den onvolm.verleden ti
jd: so sciep hi
j een gebroken aarden vat. Zam enstell-; potscherf
water mit ons. BIJBSL, 1477. Hoox'T gebruikt enz. Van hi
er het onzi
jd. w.scherven,hee elk
het ook in den zin van opmaken, a:eiden, afne- gebruikt wordt van aarden vaatwerk, ofsteenen,
men : zel
fsi
jzerschiethun nietOver,geli
jk uitde wanneer er scherven afspringen:die kan begintte
Soorte huns geweers geschtpt kan worden; ne scherven. Ou1. werd dit m scherven ook a1sbe-

Arrp
z?
a qt
gl
'
dent superest, sFctff ez genere telovum dri
jv.gebezigd,in denzin van kerven,klein sni
jcolligitur. Fig., lucht, adem scheppen, op nieuw den:zi
j weten 'ta1s een koek te menghen en te
scherven. Z. NAcurrso. TsN KATE brengt het
lucht kri
jgen,ademhalen - moed scheppen
behagen,vermaak in iets scheppen, vinden. V an t
ot scheren, in den zin van afsnjden, afbreken.
hierschepper,iemand,d1e schept,ofput, en het Zoo doetook Aolscxo.
werktuig, waarm ede m en schept, sehepvat Neh ekie:, v.,dulle kervel.
schepbord, bord, of plank in hct rad van een' âeherl.
uln,m.,meerv.scherluinen. Bi
jI
tlL.
waterm olen,scheprad,enz. D it woord is verwant en HALMA,voorschurk,sehobbejak,ook spott
er.
aan het gr. cz4l'
j, een schepvat, en het hebr. feh er- . o.en m.,meerv.ecllermen. Zeker
ding,hetwelk ietsonaangenaalns vanons afhoudt;
ZdU
/1scheppen,putten.
* *
gelpk het dan ook voor ecn schild gebezigdwerd;
leh epsel
l. o.,zie scheppen,voortbrengen.
en in deze beteekerlis is het onz. Van hier de
lehepler. m., meerv. schepters. Ri
jksstaf, zamengestelde: kraamscllern), kraamschut; lichtgebietlstok:met den Koljingkli
jken schepter. VoL- scherm, regenscherm , tooneelseherm, vuurscherm ,
LExllovl. Van hetgr.en lat.cz/jrrgov,sceptrunt. zonnescherln, enz. Voor bescherming,wordthet
leh eren . b. en o. w., ik schoor,heb ge- manneli
jk gebezigd:te leven onder dien scherm.
schoren. Dit woord heeft vele verschillende be- HoorT. Bi
j lflr
x.heefthet ook de beteekenisvan
teekenissen, en wel,vooreerst,a1s onz., die eener schermkunst,in het middeleeuw.lat.scherma.
snel voortgaande beweging. Zoo scheert een vogel Seh er- en , o. w., ik scherm de, heb gelangs llet water!langs een huis,enz. Heengaan: schermd. Vechten, met een' degen enz. Ook
zoo schoor 't wlcht van Cytheri,zonder toeven, werd het oul.gebruiktin den zin van beschermenè
rasch en vaardig, m etde letteren op zee. Poo'r. geli
jk scherml
teerLi
j Ouo.voorkomt,voorbescàermDoch in dezen zin wordthet ook als wederkeerig heer. Van hier schermer,zwaardschernaer,zwaardgebezigd, zich scheren, en wel in de gemeenzame vechter, scherming. Zam enstell.:schermdegen,
spreekwi
js selteer u, maak u weg, pak u weg! scherlnmeester,schermschild,schermschoen,schermVervolgens, als bedr., in den zin van foppent school,schermslag,een slag in hetschermen.
iemaud scheren. lliervoor zegt m en anders gek- Hoogd. schirmen, ital. scrimare, scierzz
lfre, fr.
scheren,ofden gek scheren metiemand;ookvoor escrl
bner. TclxM. brengt het tot het gr.zqgp.
4,

plagen,lastig vallen,nog overig in de spreekwjs: vechtzucht,ook strjd.
ik Lellnlet hem geschorcn. ln de beteekenis van
Selxerxner, v. Een waard, of droog meery
afbi
jten, met de tanden afsni
jden,ofafplukkel
); bi
jAll
tmaar:langsdeschermer. HoorT.
zoo scheel't het vee de klaver, de weide. M et âeh er- ln ke', m.,m eerv.scherminkels. ln
een l'nes over de oppervlakte van eenig ding hctgebruik, een zeer mager mensch of dier;ook

stri
jken, om de uitstekende 3.-01, of haren enz. voor een geraamte:hi
j zieteruita1seen scherweg te nemen;alwaarhetbli
jkteenklanknaboot- minkel. Zamenstell.:scherminkelbeen, bj 0U0.:
send woord te zt
jn: iemand den baard scheren. vunssige scherminkelbeenen. Scherminkelshuisje,
Afknippen,met eene schaarWegnemon:eene htg knekelhuis,betnderhuis,bi
jiluaxx. KIL.hteft
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hetwoord schemlnkel,q:d-zzài?z.:,aap. Ditschermt-nkel, welkeuitbedorvtn vochten desmcnscheli
lkenligsclc????
klzl, is waarsehi
jnljk vanscheem,schaduw, chaam s ontstaat, en zich door velerleizonderlinge
en inkel,enkeh been,knok,fig.
,geraamte;derhalve uitwerkselen,en onder anderen dooreen'scherpen
zoo veelals cen schaduwgeraamte,ofwaarvan de uitslag,openbaart;scorbutuh hetwclorôv/
zf; andel's
schaduw gezien wordt.
ook bi
jonsblaauwschuit.
feherm u:sel.ez:, o. w., ik schcrmutselde, Ditwoord is uitde noordsche gewesten totons
heb geschermutseld. Beginnen te vechten, m et gekomen. In het hoogd.heet deze ziekte Schar-

kleine hoopen vechten:de ruiteri
j schermutselde bock,neders.schörbuck,zweed.skörb
jugg;eng.scurvy.

lang tegen elkander. HoorT bezigt schermutsen: W ACHTSR. leidt het van scherp af, dewi
jl de
ten aankom en werd er gesehermutst. V an hier scherpte des bloeds d: werktnde oorzaak dezer
z
i
e
kt
e
i
s
.
schermutseling,bi
jl'
loorT scherntutst
ng: d'ontzet'
tcrs hielden de schermutsing gaande.
seheuren,z1e scâeur.
Tlx KATE achtditwoord afkomstig van schaar, Seheu l, m ., m eerv. scheuten. H etzelfde a1s
turba, eene m enigte, en mutselen, het voortdur. schoot,q
çclo/,van schl
eten,ictus sclopt
,i
jsl.skot.Ik
werkw.vanmutsen,afhouwen,ital.mozzare,spaans. veilig voor den scheutder min. DE Dzcx. Buimochar,waarvan schaarmutseît,wclccr?ns/fd6/ezl,scher- ten scheut bli
jven? buiten hetbereik van hctgemutselen,fv.escarnloucher,ital.scarmucohre,spaans. weer;flg.,zich btuten gevaarhouden. Een scheut
escaramushar, eng. to .
s1-?'r0n2',
s1, middeleeuw.lat. onder water, fig-,een heimeli
jk verwi
jt. Zamenscarmucciare. W ACHTER. leidt het van het gr. st
ell.: boogscheut, moordscheut, bi
j Ds DEcK.,
Zcjpzk, een gevecll
t, af, Juxlcs en. THRI van musketseheut,pi
jlscheut,pistoolscheut,schampscheut,
schermen,vechten,fr.escrimer,ital.scrtnlare,zweed. schimpscheut,toescheut,bi
j Voxo.enz.;scheutvri
jy
skirnta.
schootvri
j. W i
jders,de scheutvan een slot. Zoo

Neherr. bi
jv. n.en bi
jw.,scherper,scherpst. ook deopschieting van een'tak,lot,spruit:jonge
Eigenli
jk,snpdend,in tegenstelling van stomp:een scheuten van den wi
jngaard. Eenenscheutkri
jscherp mes, datgoed sni
jdt. Een scherp zwaard. gen,opschieten,grootworden. Een wcinig vocht:
Verder,is scherp hettegengestelde van rond:een eenscheutwi
jn;eenscheutjeazi
jn. Vanhierscheuscherpe hoek. #ig.,vinnig,hard:iem ànd scherpe titr, schotig,ri
jzig:zi
j is scheutig Van gestalte;
woorden geven. Een scherpe wind, een ruwe, gereed,bereid:hi
s
c
he
jisniet utig om iets voor
snjdende willd. Scherpe, op de tong bi
jtende, anderen te doen; mild: hi
j is, ofvaltnietheel
kaas. Een scherp onderzoek naar iets doen. Een scheutig, hj is karig. Zamenst.:scheutwi
jn, bi
j
l
f
l
s.
TEN
K
ATI
br
e
ngt
hettotschl'
eten. Zie
scherp onderzoek, in regten,de pi
jnbank. Sterk:
sc
h
oo
t
.
s
c
ho
t
.
scherp van gezigt,gehoor en reukzkn. Ookheeft
m en ln de taalkunde een scherp,scherp-kort en fell:ehé. m.ymeerv.schichten. Een ptjl:tot
ExlAs hem met eenen schichttreft. V oxo.
echerp-lang geluid. Zie mi
jne Nederd. Spraakk.
D. 1. V an hier het .
scâerp voor de scherpte,- Van hier schichtip a1s een schicht,ook schuw,
scherpachtig,scherpeli
jkrscherpheid,enz.,hetbedr. inzonderheid van paarden. Zamenstell.: minnew.schevpen,scherpmaken,enz.Zamenstell.:scherp- schicht,pi
jlvan Curloo;werpschicht,enz. Misregter, scherpzinnig, scherpzinnigheid, scherpzin- schien is hct ontleend van het geluid, hetwellq

ni
gli
jk,enz.
een afgeschotenpi
jlmaakt,cn dusklanltnabootsend.
âeh erés.v. Eene schrandere rede,welke tot leqh:eh llg, zie schtkht.
eene gepaste vervroli
jl
ting strekt: lafre scherts. seh:e,v. Een water:men vaart van RotHet is slechtsseherts. Scherts wordt dikwerf te- terdam naar Delftde Schie. Zamcnstell.:Schiegen ernst overgeplaatst;en dan is het eene rede, broek,Schiednm,schielust Overschieenz. Ook

welkenietzoo gemeend is,alszj in den eerstcn wordt de met huizen bebouwdewegjaan beide
opslag wel schi
jnt, maar slechts totvermaak en zjden derSchie,even buiten Rotterdam,deSchie
vervroli
jking dient. Schertsterzi
jde! ernstig ge- genoemd:deSchieomwandelen.
sprok-en!Van hierhetonz.w.schertsen.
sehleAla-k,bi
jv.n.en bi
jw.,schieli
jker,schieTEN KATE brengt hettot scheren.
li
jkst. Haastig,snel:door den schieltjken aanval.
sehels,v.,meerv.schetsen. Ontwerp, aftee- enz. Hi
jisschieli
jl
c in alzi
jn doen. Van hier
kening: eene ruwe schets. Hoewel hct zi
jner schieli
jk-heid.
schetse ganscheli
jk niet geleek. Hoorl'. ln de Sommigen beschouwen het a1s zamengetrokken
teekenkunst bestaat eene schets in deruweaftee- van schielelt
lk. Anderen schri
jven zelfs schierlqk,
kening deromtrekl
ten. Ditwoord komtbi
j KIs. zoo als Kls.ook heeft; doch de schri
jfwjsvan
nietvoor,en wordtdoorMEIJER onderdeverou- schieqpcisin algemeen gebruik.
derde woorden gerekend; en thans is hetechter seh :exuax:. m.,meerv.schiemannen. In de
in algemeen gebruik. Van hier hetbedr,w.schet- scheepvaart, ielnand, die voor de pom pen en de
sen,ontwerpen,een ontwcrp m aken.
reinheid van een schip moetzorgen. hoogboots-

âeheur, v., meerv.scheuren. Borst,spleet: mansmaat;bi
j RolM.Vlss. en anderen schimman,
dat hout is vol scheuren. Er kwamen,door de omdathi
jis,zcgtW lxscHooTsN,deschim enschaduw
aanhoudende droogte,scheuren in de aarde. Fig., van den hoogbootsman. Zam enst.:schiemansgaren,

voorverwi
jdering,oncenigheid:dezebehendigheit d.i.garen,hetwelk de schieman gebruikt,om iets
schi
jnt de scheure tusschen Lutherschen en Kalvi- vastte maken;hetzelve wordtte scheep,van het
nischen dapper gewi
jdttehebben. Hooel'
. Za- pluisvanoudekabelsgesponnen schiemanschap,
menstell.:scheurm aker,oproermaker,ook iemand, de postvan schiem an.

diekerkeli
jkeverdeeldheid verwekt,enz. Van het Neh:er,bi
jw.van ti
jd,oul.voornu,aanstonds,
b.en o.w.scheuren,voor eene scheur m aken,en b. v.:schier of morgen, van daag of m orgen.
eene scheur kri
jgen. TsN KATS brengt het tot Thans wordt het gebezigd ir1 de beteekenis van
scheren. Misschien ishetontleend van den klank van bi
jna, reeds bi
j OTESID.scioro:ik had het
van iets,dat gescheurd wordt.
schier vergeten . ADEL.leidt het van scheren afi
frheurbuâk. v. De naam eener ziekte, en TzN KATS van schleden,pedclz'eden.
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Neh :elen, o.en b.w.,ik schoot,ben en heb en de maan, voorzoo verzi
jzich a1sdun,vlak
geschoten. Onzi
jd-,metzq
ïn,zichergenssnelheen en rond aan ons oog voordoen. Een'appelin
begeven,zoowel van levenlooze als levende din- schi
lven sni
jden. De schi
jven van een dambord.
gen :de slang schiet onder hetgras. D e pannen De schi
jf(
lel
-knie:de schi
jven van dekniendoen
waren van het dak geschoten. D e tranen schoten bloodtligghen.FfuoR. Schi
jven,waaroversnaren,
mi
j in de oogen. Het mes schoot hem uit de of draden,oftouwen loopen:van hier de spreekhand. Erschietmi
j iets te binnen. Uit het bed wi
js: dat werk gaat,ofloopt,over veleschi
jven,
schieten,schieli
jk opstaan;uithet ri
jtuig schieten, er worden vele personen toe vereischt, om dat
jn beslag te geven. Gouden,zilveren,of
vallen;voorover schieten. Fig.,terî
vi
jl het denk- werlc zi
.

beeld eenersnellebewegingzeervermindertlwordt; andere stuklten blincken. l'Iocw. Zamenstell.:
een zeil, een tolzw laten schieten. In de hoogte damschi
jf, kalfschjf, knieschi
jf, WC1
*Pjf, glasschi
schieten:opwassen.
schi
jf,enz.
Hoo
gd.
Sc
h
e
i
b
e
,
nede
r
s.
s
l
t
t
ve
,
e
ng.
s
hl
ve
.
ln
het
Bedrkv-, eene schietende beweging, en een,
snellen voortgang aan iets mededeelen : de zon pool.is sklha een stuk,en szyba eene glasschjf.
schiet hare stralen. Door middel van schietge- *ehllxâ, m. Van het werkw.sclujnen. Datweer treFen:een' vogel
een' haas schieten. geen, hetwelk aan eenig ding gezien wordt
Iemand overhoop schieten. Een huis plat schie- licht, glans: dè schi
jn der zonne,anderszonneten. Een schip in den grond schieten. Naar schb'
n) zoo ook maneschbh. Gedaante: in den

den schi
jf,naar hetwitschieten.

Misschieten, schi
jn van eene weduwvrouwe. VoNo. Datgeen,

hetdoelniet treflkn, te ltort schieten, nietver
genoeg schieten,flg.,te korkkom en.
In verdere flguur, verliest hetwoord ook hier
het denkbeeld eener groote snelheid. Men schiet
eene sloot, wanneer men die graaft. Brood in
den oven schieten. D e netten schieten,de netten
llitwerpen. D e steng schieten,neerlaten zakken.
De sterren m et den graadboog schieten,meten.

hetwelk van eenig ding onder de zinnen valt,in
zoo ver het van de ware gesteldheid derzakeonderscheiden, ofhettegengestelde daarvan is:zich

van melk,enz.

den gewonen stoelgang, uitwerpen, hetwelk m et

door den schi
jn laten misleiden. Schi
jn bedriegt.
Onder den schi
jn van regt,van godsvrucht,enz.
Deze zelfde beteekenis vindtook in vele zamenstellingen plaats, als; schi
jnchristen, schi
jndeugd,
schi
jngeloof, schi
jngeluk, schi
jngoed, schi
jngrond,
Devischschietzi
jqekuit,werptzi
jne ejercn uit. schi
jnrede, schi
jnvelmaak,schi
jnvriend,enz. Zoo
Geld schieten! geld tellcn,ook leenen. D en bal- ook schi
jnheilig,datden ui
terli
jken sehjnvanheilastschieten,In de scheepvaart,den ballastin het ligheid aanneemt. Schi
jnheilige,een huichelaar;
schip werpen. Rond schieten, een touw rond schijnheiligheid,enz. Van hier schijnbaar,datden
schieten, ln de rondte oprollen; van hier de schi
jn van iets heeft. Zamenstell-:aanschi
jn,voorspreekw-:nietrond schieten,niettoekom en. 5Vor- schi
jn schi
jnbeeld, bi
j OgDAAN. Schi
jnworm,
te1schieten,zi
jnewortelsin deaardeverspreiden; glimworm,enz.
ook : dat kwaad heeft diepe wortels geschoten, Nehl
lnen, o. w.
,i1c scheen,heb geschenen.
heeftzich wjd en zjd verspreid. Een schut, ook Lichten,een helder licht van zichgeven:dem aan,
een '
s.
cltjk, voor iets schietenjiets beletten. Nog de zon schi
jnt. Laat uw licht schi
jnen voorde
bezigtm en,in de gemeenzame verkeering,de uit- menschen, handelt openli
jk. BIJBELV. lk mag
drukking: iemand schieten,voor verrassen,over- wel zien, dat de zon in 't water schi
jnt,ik wil
vallen. V an hier schieter,boogschieter,enz-,ook anderen in hun genoegen en vermaak niet hinderschieter,zeker ongedierte; schieting. Zamenstell.: li
jk zi
jn, noch hen daarover berispen; gpreekw.
afschieten, bi
jschieten, doorschieten: enz. Schiet- Ook van de sterren,den bliksem,enz.:wantgegaten, openingen van eene batteril voor het ge- l
i
jck de blicksem schi
jnttothetwesten.Bzzsscv.
schut; schietgevaarte, schietgcweer, schietlood, Figt
lurl.,zich laten aanzien:hi
J schi
jnteen eerli
jl
c
i
jn. Hi
j wi1geleerd.schi
jnen. Alseen
echietpi
jl
, schietscl
zuit, schietspoel, weversspoel; man te z:
schiettuig,schietworm ,enz.
onpersoonll
jk werkw.: het schi
lnt,(jatjltj
t zaIre.
Hoogd. scht
'
eszen, bi
j NoTx. sclezzen, neders. genen. Van hier schi
jning. schi
jnsel. Zamenschoten,angels.sceotan,scytan,eng.to slloot,zweed. stell.:afschi
jnen,beschi
jnen,doorschi
jnen,verschjskptta; waartoe ook bet oudfr.jouster, het he- nen, eDZ.
Ons
sc
h
oo
n,
he
t
gr
.
cyjp
l,
l
at
.
lntllla, ital.
d
endhe
aatgslc
h.esf
r.jtteaterbeehoor
nheet
tal,jettave,misschicn sembk-are, sembrare,en anderemeerzsci
ook
at
agl
n.i
jn hiermede
Neh lféen , b.en o.w.,ik schiftc,heb en ben ten naauwste verwant.
jngrond,m.,enz.
,zie
geschift. Bedri
jv., scheiden, deelen: het gocde Neh lojngeloof,o.;schi
17
**1t.
van het kwade schiften. Onz.,metz?
j
-h,rlllnen, SCh.
te zamen loopen, als melk enz.: azkn doetde Nehl.jnslrl.
jdfg, bi
jv.n.en bi
jw.,schi
l
-nstri
jm elk schiften. De m elk is gesellift. Ditwordt diger,schi
jnstri
jdigst. Datmetietsandersschi
jnt
ook van zi
jde,neteldoek,enz.gezegd,wanneer de te stri
jden,dochin de daad nietstri
jdig is. Van
draden, even a1s de kaasachtige deelen derm elk, hier schi
jnstri
jdigheid.
opeenschuiven: het neteldoek is geschift. V an Nehlllen,b.en o.w.,ik scheet,hebgeschehierschifter,schifting, deeling,ook zamenvloet
jing ten. Het overschot der verteerde spi
jzen, door

Nehl
lf. v.,meerv.schi
jven. Een,aan beide zelter geluid gepaard gaat, dat dit woord nazi
jden, plat rond, door welks midden een spil bootst;in den gemeengten en laagsten spreektrant
loopt, waarop het rond gedraaid wordt,ofkan gebruikeli
jk; anders kakken, zi
jn gevoeg doen.
worden; als: de schjfin eenekatrol potten- Van angst schi
jten. In zi
jne laarsschi
jten,zich
van
angs
t
be
vui
l
e
n,
z
i
c
h
l
af
ha
r
t
i
g
gedragen. Ook
bakkersschi
jf,waarop de aarde,of k
-needbare
rond gedraaitl,en totpotten gevormd wordt.
is het voor vi
jsten,een'windlaten,gebruikeli
jk,
het algem een,cen plat,rond ligchaam . Een
waarvan scheet,een wind. Van hierschi
jter,sehjtrond bord, om naar te schieten; naar (le
ster, schi
jteri
j, builtloop: hd isaan de schi
jteri
j;
z-is aan de schi
jt;
schieten. De zonneschjfi de maanschjf, dezon waarvoor men ook zegt: hi
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hoogd.schel
sze,bi
JKlL,schbte,gr.cxlTùg,angels. eene schildpadde bedekt, is derzelver schild. Zie

scitta. I)e kootligtsehi
jt,ligtachteroverenlaatr schildpad. In denscheepsbouw worden dieplanken,
armede men in eenen scheepsstri
jd het bovenste
a1s het ware, zi
jn achterstc zien. Zamenstell.: wa
beschi
jten
schi
jtebroek, die in zi
jne broek dek beschanst,om de soldaten te (leltken,schilden
tild zi
jn eenige
kakt, ook een lafaard; schi
jtgeel, zekere verw ; genoemd. Van dit woord scl
guurli
jke spreekwi
jzen ontleend, a1s:iemand in
schi
jthuis, kakhuis; schi
jtkruid,schi
jtpot, kakpot, f
den schild varen,voor iemand weerstand bieden.
enz.

Hoogd. schel-szen neders.schiten, zweed. skita, Iemand te schild en te speer vervolgen,d.i.hem
eng.to sl?.fc,fr.chî!er.
eenen doodeli
lken haat toedragen. letsin zi
jnen

jnschild
lehqlval.k. m.,meerv.schtltvalken. Eene schild voeren;b.v.:zien,watiemandinzi

jk,zien,totwelkeparti
jhi
j
soort van roofvogels, den steenvalken niet onge- voert,misschien eigenli
l
i
jk. Ditdierheeftzi
jnen naam daarvangekregen. behoort, en vervolgens, onderzoeken,welke oog-

j heeft. Hi
jvoertniets goeds in zi
jn'
dat hi
jniet,geli
jk anderevalken,op hetvleesch, merken hi

J beoogtiets slechts. Zamenstell.:houtm aar op den drek van hetgevogelte,aast;waar- schild, hi
child,schermschild,wapenschild sehilddak,een
om hi
j hetzelve,bi
jvoorbecld deltokmeeuw,zoo s
lang in de lucht vervolgt en beangstigt,tot dat dak van schilden, zoo a1s de aloude rom einsche

jgsknechten plagten temaken; schilddrager,
zi
jharen drek laat vallen,dien hi
jzeerbehendig kri
schildknaap, ook schl
w
ldknecht, bi
j de voormalige
in de luchtweetop te vangen.
leh l.
k . m . Schikking,orde:en in den schoo- wi
js van oorlogen, diegene,welke eenen Ridder,
jgsman!den schild moest
nen schik van 'sHemels zolderingen.J.DE DEcK. of anderen voornamen kri
adragen; nog alseertitelgebrulkeli
jk; schildHetisallesop zi
jn'schik,in orde. Beschikking: n
ker, enz.
wanneer der dingen schik valt anders dan hi
j m al
ld, bj OT.FRID. en NOTK. scl
tilt.
waent.Voxo. In zi
jn' schik zi
jn wordtgebe- loogd. Sc
.hè
zigd voorweltevreden zi
jn:ArucEsTEsismethet neders, schtld,Leng.shteld,angels.scylt,zweed.

ri
jk we1 in zi
jnen schik.VOND. Goed schl
ksis sköld,hebr.RDQP . Het staat metonsscàaal,
zoo veela1s meteen goed hart,gewillig,gedwee: schut'len, scbutten, het zweed. skyla, en het lat.
ik doe het liever goed schi
ks, dan gedwongen. scutum in verband. 0a1. beteekende schild ook

Zamenstell.: opqchil
c taalschik:datden taal- zel
tere munt;waarvan schildtaal,zi
jnde eenebeschik betreft.HoorT. Schikgodinnen,in de fa- lastillg, welke gaat over roerende zoowela1s onbelkunde de bestuursters van 'smenschen levens- roerende goederen, terwi
jl de verponding slechts
loop,metnamen CLoTHo,LwcusslsenA'
Taoros. overde laatstegaat. M en werd oudti
jdsnameli
jk
le'
lu k gotlln, v.,zie schik.'
geschatop zeker getalvan schilden.
l'
eh :k kezx. b. en o. w.,ik schikte,heb en
lelh:llde.r, m., meerv. schilders. Van het
ben geschikt. In orde brengen, voegen: ik zal oude schildensschilden m aken en metfguren ver-

het alles wel schikken. Si
j schicken harepi
jlen sieren.

Iemand, die schildert: hi
j iseen goed

op de peze.BlassLv. Zich welschikken,zieh wel schilder. Zamenstell.:bloemscbilder,brandschilder,

gedragen. Ik schikte mi
j naar de omstandighe- njnschilder,fruitschilder,glasschilder,historiesclilder,
den. Zich tot werken schikken. Hi
J begint zich kladsclilder,konstschilder,landschapschilder,puiktot deugd te schikken,begintdeugdzaam te wor- schilder,enz.
den. l)e brief, dien gi
jaen onsgeschickthebt. Nehl.
lderaehl:g,zieschilderen.
BIJBSLV. Onzi
jdig, met hebben, voortschuiven, lehl.
l.
deren, b. w., ik schilderde, heb ge.
plaats maken: schik een weinig,a1s 'tu belieft. schilderd. Van schildel'. M alen,Egurenen beelden
Zorgen, maken: schikt, dat gi
j gedachtig zi
jt. metverw ontwerpen;hoogd.schildern,neders.schilKRurz
. Metzb'
n,geluk-ken,gevonden worden:het lern, zweed. skildra. Een landschap schi
lderen.
is geschikt. Zamenstell. aanschi
kken, bi
jscllik- Zich laten schilderen,zi
jn gelaatenzi
jnegedaante
ken, om schikken, opschikken, toescbikken, enz. metverw laten afbeelden. Fig,,schildertook de
Van hier schikker,schikk-ing schikkeli
jk,net, redenaar,dedichter,wanncerhi
jeenezeerlevenordeli
jk,toegevend schikkeli
jkheid,enz.
digebeschri
jving van ietsgeeft.VanhiersehilderNeh :l.,zie schel.
achtig, zoo fraai, als of hetgeschilderd was
*elt:l.
d,m.en o.,mecrv.schi
lden. Eigenli
jk, scl
ail
deri
j, schildering,enz. Zamenstell.:afsehildeeene in de hedendaagsche ltri
jgskunst der Euro- ren, bi
jschilderen, enz. schilderkamer,schilderpeanen bi
jna verouderde soortvan schutwapen,om konst,schi
lderwerk,enz.
het li
jf tegen devi
jandeli
jkepi
jlen en houwen te Neltfl.deren. o.w.)ik schilderde,heb gebedekken en te beschutten, welke schilden van schilderd. Op schildwachtstaan: terstond na dat
verschillenden aard, gedaante en grootte waren: wi
j in de stad kwamen,moest ik schilderen. fuang
mi
jnen sclliltagterlaatende.Voxo. lnsgeli
lcksdrie staan wachten:de Spanjaards schildercndikwerf
hondertschilden vangeslagengout.BllsErav.Fig., geheele uren onder de vensters hunner bem inden.

datgcen,wat ons eene krachtige en zekere be- Zamenstell.: schilderhuis, schilderhuisje, schildschutting geeft:hi
jiseen schiltallen,dieophem wachthuisje.
betrouwen.Blasxsv. Een bord,waarop een wapen Falscrl leidt dit woord regelregt van hetlat.
met al zi
jne deelen uitgehouwen ofafgeteekend scultari af;anderen van schild, dewi
jldeschildis,hetwelk nog de gedaante der voormalige schil- wachten hunne wachten m et den schild aan den
den heeft,dewi
<
'
jldewapensvoorheenopdeschilden arm moesten waarnemell.
afgebeeld waren. W apenschild. Eenen aclelaar in lelu l.dpad, v., meerv. schildpadden. Een
zi
jn'schild voeren. In dezen zin komthetmeest viervoctig té water en teland levend dier,in de
onzi
jdig voor,als:hetschild anFrankri
jk. Zoo gedaante eener padde; hetwelk zi
jnen naam ontook wordt een uithangbord, waarop het een of leent van (1e harde schaal, waarm frde deszelfs ligander handwerk afgebeeld is,datin hethuis,waar chaam, a1s met eenen schild bedekt is; hoogd.
het uithangt,gedreven wordt,een .sclf'f# genoemd. Schildkröte, neders. schildpadde, Iat. testltdo. De

De harde holle schaal,wellte het gansche li
jf van schildtpad aan haar harnas vast is.HoolT. s'ig.,
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zeker stormtulg: de volscen schieten met deschilt- altegrof. Bespotting,begchimping:hi
J kondien
padttoe.Voxo. Van hier lwtonverbaigbare bi
lv. schimp niet verkroppen, V an hier schimpachtig,
1i.schl'ldpadden,van de harde scllaalderschildpad schi
mpig, stekelig; schimpeljk. Zamenstel.:
gem aakt: een schildpadden kam. Van hier ook schim pbrief,schimpdicht:schim pdichter:JgVENAAIZ
hetwerkw.schtldpadden,a1sschildpad m aken,naar was een vinnige schlmpdichter - schimplied,
schildpad doen geljken:men weethethoornthans schimplust,schimpnaam,schimprede,schimpscheut,
fraai en natuurlllk
- te schildpadden.
schimpsehoot, eel schimyige steek, of bedekte
Nehll.dw aeh *, v.,m eerv.schildwachtcn. D e beschimqing schimpschrlft,schimpswi
jze,schimpwacht van een' soldaat: op schildwacht staan; taal,schlmpvogel, spreeuw,spotter; scbim pwoord,
6g., voor bewalten,bewaren; waarvoor m en wel- enz. V an hier het onz.werkw.scht
'mpen.
eer ook zei
de: de schildwacht staan: wi
j,die de Hoogd.Schl'
mpf neders.scht
bnp, zweed. skynjh
schiltwacht staen naoeten voor de deught. GlscH. gr.cxtorzhzl.
Verloren schildr
vacht, de gevaarli
jkste post. De leh#x:. schinne, bk Kls. en PSANTIJN,doch
Pe1*soon, die op schildwachtstaat:de schildwacht reeds eenigzins verouderd,v. Het vuil, de schilaqossen.
fers op de hoofden der kinderen. '1'EN KATI
lel:lifer. schelfer,5'., meerv.schilfers. Alles, brengthettot schenden; waartoe ook het gelderwat in dunne stukjes,of blaadjes van elkander sche scht'nde,d.i.hetvel,of ook de bast vaneen'
gaat,ofzich zoodanig laat scheiden:scllilfers van boom, en ons bedr. werkw. schinden,het velafi
jzer,blik,enz. Schilfersvan schelvisch. Schilfers stroopen,Waartoe scht-nder,viller,behoort.
op hethoofd. Van hier schilferaclltig. Txx KATE Neh:n deien , o. w., ik schindelde,heb gebrengthettotscàeiden.
schindcld. Schitteren,reeds eenigzins verouderd:
Neh llaferen , o.w.,ik schilferde,bengesehil- alle Luiden,daar eenige vonk van reede inschin-

ferd. Van schilfer. Tn dunnestukjes,of blaadjes delde. Hoorl'
. Zamenstell
.: ontschindelen, bi
j

gescheiden worden:na die ziekte,begon lzaar ve1 Hoopq'.
te schilferen. V an hier schilfering.
Nehln der,m ,, zie schin.
Neh :l.l.en ,sehellen,b,w.,ik schilde,heb ge- *eh ix:k , m., meerv. schinken. Een schonk,
schild. D e schil, of schel, afdoen: eenen appel been,bj HALMA. Het gezouten en gerookte dikschillen, schellen. A ardappelen, knollen schillen. ke been van een varken, ham :een voorschink,
Een appelt
je met iemand te schillen hebben, achtcrschink. MTestfaalsche schinken. Zamenstell.:
spreel
tw.
,eenebedenkeli
jke zaak methem te ver- banketschink enz.
handelen hebben. V an hier schilling.
Hoogd.Schthken,neders.scht'nke,zweed.sklnka.
leh:lè
leu, o. w., ik schilde, heb geschild. feh :n kell. m .,meerv. schinkels. Het been,
V oor verschillen :ziet,lloe d'een in gedaente en of lange deel van mensch of dier, waarop het
verw van d'ander schilt. V oxo.
ligchaam rust, het scheenbeen van den voet tot
feh :lx:, schaduw,v.jm eerv.schimmcn. Eigen- aan de knie, en het dikkere been, tusschen de
li
jk!hetdonkerebeeld eensligchaams. Naareelle knie en hetlleupbeen,anders de bovenschtsnkel en
schlm gril.pen. Tegen zil.ne eçgene scjaçm veehtenj onderschinkel genaam d. Zamenstell.: k-al
fschinkel,

zi
jne eigenegevoelensbestri
jden. Zieomschaduwen. Schl
nkelkracht,bi
j OUDAAN.
Voorzi
jne eigene schim bang zj
in. Hi
jzieteruit, Neqlkfp , o., meerv. schepen, van het oude
sc
h
e
e
p,
sc
h
e
p,
sc
he
pe. Een hol vaartuig m et een'
a1s eene schim ,is zeer vermagerd.
Schaduw :
legje in schim van ltoelebloempjes. VoNo. Eene diepen,scherp toeloopenden bodem,in onderscheiafgesclleidcn ziel,de geestvan een gestorven lig- ding van eene praam, een vlot, cnz. Een snel
chaam,heet,in dcn dichterli
jken sti
jl, doorgaans zeilend schip. Te scheep gaan, ook zonder te:
eene.
çcl?
'
zp.tik heb zi
jne schim gezicn. Hi
j volgt scheep gaan. Zie scheep. V an hetwoord scht-p

haar bleeke schim. Voxo. Hct ri
jk der schim- zi
jn verscheidene spreekwi
jzen gevormd,a1s:het
men,andershet.
:cl?plzncl
?rt
)'
/c. Zamenstell.:hersen- gaat over schip en goed, de schade raakt niet
schim enz. SIx v. CHAXD. bezi
gt het onzi
jd. allcen de Reeders, lnaar ook de Koopliedenwerkw.scht
mmentmet schimde ccn oogenllliksche W aar men votlr scheep kom t, moet men voor
dagh van blixem reis op reis van boven.
varen,el
k moetdatwerk doen,waarvoorhi
j zich
lehlm m e'. v. en m ., meerv. schimm els. vcrbonden heeft. Er kom en zulke goede schepen
Vrouweli
jk, witachtig uitslag, bcschimmeldheid: aan, als afvaren; dit zegt m en van gaande en
schimmel op het brood. Manneli
jk,een witachtig, kom ende K ooplieden,ook van gaandeen komende

graauw paard:hi
jri
jdtvier schimmels. Blaauw- vri
jers. Zamenstell.: acltterschi
p, driemastschip,
schilnmel,roodschimm el,witschimm el,zwartschim- kaperschip, koopvaardi
jschip, lastschip, naschi
p,
m el, enz. V an hier schim melachtig,sehim melig. oorlogsschîp,rdnschip,roeischip,roofschi
p,spiegelZamcnstell.: schimm eldebles, een scllim melpaard
m et eene bles,--- schim melharig,schimmelkleurig,
schimm elvcrwig,enz,
*eh l- m e:en , o. w., ik schimmclde? ben
geschimmeld. Uitslaan van schimmel, sehim mel
bekomen:het brood bcginttc schim melen. V an
hier schimmeling.
le'tl- o eren, o. w., ik schimm erdc,heb

schip, turfschip, veerschip, roorschip,vrachtscllip,
zeeschip, waterschip, zeilschip, zoutschip,cnz.

schecpsbehoeften enz.,zieverderscheep;

scllip-

boom,schipbreukjschipbrenkeling,schlpbrug,schipreeder,cnz.

Hoogd.Schè
',gr.cxl:j,van czqaTem,ultholen.
g
Ondti
jds droeg iedere klelnebootden naam van
,96àfP, Iat. scapha. T hans is dit woord de alge-

geschi
mmerd. Voxr).gehrniktditwoord dikwi
jls, meene benaming van alle groote vaartuigen,die
en wel voor schitteren :gi
j,die van paarlen,goud, naar hun onderscheiden maaksel onderscheidene
en diamanten schimm ert. Hetis verwant aan ons namen dragen,a1s:koopvaardi
jschip,oorlogsschip,
onz.werkw. schemeren, hoogd. schimnéern, zweed. enz. Scyphus is in hetlat.en gr.al
les, wat uitj pot, beker,of iets dergeli
jks.
skymra;in hetangels.issklmatschi
jn, glans, en gehoold is,hetzi
bi
jUrurnzr
u.skeLma eene lantaarn.
MAcrtoBlus brengt? a1s een oud verhaal,bi
j:dat
in een' seyphus over zee gevaren is
*e'll.
- p,m. Bi
jtendeboert:t
lie schimpwas
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SCHIPPER--SCHOPPEL.

(Herculem sctpho tanquam ncr?#?
b vento '
rzàpyo3q
çc des Koonlnx. H oorT. D en waterkant bekleeden
maria transtbsset; echter wi1 lli
j ditwoord hier wordtook schoeqjen genoemd,waarvan schoei
jing.
niet door cen pot,ofbeker,maar door een vaar- Van hier schoei
jer, schoenaantrekker, ook schoentuig verklaartl hebben, alhoewel hem onbekentl maker:kees koeuen, onze dorpschoei
jer, soume
was,dat deze scyphus ong oude scht-p is,in de nu m aken een paer schoenen. VIJA>IIkD.RxoxR.reeds verouderde beteekenisvan eene boot
schoei
jing,schoei
sel.
Neqhlpper. m ., m cerv. schippers. Diegene, Nehoelle,m.
,meerv.schoeljes. Een deugwelke op een schip het opzigt over lletzelve
niet. Van hier scllocl
jeachti
g. TUIXMAN brengt
het
t
ot
sc
h
ui
l
e
n,
en
zegt,dathetiemand beteekent,
over (1e lading heeft:hi
j vaart voor schipper. Hi
j

isschippertevoet,spreekw.:I
li
jisvanzi
l
-nschip- die sich, om zi
jne booze bedri
jven, voor de

persambtafgezet- Een schipper,welke gcen eigenaar van het schip is,wordt,ter ondcrsclleiding,
zetschipper genoemd. V an hier schipperil-, schipperschap. Zamcnstell.: m arktschippcr, turfschipper,veerschlpper:zetschipper,enz. V an dit schîp
-per,heeft men,ln de gemeenzame verkcering, het
b.en o.w.schèpperen gevorm d; bedr.. voor maken,(loen,uitvoeren :ik zaldatwelzien teeellîp-

oogen der m enschen tracht te verschuilen. Een

wslzen anderen nenlen schîp
'per,a1sverkort voor
schipheer. TxN KA'I'S leldt het van ons oude
schippen,navl-gare,af. Ou1.wasschlpmanook het
zelfde a1s scbipper,ofstuurnlant en H IJRAM sant

heeft. Elk weet best,waar hem deschoen wringt.

schoel
jeisdan zoo veela1
s een duisterling, geli
jk
bi
jde lati
jnen nebulo,J'
zcTzwc.

Neh oeu. schoe, m., meerv. schoenen. Een
schoeisel,datdcn ganschen voet besluit:eenpaar

schoenen. Van ditwoord zi
jn eenigespreekwi
jzen
ontleend, a1s: vast in zi
jne schoenen staan,bi
j
zi
jn gevoelen en voornemen bli
jven. Zi
jnekinderperen;onzi
jd.,voor gedaan worden,schikken:het schoenen reeds afgelegd hebben, geen kind m eer
begint te schipperen. Het is geschip.perd. V an zi
ln. Men moetgeen oude schoenen weggooi
jen,
schlp'per is ook ontscldpperen in gebruik, voor, eer m en nieuwe heeft, m en m oetzich niet van
iemantlvan zi
jn'postalsschipperontzetten. Ss- iets ontdoen,voorm en iets beter indeszelfsplaats
waar hem iets hapert:welke spreekwi
jsreedsbi
j
Plzu'
rz
kucHus voorkomt. lk zollllietgaarninzi
jne
schoenen stel
ten, in zi
jllgevalzi
jn. In een'rui-

in dat vloot sine knapel en scipmannen (viros men schoen treden is fguurl.,voor niet naauwgenauticos,in de staten overzetting schz
p
'/,
64/631), die zet zi
jn, maar ruimsehoots te werk gaan: nu
we*lgheleertwaren ter zee. BIJBEIZ,1477. Angels. treedtm en in een'ruimerschoen. M oox. In den
saplllqn.
dichterli
jken sti
jlwordt schoen voortredgebezigd:

Neq
ltfpp eren . zie scàlp
'per.
al 'tLantverheftzich onderuwen schocn. M oox.
Neh lppoxâd. o.,meerv.schipponden. A oylt.. Zam enstell.:ankerschoen,dansschoen,handschoen,
noemt het eqne soort van groot gewigt,datop de kinderschoen, m ansschoen, rouwschoen, enz.
schepen hetmeestgebraiktwordt. Bi
jTENKATE schoenband,schoengesp, het bedr.werkw. scàoenis hetecne zwaarte van drie honderd ond pond, lappen,schoencn verstellen;schoenlapperook zeker

dus genoemd, dewi
jl een klein schip van ruim gevleugeld diert
je - schoenlapperspothnis,schoentwee en twiltig last even zoo gemakkeli
jk t
lrie lcer,schoenlint,hetbedr.werltw.schoeltmaken,schoc-

hondertloud pond kan vexvoeren,als een m ensch
een enkel oud pond.
leh :kéer, zie schitteren.
leil:éteren , o.w .,ik schlttm-de,heb gcschitterd. Van het oude scàitter,glans,glinstering,nu
geschltter. Een sterk glinsterend licht van zichge-

nen maken;schoenm akcr,schoennaad,schoenriem y

stroolt
je leer om de schoenen vast te maken;
schoensmeer,schoenwinkel,enz.
Scàoen is eigenli
jk het meerv.van schoe,zooa1s
PraAx'rlax nog heeft: een paar schoen. Voorheen
zeide men ook schoe:Ende ik acht,dat dit sj de
ven, qikkeren: de zon schittert in mi
jne oogen. schoe,geli
jck men segt,aen zi
juen rechten voet
V owo.bezigt dikwexf schz-mmeren voor sclit-tteren. te passen. A .v.D.M IJLI. Ilser ende kopersa1
Zie scàt'hmeren. V an hier schitterend, schittering. ondertlwe schoe zi
jn. BI
JBELV. Yan schoeqen.
Zam enstell.:schitterglans,schitterlicht.
Ditwoord iszeerot
ld. Bi
j Uyarulra.heethetsko,
Neh ob, schobbe, schub, schubbe, &r., m eerv. bi
j KsRo enOT>anlo.scuah,bi
jssrlcssltz
sx.gescuche,
schobben,schubben. Schub,schilfer,dienellfle tot neders.scho, angels.scco,&CO,eng.Shoe,ZWeed.8lcO.
be
dekki
ng
van
den
vi
s
ch
:
al
Nel
h
oer,
zi
e
s
ç
z
houde
r
.
schobben heeft,sult gi
j eten. wat vinnen ende
Bl,ys>2cv. V an hier Nehoer. m., meerv. schoeren. Een oud
schobachtig,schobbig. Zoo ook hetbedr. w erkw. woord,beteekenende eene vlaag van onweer enz-,
scàobben,de schobben afschrapen: visch schobben. ook eene hagel- en regenbui; en in dezen zin
KIL.heeftook schobben,'
scctpprt
?,enschobbe,scurra, wordtin hetKleefsche nog gebruikt:er komteen

nt1 schobbert, en schobbejak, ziende,zegt TI'
:N vreeseli
jkescloerop. Datwasgistereneen zware

K ATE,even a1s schurk, op hethaveloozevolk,dat schoer!
overal staat te schobben, of te schrobben en te In het hoogd.heeft Schauer dezelfdebeteekenis,
schurken. Van hierhetonz.werkw,schobbbiakken, en in hetneders.is hetschuur,angels.scnr, eng.
voorhavenen,slecht behandelen: zi
j schobbejak- shower,zweed.skur.D ealoudheidbezigdevoordonken. V IRGIEL a1s eenen van klein verstand. derbuidonrescuro,voorhagelbnihagelscuro;en bi
j
OUDAAN. TIIN lçwTs brengt hettot schuiven, a1s ULPHIL.isscuratclndl's eene windvlaag.
schuivende in de beweging over elkander.
ie schqft.
'Nehof,z

leh obbelak,m.,zie schob.
*eh obberl, m.,zie sshob.
*eh oe. zie schoen.

Nehoeeerder,m.,zie scho
feren.
Neheeei, oul. schofel, v.
, meerv. schoFels.

Een tuinmansgereedschap,om de ruigte m ede weg

Nehoellen, b. w., ik schoeide, heb ge- te scholelen: ende de schoefelen ende degafelen.
schoeid. Schoenen aantrek-ken:endesi
Jkleeddense BIJBEr,v.
tn sehoei
jdense. BIJBELV. Zi
jsehoei
jen allen op Hoogd.ScLaufel, neders. sehufel, angels. scojb
eenc leest,zj zi
jn het eens, spreekw. Passen: eng.shovelcn scoop,bi
j TATIAN.scuuala. Het is
deeze reedenen,schoeiende zo wel op den aardt ongetwi
jfeld metscheppen,opscheppentverwant.

SCHOH ELEN- SCHOOIJEN.

*eh oe elen , b. w., ik schoFelde, heb geFchoflkld. M et de schofel arbeiden, schoonlnaken. Van hier schoFelaar, schoFeling. Zam enstell.:voortschogelen)wegschoFelen,enz.
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stuk i
js,van eene aanmerkel
dke grootte:erkwamen groote schollen de rivier afzakken. Zam en-

stell.:i
jsscllol. De stukken aarde,welkedeploeg

opwerpt,worden ook schollengenoemd,zam enstell-:
Nehelferez:. oul. sché/eren, b. w., ik aardschol.
scholeerde,hebgescho:berd. Vanschqh nusehét, Hoogd.Scholle,opperd.zolletital. zolla,lothar.
schurk, en den bastaarduitgang eren. Eigenltjk, cholle.
schurkachtig behandelen,overweldigen,metgeweld Neh ol., v., m eerv. schollcn. Eene soortvan
wegnemen, vernielen: wat reden hadt ghl
j ons platvisch. Amelandsche schol. Zamenstell.:schollantte schoFeeren? J. B. Houw. Twee milen, schuit enz.
oft meer, scofferden si den heer (het leger). Aosrauxo gist, dat het woord, om de breede
S>ZGHI4L. Thansis hetgenoegzaam alleen gebrui- en dunne,ofplatte gedaante der schol, m et het
keljk voor vrouwen? of maagden, schenden, ver- vorige verwantis. Hoogd.Scholle, nedcrs.schule.
ltrachten:de vrouwen werden geschoFeerd in 't feh olens o.w.
,ik schoolde, heb geschoold.

j melligte te zamen vergaderen,tc zamen zi
jn:
bi
jzi
jn harermannen. Om echtte breeken,ofom Bi
maegden te schof:eren. H. DE Ga. Van hier en '
tvolk dat hicr geschooltkrieltals een bi
jenschoFeerder,schogering.

zwarm. V oxo. Ik bevond, dat de baars gc-

fehofé. schofi m., meerv. schoften. Hoogd. meenli
jk in deze slootschoolde. Van school.
j KlL.ookscholver,
Schuft. Een lompe schurk:wanneer men onver- sehoAferl, schollevaar,bi
schillig den m an van verdiensten en den schoft m., meerv. scholferts. Zekere watervogel, die
metlofredenen overlaadt. GUARDIAAN. Van hier onderde duikers behoort, angels. scealfor, lat.
schoftachtig. Tl:x K ATS brcngt het tot scltul'ven, merqus,magnus. Tsx KATS brengthettotschut
len,
even als schavuit. In het m iddeleeuw. lat. is dewl
jl dcze vogcl zich lang onder hetwater kan
escabotus, en in het oudfr. escabort, escabousseur, verschuilen; gelt
jk ook hct lat. mergusdaarvan
een bedriegeli
jk mensch. b'
chf in hetonz.ge- den naam heeft. Overdr-,is scholfet't ook een

slacht, zegt Ttux:
x-, is het ook het #r?
/
'tzwerk. lompert,een vuilik. Anders heet deze vogelook

schollevaar,van waarschollevaarsetland,een eiland,
Zoo zegtm en :hetschoftdri
jft.
Neh ofl. 1,.,meerv.schoften. BjKIL.)schocht in de plas tusschen de dorpen Zevellhuizen en
schqp, dorsi superior pars onera portans. Het N ieuwerkerk,waar dcze vogelzich ophoudt.
bovenste gedeelte van den rug,deschouder:hi
j Neh ollp en , o.w.,ilt scholpte, heb gescholpt,

lag de plank op zi
jne schoft en droeg die weg. bkKIs.
, zachtjes kloppen, slaan. Het wordtgeJn zi
jne rechte schoft. Voxo. Van ditscllnftis bruiktvan het kabbelen der baren: slechts scholgeschKtgevormd,datisvan goedeschoften voor- pend nat. PooT. Het scholyen van de zee.
zien :hi
j is een sterk geschofte kerel. Tsx KATE BrlsTEas. Zam enstell.:ycholpel.
en 'l'tTlxMAx brengen het totschuiven.

Neh o'm m ell., schongel, elders ook schop,m.,

Nehoff;,v.,meerv.schoften. Een vierde re- m eerv.schomm els. Eene m et een bogt neerhandeelte van den dag,zoo als die onder arbeidslle- gend tol
lw,waarop m en zittend of staand, heen
den verdeeld is; temvi
jl de ti
jd tusschen decene en weder,ofop en neder bewogen wordt. V an
sclloft en de andere gebruiktwordt,om te eten hier schommelen.
of te drinken,of om beide te doen:hi
jwerkt fehom m eiex:, b.en o.w.,ik schom melde,
jv., roeren, schudden:
ag, hi
j werkt daags eene heb geschommeld. Bedri
vi
jf schoften og een'edde
elte van een'dag, over. men mag dien drank nietschommelen. Onzi
schoft,ofecn vlerde
jd-:
In het gemeene leven wordthet ook onzi
jdig ge- op een'schomm elheen en weder bewogen worbezigd;zoo heeft het ook KRurz, in eenen fgutzr- den. V erder, ten ruigste sehoonmaken:wi
j zi
jn
li
jken zin: verloopt het laatste schoft van onze zoo wataan 'tschomm elen. V an hier schomm eoude dagen. Van hier hetonz.werkw.schiten, ling.Zamenstell.:omsclaom melenjopsclaom nlelenj
schommelknecht,schommelkok,schommelmeisje.
schoftti
jd,enz.
V oor schonlmelen wordt ook schongelen gebezigd,

Sclhok . m ., m eerv. schokken. Stoot, bons:
het gebouw kreeg een' geweldigen schok. Van van schongel. Ook zegt men schoppen)ook touwhier het b. en o. werk. schoklten. Het behoort teren,van touw. Zam enstell.:schommeltoum
waarschi
jnli
jk tot het oude schaken, schoek en leh on gel.. m.,zie schommel.
schok,schudden,stooten. M isschien is het klank- Neh en gel,en . zie scltomntelen.
Neh onk , v.,meerv.schonken. Een bcen,of
nabootsend.
Neh ek. o., m eerv. schokken. Een zestigtal: bonk, als schenkel, schinkel: sm elten t'zaam
Qesschen worden bi
j het schok verkoeht- R.Vlss. 't mergh uit elke schonk. HoorT. Schonken en
heeftzi
jne zinnejoppen in schokken verdeeld.Ook bonken.
wordt hetgebezlgd voor vier stukken,in hetltoo- Neh eef, v.,meerv.schoven. Garve, een bos
Pen van zeker grof linnen : een sehok stukken ongedorseht koorn: schoven binden. Schoven
ljnnen. HALMA. Zamenstell:schoklinnen,datbd worden ook gesloopte vaten, of duigen genaam d:
hetschok verkochtwordt.
onze vaten vol zi
jnde moest er een gedeelte van
Hoogd.Schock,zweed.e ocà.W Aczzlœa.enFalsczl onze schoven opgemaakt worden. ZonGon. Zamens
t
e
l
l
.
:
s
c
hoo
iand,
koornschoof. In hetangels.
leiden hetzeer gedrongen Van het lat. sexagena
brengt
af. W aarschi
jnli
jker isde afleiding van schiklcen, ishetSceG,in heteng.sheaf. TsN KATE
schokken, alszi
jnde een schok in heteerstgebruikt hettot schuinen, a1s bi
jeengeschoven. Van hier
om trentdingen, welke, ter betere Yervoerlngy ge- schoven,het koorn tot schoven of garven binden.
< schooide,heb
woonli
jktotzestig stuks, digt ineen geschikt,ge- feh eo:.jen, o. en b. w., il
schud, of geschokt werden, Van hier het bedr. geschooid. KII,.heeft ditwoord, in den zin van
ellen : ergens schieldk naartoe gaan. Zoo ook .
en OnZ.werkw. schokken, naar schokken t
HoolpT:
hout schokken.
herwaartaan schooi
jen. Yoorts schooid hi
jwakfehei, v.,meerv. schollen. Een afgebroken ker naa den Landvooght toe. Thans is hetge.
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SCHOOL--SCHOORSTEEN.

bruikeli
jk voor op het land loopen bededelen:te schoone,aanmerkelilke, som geld. Een schoone,
schoien achter land. J. os Dlcx.- O tToAAx hooge! ouderdom . Eene schoone,bekwam e,gelebezigthetbedri
jvend:somti
jdsschooienzehetgeld. genheld. V aardig, gereed: toen alles schootl
Van hier schooi
jer, landlooper; sehooister,land- stond. G.Bnwxo'
r. Gunstig zi
jn:degelegenheit,
loopster. Zamenstell.:verschooi
jen, volgens KIL. die hem zoo sehoon stond.D RIEBSRO. Ook wordt
verloopen,prqfugere. Men vindt dit verschooù'
en het a1s eene spotrede gebezigd,om hettegendeel
gebruikt van volkeren, die, uithun land en be- aan te duiden:yi
j zi
jteen schoonehelper!Dat
zitting verdreven,overaldwalen,om eene schuil- za1er schoon uitzlen!
plaats te vinden : het preutsche volck van Juda D it woord wordt ook zelfstandig gebezigd,a1s:
moestverschooi
jen,van huisen hof, als schapen Qene schoone, eene schoone vrouw ; en ook de

van haer cooi
jen. J.Rlvlus.
vlei
jende benaming eener vrouw, in het algeëeheo'. v.,meerv. scholen, Het wordt bi
j m een: de schoonen,de vrouwen:het schoone,de
s
choonhei
d. V an bier het onz.werkw.schoonen,
de beste schri
jvers vrouweli
jk gebruikt,schoon het
ook onzi
jdig voorkomt. Eigenli
jk, eene plaats, schoon worden,- schoonheid, schoonte, schoonwaar jonge lieden in nuttige kunsten en wetell- tjes, Zamenstell.:duizendschoon,zekerebloem;
schappen onderwezen worden. Eene hoogescllool, schoonbroeder, behuwdbroeder;schoondochter,beofhoogeschool, waar de hoogere wetenschappen huwddoehter;schoondruk,de eerste gedruktezi
jde
geleerd worden,welke men ook ak-ademie noemt, van een blad,bi
jde boekdrukkers;schoonmoedqr,
in onderscheiding van de lagere scholen, wttar behuwdmoeder; schoonpraat,vlei
jer;sehoonvader,
slechts de eerste beginselen der wetenschappen ge- behuwdvader; schoonzoon, behuwdzoon ; schoonleerd worden. Ter schoolgaan,ook schoolgaan, zustcr,behuwdzuster,enz.
school leggen,schoolliggen,school houden. GiJ' W ACHTER. leidt het van .çc/dd
l'
??cn af;zoodatde
kunt bi
j hem nog we1schoolqaan,van hem nog eerste beteekenis van ditwoord blinkend,glinstewe1 watleeren. Overdr.: datls eene schoolvan rend,helder,zou zi
jn.
geduld enz.j daar kan men zi
jn geduld leeren Nehoen.voegw.,zieo
fschoon.
oefenen. In de beeldende kunsten, bi
jzonderin Neh oor,schore,zie schorî'e.
de schilderkunst, worden nietalleen de gezamen- Neheer,m,,meerv.schoren. Stut,steun. Van

li
jke leerlingen van een'grooten meester deszel
fs scherenbin den zin van strak nitspannen;derhalve
xAcclo, RuBExs;maarook de opvolgersderge- de,zegtTEN KATS. Zamenstell.:schoorhoek,bi
j
zamenl'
tke sehilders van een land of gewest,in F.v.Doap. Maerdeverworpen steen isschoorschoolgenoemd,a1s:de schoolvan RAPI.
IALL,CA- alsnietstrakke spanning ofstutting onderschragen-

wier werken m en eenerleismaak aantreft:de ita- hoek des gebouws.- Schoorhout. Poo'
r noem t
liaansche,nederlandsche sehool,enz.- Ook wordt Jxzcs Cualsl'us kl.epleschoor. Van schoor is het
het woord schoolgebezigd voor eene m enigte ge- bedr.werkw.schoren,stattel),schragen. Ook wordt

li
jksoortige visschen, die in gezelschap zwemmen, hetalseen bi
jw.gebezigd:ztkhschoor,strak,zeta1s:hari
ng,baars, enz.: op dit plaatsje heb ik ten, om zieh tegen te houden,ofietstesehoren.
eene gansche school baars gevangen.- Zamen- Zamenstell.:het werkw.schoorvoeten.
stell.: avondschool, breischool, dagschool, dans- leh oorsleen.m.,m eerv. schoorsteenen.Een

school,kinderschool,kostschoolyrekenschool,scherm- opgaande gemetseldc pi
jp,om den rook van het
school, schri
jfschool, enz.- Schoolboek, school- vuur eener stookplaats naar buiten teleiden. Die
bord, schoolgeld, schoolgeleerde, schoolhouder, schoorsteen trekt niet, rookt. D aar moet de

school
jaar,school
jongen, school
kameraad,school- schoorsteen van rooken,spreekw,,daarmoetmen

kind, schoolleeraar, schoolm akker, schoolm eester, van bestaan. Zam enstell.: schoorsteengeld,schoorschoolm eesteraehtig, met den toon en de houding steenkleed, sehoorsteenm antel, schoorsteenpi
jp,
van eenen verwaanden schoolm eester,verwaand; sclloorsteenplaat, schoorsteenrand,schoorsteenstuk,

schoolmeesterli
jk, schoolmeisje, schoolopziener, schoorsteenval, schoorsteenveger! iemand, die de
schoolsch, dat tot de schoolbehoort;schoolstof: schoorsteenen veegt,van roet zulvert.
hetschoolstofafschudden,uitde kinderjaren tre- Schoorsteen acht men gemeenli
jk zamengesteld
den - schoolti
jd,schoolvrouw,schoolwezen,enz. van schoor, schoren, en steen) en wel, als een
Hoogd. Schule,reeds bi
j KERO scuala,neders. steen,die geschoord wordt;(doch nietgel
i
jk Kls.
schoole.eng.school.zwced.skola,boh.sskola,mid- wil,a1seen steen,die schoort),dewi
jldeze,doordeleeuw. lat. escola, fr. ëcole,ital.schoola,sp.es- gaans steenen pi
jp, door sti
jlen van hout,steen,
cuela;allevan hetlat.schola,gr.ZXZLZL.
ofi
jzer,geschoord en onderschraagd wordt. Dan,
Sehoon, b. n. en bi
jw.
,schooner,schoonst. uit IHRS bli
jkt, dat scarstath in het zweedsch,
Helder,zuiver:een sehoon glas. Schoon maken. voorheen,eigenltk denhaardheeftbeteekend,d.i.
Eenschoone(heldere)dag. Hetgeen in al zi
jne dien vlakken steen,welkewelcerinplaatsvanden
deelen evenredig en tevens bevallig is: schoon haard diende. In oude ti
jden waren alle soorten
huisraad, eene schoone schi
lderi
j, een schoon van rookpi
jpen onbekend;en,op hetland,invele
paard,eene schoone stad. Eelte schoonevrouw. bi
jzondernoordeli
jke streken.laatmen nog heden
Schooneoogen. Hetschoonegeslachtthetvrouwe- den rook de vensters uitgaan;cn onaangezien dit
ljke,dewi
jl deschoonheid aan hetzelvebi
jzonder heeft men echterschoorsteenen, d.i,steenen haar-,
eigen is.- Eene schoone stem. Een schoon zang- den. De eerste helft van het woord is, hoogst-

stuk. Sehoon zingen. Ook wordtdatgeen schoon waarsehi
jnli
jk,hetot
lde skior,schor,vuur,hetwelk
ge
noemd, hetwelk door de zielonmidtlelbaar m et ook in hetoudperz.cyrus,de zon,enhetgr.zuk.x?%,
een
bi
jzonder welgevallen waargenomen wordt: de haard,voor handen is;waarmedeonsschouwen,

eene schoone gedachte, een schoon antwoord. scLouden,branden,en schouw,'cAotfdre,schoorsteen
Schoone kunsten en wetenschappen. Fig.:iemand in verbaud staan;waarom men zelfsyegi
,
st heeft,
schoone, vriendeldke, vlei
jende, woorden geven. dat schoorsteen,zamengetrokken wasu1t schouwerHiervoor bezigde m en voorheen het werkw.schoon steen.d. i.brandsteen, haardsteen,een steen,waar-

praten,a1sbi
jHooEz:'tschoonpratendluk.Eene opvuurgestooktwordt.Bchoorsteen,hoogd.Bchorn-
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stein,neders.schornsteen,zweed.skorsten,oudzweed. plank of zltting k
op een schoptouw,ofschommell

scarstain,beteekende derhalve eigenli
jk den haard, gi
j moet niet van den schopstoelafvallen. En
en, naar eene gewone fguur,ook de boven den daar zulk een stoelvri
j wankelis,zoo zegt men,
haard teraoeiding van den rook gesteldepi
jp. bi
j overdragt:op een'schopstoelzitten,a1siemand
Neh eorveeéen, o.w.,ik schoorvoette,heb gevaarloopt van zi
jnen post olltzet te worden.
geschoorvoet. Eigenli
jk,de voeten schoor, strak lehor.bi
lv.n.el
)bi
jw.,schorder,schorst,zeer
zetten, a1s iemand,die tegen zi
jnen wil ergens schor.H eesch: eene schorre stem. Schorspreken.
heengetrokken wordt; verder,langzaam,ongaarn, Bi
J Hooz''
r, schorre aaloudheit,horrtda antt
'
quttas.
ergenstoekomen;doch hetdeelwoord schoorvoetend Van hier schofheid. Klanknabootsend woord.
is genoegzaam allcen in gebruik: hi
j ging er *eh orbuu l. zie schettrbutk.
schoorvoetend toe over. FR. v-ix Doap bezigt

Nehoren . b. w., ik schoorde, heb ge-

schoorvoet%,in denzelfflen zin:God haetden tra- schoord.Stlltten. Zie schoor.
gen m an, en die schoorvoetig gaattot werk van lehorf:lzi
eschur
ft.
leh erploezx,m.,m eerv.schorpioenen.Zeker
si
jnberoep.
Neh oervoelen d,zie schoorvoeten.
gekorven diertjemetecnen vergi
ftigen angel;van

Neh oel. m ., m eerv. schoten. Hetzelfde a1s het lat. scorpt
h, gr. czogrtoç. Vyerige slangen
schot, dclet/f: P.Ax schutte dien schoot. V oNo. ende scorpioenen.BlaBEsv. Een scherpe en won-

Buiten schoot bljven. Ook overdr.,zich buiten dende geesel. Ick sttlu metscorpioenenkasti
jden

gevaar houden. D en schoot aanhalen,scheepsw-; BIJBSLV. Ook zeker gesternte.
den schoot laten springen, m et een'gesprongen Neh erre, schoor, v.,nleerv.schorren. Aanschoot varen, voor den wind heen zeilen. ()ver- was,gors, onbedi
jkt land,bi
jF.v.MIsR.aanworp,
dragt.: iemand den schootvieren,watmeervri
j- sli
jkland. Het duidt,in hetal
gemeen,land aan,
heid geven. D e opschieting van eenen tak,eene dat boven water ligt,en is in onze taal gekomen
plant, ook van een menscheli
jk ligchaam :eenen uithet angels.,in welke taalscore iets,dat boven

schootkri
jgen. Zamenstell-:schootblok,schootvri
j. het water uitsteekt,gemeenli
jk het strand ofden
Zie scheut.
oever,te kennen geeft. 1)e schorren ofaanwassen
Nehee:? m., m eerv. sehooten. D e bogtaan van goenje en hongersdi
jk. In Gelderland noemt
het onderlkf van een,mensch,inzonderheid wan- m en de dagvlieg,of llet haft,schoovaas,d.i.oeneer hi
j zit; terwi
jl het tevens, in den deftigen veraas. In het gr.is cxejùç hetstrand. Zamensti
jl
,van de op dezeplaatszich bevindendedeelen stell-: schorremorrie. van schorre en morrtk,voor
gebruikt wordt: toen llk zich nog in den schoot nlorret modder: schorremorrie van volk, hetverder moeder bevond. D e bogt,welke in het zitten achtell
jkste schuim.
tusschen de beenen ontstaat:eenen schoot m aken, Neho:rre*n or.rie. o,zie scltorre.
fehers.
schorse, v., meerv.schorsen. Bast
bi
jzonder van de vrouwen, in hetzitten de bee-

nen een weinig van elkander houden,opdat daar Yan eenen boom. Eiken schors. Figuurl-, het
eeneholligheid ontsta:indenschootvan ABRAHAM. buitenste gedeelte van iets: de schors der zake.
l3IJBELV. Van hier de fguurl.gpreekwi
jzen:de Ook wordt hetmenscheltjke ligchaam dikwerf de
handen in den schoot leggen,ledig zi
jn;in den scàors genoemd:in de schors dcr nlenschen niet
schoot des voorspoeds gek-oesterd worden,onafge- gelctlen. M oox. '1>sN K ATI twi
jfelt, of het tot
broken voorspoed genieten. In zi
jn'eigen schoot scheren,stralt uitspannen,behoort,alsom kleedende
zien, zich onderzoeken. V oxo. H et inwendige en omspannende al de takken en den stafn van
eener zake: in den schoot der kerke terugkeeren. den boom ; of tot scheuren, als ontleend van het
ln den schoot zi
jner lhmilie. Zi
jn llart in den afscheureu der basten, tot run of verwstof. lqr.
schoot eenes vriends uitschudden,uitstorten. Za- korce,it.scorza,sp.corteza,lat.cortex.
menstell.:schoothond,schoothondje,schootsvel,een feh ersen. b. w.,ik schorste,heb geschorst.
ledercn schoot,ofvoorschoot,geli
jk de werklieden Ei
genli
jk, de bast van eenen boom afdoen, nu
ontschorsen. Thans wordt dit woord gemeenlil'k
dragen.
Neh eeésve'. o.,zie schoot.
gebezigd in den zin van voor eenen ti
jd uitstellen,
âeh ooverzefi. o., m eerv. sehooverzeilen. opschorten:hetgeding isgeechorst. W eerhouden:
H et onderste zeilvan den grooten mast; volgens die storm en regen schorst. M oox. Van hier
Tsx K ATE,van scbuiven,alsin bundellagen wor- schorsing,wapenschorsing.
dende opgeschoven.
leh ersen eer, schorseneerwortel, v.,m eerv.
feh op, v.,meerv.schoppeu. Een schoptouw, schorseneren. Zeltere lange, dunne,zwartbastige,
schom mel. Van schoppen,hetzelfde alsschommelen, aangename wortel,uitSpanjeafkomstig,lat.sco3'
schongelen. TsN KATS brengt het tot scheppen, sonera Jgpcnfcc,fr.scorsenère.
fehort,
v.
,
mee
r
v.
s
c
ho
rt
en.
Een
hal
ve
r
ok,
om descheppende beweging.Zam enstell.:schopstoel.
feh op. m ., m eerv.sclloppen. Een stoot met welke men voor den schoot schort; waarom dit
den voet:ik gafden hond evn'schop. Den schop kleedingstuk ook schortekleed,schorteldoek,en voorkri
jgen, afgedankt, weggejaagd worden. Iemand schoot genoemd wordt. lnzonderheid behoort de
den schop geven,hem afdanken,wegjagen. Van lcâorf tot de kleederdragt der vrouwen, zoo om
het bedr. en onz.werkw,schoppen,metden voet de overige kleederen onbeslnette houden,als tot
stooten.
sieraad:eene zi
jden,gazen schort. En zi
jmaeckfeh op . schup, v., m eerv. schoppen. Spade. ten zich schorten. BIJBELF. In de heete landen,
Roerende de schup. Hoorl,. M et heure i
jzeren waar men, om de hitte, naakt gaat, dienen de
schop.V oxo. Zamenstell.:aschschop,koornschop, schorten ter bedekking van de schaamdeelen,en
ovenschop,tuinschop,vuilnisschop,enz. V an hier hebben gemeenli
jk de gedaante van een' langen
sehoppen, een teeken op speelkaarten,als: schop- doek, welke om het m iddelste gedeelte van het
pen aas,schoppen heer,enz,Ik speelinschoppen li
jfgewikkeld wordt.
Hoogd.Schiirze,neders.schorte,schörte.
enz. 'TEN K ATS brengthettotscheppen.

fehepstee', na.,meerv.schopstoelen. Eene

frhor4en. b. en o.w.,ik schortte,heb ge-
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schort. Bedr-,van schort,schortekleed ;doorm iddel van een' schorteballd in de hoogte binden;
anders opschorten. Ook schorsen,uitstellen. Onz.,
met hebbent haperen, mangelen : wat schort er
aan? D it ls van het verouderde schort,gebrek:
hier is de schort. S1aIEo. W ats hier de schort?
D szEslpol. Vanhierschorting.Zamenstell.:schort-

welvoorbj desschoutsdeur dragen,daarisgeen
onregtvaardigheidmedegepleegd. Schout-bi
j-naeht,
die de naastejlaats aan den onder-admiraalbekleedt,wienspllgthetis,bjnachttezorgen,dat

de schepen volgens llunnen rang zeilen, en het
eene schip hetandere nietbeschadige. V an hier
scboutlh, de vrouw van eenen schout,- schoutschap. Zam enstell.: dorpschout, hoofdschout, onband,(schorteband)en schorthaak.
feh ol. zie schoot.
'
derschout,enz.
feh ot, o.y meerv. schotten. Beschot, schut. feh eu w . zie schoorsteen.
Eig.:eryens een schot,ofschotje,voorschieten: fehouw , v.,meerv.schouwen. Schuit,pont,
iets verhlnderen. Verdervarkenskot. Zamenstell.: praam : met de schouw overzetten. Somwklen
m iddelschot, schaapschot, varkensschot, schot- wordtde plaatsywaar m en meteene sehouw overzet, het schouw genoem d, b. v.: het haagsche
bcest, schotvarken, ook een vuil,ruw m ensch.
schouw.Zamenstell.:schouwman,schouwvoerder,Schotspi
jker,schotvlies,maagdevlies,enz.
Seh ot. o. Schatting :schot en lotopbrengen. baggerschouw,m odderschouw,enz.
Soe sullen si
jvri
jwesen van scote,van lote,van Neh ou w , v., m eerv. schouwen. Van schouwaken,van heervaerden,enz. Plzlvlc.v.DoRolt. wen. Toezigtjbezigtiging,inzonderheid van sloosvaarschi
jnli
jk isditschotafkomstig van hetoud- ten en wegen: wanneer geschiedtde schouw ? De
saksisch scot,beteekenende eene soort van tol.
schouw ri
jden, ri
jdeu ter bezigtiging van wegeny

di
jken en wateringen. Zamenstell.: ddkschot
zwy
fehelig.zie scheutQ.
lehoés.v.,meerv.sehotsen. Stuk i
js,schol. wagenschouw,wapenschouw,enz.
*eh eu w bu rg, m ., m eerv. schouwburgen.
Zamenstell.:i
jsschots.
feh.
els, bi
jw., schotser,schotst. Lomp,ruw : Vertoonplaats van tooneelspelen; ook voor de
personcn, welke zich in den schouwburg bevinop hetschotstbejegent. Hoorr
'.
jn handen klappen.
*eholseh. bi
jv. naamw. Dat uit Schotland den:de schouwburg za1in zi
oorspronkeli
jk 1s,oftot Schotland behoort:schot- V oxo.
sche kolen. Ook wordt het zelfstandig gebruikt,
voor de schotsche taal:hct schotseh. V oorlomp,
ruw, heeft het trappen van vergrootiug: schotscher, schotscht?zeer scbotsch. Een scllotsch antwoord. Van hler schotschheid.
feh.eu der. m ., m eerv. schouders, schoude-

Neh ouw en ,zie schuwen.
*eh ou w en . b. w., ik schouwde, heb geschouwd. Zien, bezigtigen: de mensche schouwt

hetvan verre. BIgB>1Lv. Di
jken sehouwen,toezien, of zi
j goed en welbezorgd zi
jn. Varkens
schouwen,onderzoeken,ofzi
j gezond zi
jn. Fig.:

vuilschouwen,hem schuldig achten. V an
ren. Een bel
tend gedeelte van het menscheli
jk iem andlo
uwer,ziener)profeet:en totdeschouwers.
ligchaam :iets op den schouder dragen. lets met hier scl
eenparige schouders, geli
jkeli
jk, dragen. Zi
jne BIJBSLV. Ook iemand,die devarkensschouwt,-schouders ophalen, ten teeken, dat men de eene schouwing,schouwsel,bi
j Hooya'
r:een schousel is
of andere zaak nietwil ontkennen,m aar ook niet er,dathaaren pogen nergens gebeurtis. Zam entoestemmen. Iem and over den schouder aanzien, stell.: schouwplaats, schouwspel, schouwspeler,
chouwtooneel,schouwtoren, wachttoren. Zamenmetverachtilr behandelen. Geweerop schouder! s
in de kri
jgsdlenst. Fig.:endedeheerschappi
jis stell.:beschouwen,toeschouwen,enz.

to, OTFRID,ell
op si
jnen schouder. BlgBsra
v. In deger
neenzame Hoogd. schauen, reeds bj Ksl
verkeering zegt men ook schoer. Ook wordthet anderen scouuen.W ILLERAM.skouuen. In het anin eene ruimere beteekenis van eenige dieren gebezigd,b.v.van de varkens, wier voorpoot, tot
aan den sehouder, een schoer genoemd wordt,in
tegenoverstelling van de bil, of dcn achterpoot,
die den naam van ham draagt:een schoer spek.
Van hier het bedr.werkw.schouderen, op schouder nemen: het geweer schouderen. Zam enstell.:
schouderband, schouderbeen,schouderblad,schou-

gels. is secavtsant en in het eng. to dAelzJ,doen
zien,toonen.

Neheven, hetzelfde a1s scholten. Zie ook
schoof.

Neh raag. v.,m eerv.schragen. E en tim merm ans werktuig. V an hier het werkm schragen,
schraging,enz. Zamenstell.:schraaghout,schraag-

stoel, bi
j Kllz. sehraagswi
jze, enz. Bedsclzraag,
derbreuk,schouderjicht,schouderlap,schouderman- tafelschraag,enz.
tel. Een jas met een'schoudermantel,schouder- Schraag,neders.schrage,hoogd.Schragen,stamt
naad,schapenschouder,enz.
af vau het niet gebrulkeljke bi
jv. n. schraag,
Schouder, oul. ook scholdert hoogd. Schulter, schuinsch, derwi
jze gerigt,a1sde houten van cene
jv.n.hetthans nog in Vriesreeds bj RABAN MAuncs, in de achtste eeuw, schraag,van welk bi
scultyrra, Islooa. seuldro, eng. shoulder, angels. land gebruikeli
jke z. n. schraagte, en het bi
jw.
jks afstamt; en is verwant aan
sculdor. Ollgetwi
jfeld heeftditwoord,metschilh schraag, insgeli
eene en dezelfde afkomst,en beteekenteigenli
jk schrank.
eene verhevene vaste bedekking,welk denkbeeld
fel
hraal.
,bi
jv.n.en bi
jw.
,schraler,sehraalst.
met de natuur dcr schouderen zeer wel overeen- M ager, van vettigheid ontbloot, en dus rank en
komt. ln hetgoth.is skal
l'an dekken.
tenger:een schraalmannet
je. Van cen veld gefeh eu k. m., m eerv. schouten. V olgens TEN sprokcn,nietbehoorljk gemest:een schraalland.
KATS)isschoutzamengetrokken vanschoudheet,bi
j Van eene kas, of beurs,geldeloos:ecne schrale
Kls. ook schîtldheis, waarvan in hetm iddeleeuw. kas. Van eeneredevoering,een bewi
js,enz.
,kracheloos: een schraalbewi
js. Van eenebediening,
lat. scultetus, als een aanwi
jzer van schuld,een t
weinig voordeelen gcvende: een sehraal am bt.
gebiedcr van hetgeen men scbuldig is te doen, en
een eischer van straf, of boete; het hoofd van Van graan-en plantgewassen,niet voordeelig:het
een geregt. D e schout heeftde dieven reeds op koren staat hier schraal. V an eenen pot,mager-

jestoebereid:een schrale pot. Schraalbier,dun
hetspoor. Van hiqrde spreqkwi
js: dat kan ik t

BCHRAAP-- SCHREEUWIN.

bler; eene schrale lucht, barre lucht. V an
schraalheid, schraalte. Zanlenstell.:
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schrànkt. M et een hek, of eene omtulning,van

schraagswi
jze gekruistestaken,oflatten,insluiten;
alsm ede kruisclings over elkander leggen, of
jzonderljk,debeenen kruiselingsover
Schraab ln de gemcenzame verkeering ook plaatsen;bi
schriel,en misschien zam engetrokken uit schrapel, elkander slaan. V an hier het onz. wcrkw.
dat bi
J Kls.hetzelfdebeteekent;zieschrapen. schrankelen, schrankeler. Zamenstell.: schrankelTsx KATS brengt het tot hetotlde raal,tenut-s, been, schrankelbeenen, evenveel a1s schrankelen,
eIl*jr
0*&.
datook voorschaatsri
jden gebruikeli
jk moet zi
jn
EsTltns.den naam van schrenkelNehraap,v.,meerv.schrapen. Eigenli
jk,de geweest,daar Br.
daad van schrapen: in eene schraap haaltle hi
j schoenen aan schaatsen gaf. Inschranken, omalles naar zich. Bi
j HoorT evenveela1sschrab, schranken.
, enkel gebruikeli
jk in de
of scllrap, daar hi
j zegt:om hun eenige schraap *ehrap, bjw.
tegeven. Bi
J KIra.,een roskam,even a1s hetplat- spreekw.: schrap zetten, in postunr stellen, en:
enz.

duitsch scltrape. H et komt van schrapen.
schrap staan, in posttznr staan, om den aanval
lehra apaeh llg , zie sehrapen. Van hier van iets af te wachten of af te weren:geef lz
meesteres gehoor, en zet uw zinnen schrap.
schraapachtigheid,schraapachtigli
jk.
*eh raa pzu eh l. v.,zie schrapen. V an hier Voxp. Sta vasten zettlschrap aen mjnerechte
schraapzuchtig enz.
zj. Voxo.
leh rap. zie schrab.
leh rab . v., m eerv.schrabben.
evenveel a1s schrap, de daad van
leh rar en , b. w., ik schraapte, heb geschrappcn. Voortg. de wonde, door eene
schraapt. Schrapend naar zich halen:geld naar
toegebragt1 eene schrab van ccne speld.
zich toe schrapen. H et vet uitden pot schrapen.
veelwelke kleine wonde: THEMIRE had hem eerst Overdr.: alles naar zich schrapen, ult hebzucht
een lichte schrab gcgeven. V oxo. Van schrabben, zich toeLi
genen. Zi
j verrtjken zich door middel
genoegzaam hetzelfde a1s schrappen; en van hier van woekeren en schrapen. Van hier geschraap,
schrabber,schrabsel, enz.
schraapachtig,schraapsel, bi
j Klc.schrapel,ma*ellrafeien . b. w., ik schrafelde, heb ge- ger, waaruit schraal zamengetrokken schi
jnt;
schrafeld. Gestadig schrapen,bi
jbeet
jesverzame- schraper, schraping, enz. Zamenstell.: scllraaplen. Van hier schrafelaar, (schrafeler) iemand, zucht enz. Afschrapcn, inschrapen, uitschrapen,
die den kost uit kleine wi
nst
jes zamenschraayt; weggchrapen, zam enschrapen, enz. Klanknabootschrafelingen, bj Klra.zamengeschraapte brokles, send woord.
snippertjes,cnz. Zamenstell.:omschrafelen:'k zal leh rap pen, zie schrabben.

'tlnquisitievuur,zoo i
jsl
i
jk,wreed,en fel,nietom *ehrede, v., meerv.schreden. Eigenli
jk,de
gaan schraaqen. TUE FR. v. BERKIT. V an het daad van schri
jden. Het vaneen zetten der beenen.
In het gebruik, een tred: m et rasse, sterke
oudesshrafen,schrapen.
*ch ra gen. b. w., ik schraagde, heb ge- schreden aankom en. W ank-elende schreden. Fig-,
iem ands gedrag :vestig uwe schreden op het pad
der deugd. Die 'trichtsnoer is van uwer knech-

schraagd. Eigenli
jk, meteeneschraag ondersteunen,m aar,in hetgebruik,ondersteunen overheta1gemeen,zoo in eenen eigcnli
jkcn, a1s fgutzrli
jken
zin: de zolder moet geschraagd worden. Hi
j

ten schreden. L.D.S.P. Voorts,ook dewi
jdte
van eene ei
genljk gezegde schrcde: duizend
stuten schraagthet gantsch heelal. L.D.S.P. schreden vormden eene romeinsche mi
jl. En

V an hier schraging. Zam enstell.: onderschragen ;g.: daer en is maer a1s een schrede tusschen
enz.
mi
j ende tllsschen de doot. Bleyslyuv. Yan
*eh ram , schramp, V., m oerv. schrananzen. dit schrede is hetwcrkw.schreden gcvormd,voor
Eene Iigte kwetsing der oppervlakte van een ding: treden : ick wil nOg wat verder schreden enz.
eeneschram aan de hand kri
jgen. Van hier het GyisculER.
bedr. werkm schrammen, iemand, of iets eene Schrede,ofschree,1'ATIAX.scrlto,hoogd.Schritt.
Neh reef, v., m eerv. schreven. Eene streep
schram geven.

Schram, hoogd. Schramme, i
jsl.skranla,is een of linie, die met kri
jt, of anders, overietsge-

oud noordsch woord,en verwant aan het middeleeuw.lat.scrama en scramasaœus,een slagzwaard,
dus genoemd naar den houw, dien m en iem and
daarmede geven kan.

haald wordt. Spreekw.: buiten de schreefgaan,
ook de schreef te btliten gaan, buiten eene ge-

maakte bepaling gaan; geli
jk aIs Koning ANTIocxlus zou hebben gedaan, indien hi
jbuiten dell

Nehrander.bi
jv.n.en bq
lw., schranderder, kring getredcn was, dien de romeinsche gezant

schranderst. Snedig, ligt gevat op alle voorkom ende zaken: een schrander mensch. Dan 't
oordeel schrap gestelt op 'tspits van sclarandre
zirlnen. Voxo. Den schrandren 1fI,AUr)IAEN,den

rondom hem henen gctrokken had. Ergens eene

schreef, of een schreefje, door halen,hetdoorschrapken, fig., daarop niet mcerrekenen. Een
schreef
)e voor iemand uitdoen, hem niet meer
wi
jzen I'
IIPPOKRAIT. VOND. Van hier schran- m edetellcn, niet meer op hem rekcncn. Een
derheid, schranderli
jk. Zamenstell.: opschrande- schreese voor hebben, eenig voorregtboven een
ren. Ditwoord luidtbj Klrv.schranh en schi
jnt ander genieten.
Neh reeuw . m.,z1e schreeuwen.
cen bi
lzondereeigendom van onzetaalte zi
jn.
leh rank, v., meerv.schranken. Bi
j KIL. Neh reeu w en. o. w., ik schreeuwde, heb
evenveel als schraag, een steunsel. Voorts,ook geschreeuwd. Zi
jne stem sterk verhcFen: hi
j
een hek,ofeeneomtuining,uit schraagswi
jze ge- schreeuwde boven alle zangers ult. Iemand nchkruiste staken,of latten zamengesteld. Figl
lurli
5
ik terna schreeuwen. M oord en brand schreeuwen.
zegtmen:iemand in schrank houden,d.i.bi
jzl
j- Een i
jdel boha maken:hetismaarschreeuwen.
nen pligt houden. Van hier schranken, en de H et schl.eeuwt, is eene uitdrukking van verontdaarvan afgeleitle woorden.
waardiging over eenig wanbcdri
jf. Schreeuwende
fehranken, b. w.9 ik schrankte, heb ge- (anderskrn
-'
tende)misdaden. Vanhiergeschreeuwy
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sehreeuw : eenen ltzlden schreeuw geven, schl-eetl- scrl-ne, datbi
jzonderli
jk wegens eenedoodkist,ook
wer,enz. Zamenstell.: schreeuwbek,schreeuwlee- voor eene kas,waarin men de overbljfsels der
ljk,enz. . naschreeuwen,overschreeuwen,tegen- heiligen bewaarde,werd gebruikt:ende gout daer
schreeuwen, toeschreeueen, uitschreeuwen, enz. men mede zoude begade sint Aelbrechts scrille.
Klanknabootsend woord.
M. STOK. Zamenstell.: schri
jnhoutj schri
jnwerk,

fehrel
len.o.w.,ik schreide,heb geschreid. schrijnwerker,enz.
Kri
jten en huilen: het kind schreit. Tot God Schrqh, platduitsch schreen,angels. scrl
n,eng.
tal. scrinl
o, lniddeleetzw. lat.
schrei
jen. Om genade,om hulp,om brood.om shrine,oudfr.escrin?i
.
.
e
s
c
r
t
hi
u
nt
,
l
at
.
s
c
r
î
n
l
um,
s
chi
l
nt
met
sc
h
rank
van
wraak, schrei
jen. Dat schreit tot den hemel.
Ook bedr.: eenen vloed van tranen schrei
jen. eenen ool'
sprong tezi
jn.
Van hier schrei
jer,waarvan schrei
jershoek, schrei- lehrl
ujneu,b.w.,ikschri
jnlle,hebgesehri
jnd.
jerstorell, beide te Amsterdam,
geschrei, Dit woord bezigt m en nopens eene knelling,of
moordgeschrei,veldgeschrei, vogelgedchrei, vreug- wri
jving, die ontvelling veroorzaakt:hetkeursli
jf
degeschrei, enz. Besehrei
jen enz. Klankna- schri
jllde haar onderden linkerarm. Dit woord
bootsend.
schi
jntzjnebeteekenisaan zi
jnen klank verschul*eWrerel
l.l)i
Jv.n.,schrepeler,schrepelst.Bi
j digd, en een bi
jzondere eigendom van onzetaal
ltxL.ook schrapel, waaruit schraal zamengetrok- te zijn.
ken sehi
jnt. Rlgenli
jk,afgeschraapt,cnvervolgens leh rl.jven, b.w.,ik schreef, heb geschremager,schraal; van schrepent hoe droog wordt ven. Eigenli
jk,graveren,meteen graveeri
jzer,of
u keelgeschreept,als m eteen rakel. Coxs'r.TH. ander puntig werktuig, eene of m eer letters in
Jrw.
hout, steen, metaal, enz. brengen, hetr
velk de
feWrle'
:. bi
lv.n.en bi
jw-,zie schraal. Zou oadste lnanier van schri
jven was:hi
jschreefop
schrtkl,in de gewone beteekenis, niet afkomstig de tafelen de woorden des verbonts. B:l.yBllzv.

zi
jn van hetfr.seunmlle,op eenelage,lompe,on- Lettersin ge&vaste tafelt
jesgrilelen:deRomeinen
beschaamde wi
jze schertsend;guitachtig, schurk- schreven m et hunne stiften. D oor m iddel van
achtig ?
eene pen metinkt,ofvan kri
jt,potlood, en meer
lel
hrlfé. v. De gezamenljke Bjbelboeken: andereafverwende dingen,hetzelfdedoen:schri
jft
een gedeelte der Heilige Sclarift. Voxo. Ette- dit ter gedachtenisse in een boeck. BIJBELV.
li
jke plaatsen t
ler Heilige Schrift. Hoov'
r. Van Opstellen maken:eene rekeninp een boek schri
jhiersehri
ftuux,schriftuurli
jk. Zamenstell.: schrift- ven. Eenen briefschri
jven. lemand,ofaan iemand
geleerd,schriftgeleerde,schriftmatig,enz.
schri
jven,eenen brief voorhef
n vervaardigen en
*eh rlTt, o., m eerv. schriften. Gescllrevene verzenden; zè
kh dclrtlbea is, zich in het onderteekens van woorden en gedachten. Grootsehrift, schriftvan brieven,ofelders,noemen:hoeschri
jft
klein schrift: loopend schrift. Een beschreven gi
j u? Van hier geschri
jf, schri
jfster, schri
jver,
papier, en ln den handel eene schultlbckentenis, schri
jveri
j. Zamcnstell.: schri
jfbehoefte, papier,
verklaring, enz-x ik heb geen schriftvan u noo- pcn,inl
tt,e
z. schr.i
jfboek,schri
jfbord,schr
i
.n
.k
:j
ff.
dig. Evcnveel welk geschreven of gedrukt op- dag, schri
lTeil, schri
llbut, schri
jfkamer, schl
J
stel:zi
jne schriften hebben hem beroemd gemaakt. kantoor,schri
jfkoker,schri
jfkullst,schri
jflade,schri
jfYan hier schrifteli
jk, schrifteloos, enz. Zamen- lei,schri
joessenaar,schri
joetter,schri
jQoon, schri
jfstell.: afschrift, bceldsclrift, ci
jfersehrift, gedenk- lust,sclri
jfmeester,schri
jrpapier,schri
jfpen,schri
jfschrift,getuigschrift,kantschrift.lastcrschrift,letter- priem, sehri
jfbchool, sclri
jfsti
jl,schri
jftaal,schri
jfschrift,naschrift,onderscllrift,opschrift,randschrift, tafel?schri
jfteeken!schri
jfti
jd,schri
jftor,schri
jftrant,
schandschrift, smaadschrift, smeekschrift, tegen- schrl
jfveder, schri
lfvertrek, schri
jfwjze, scllri
jfziek,
gchrift, tusschenschrift, verbandschrift, voorschrift, schri
jfzucht, enz. Aanschri
jven, afschri
jven, beenz.
schri
jven, bi
jschri
jven, doorscllri
jven, herschri
jven,
Schrft, hoogd.ook Schrft,iseene verkorting enz.
van geschrft.
Schrq'
ven, vries. szhrt
hwen, hoogd. schret
hen,
leW rlojtAeA:xlgl,zieschrq
Klrto scrlban, neders. schrl-ven, fr. dcrt-re, sp.
ïden.
feh rl.jden, o. w., ik schreed,heb geschrc- escl-evlr,ital.scrillere, lat.scribere, gr.ypltpstM, is
den. D e beenen vaneen zetten, en wel in eene verwant aan graveren, grcr:n, en m et deze woorschri
jdelingsche rigting:overeene bank schri
jden. den zi
jne beteekenis aan zi
jnen klank versehuldigd.
Gaan, treden: de deur, waardoor m en binnen

sellr:k, m ., meerv. schrikken. Eene hevige

schri
jt. Hoor'
r. Buiten 'tspoorvan zi
jngesllrek ontroering,welke door de plotselinge aanschouscbri
jden. J.os Dscx. Van hier schrede,schri
l
-- wing, of gewaarwording, van iets beanstigends
delings, sehri
jdeli
ngsch, met de beenen vaneen, veroorzaaktwordt:iemand schrik aanjagen. Dat
ook schrq-lings. Zamenstell. het bedr. werkw. gaf-'een nieuwen sehrik. Voxo. Het verwekken
overschr(7'den enz.
van zulk eene ontroering: deschrick eensK oninghs

lehx:aef'
lyeheefle.v.;schri
jfboek,o.,enz,zie isa1shetbrullen eens jongen leeuws. Blassl
uv.
Hi
jwaseen schrik vooralzi
jnevi
jalden.Voorts,
*ehr'
laeféer, v., meerv. sehri
jftorren. Zeker is sohrik dil
twi
jls evenveel,a1s açschrikt daer 't
slag van torren, die zich binnen den bast van naberouwen qux op volght m etsm arten schrik.
doode boomen allerlei ganget
jes vormt,dienaar Voxo.Vanhierschrikachtig,schrikkeli
jk,dewerkw.
letters,ofkarak-ters gerek-end worden tc zweemen, schri
lcken,afschrikken,verscàrè
kken,enz.Zamenstell.:
en waarvan ditdiertjezi
jnen naam bekomenheeft. schrikbeeld,schrikmiddel, sclarikpoctler, schrikverIn hetlat.micographus.
wekker,enz. A fschrik,doodschrik,enz.
Schrt
k, hoogd.Schreck en Schrecken, is eigenlehrlll
l.
ingg,zieschrùden.
fehrlln. o., meerv. schri
jnen. Eene kas of li
jk hetzelfde a1s krik,krak,eng.crack,fr.crcc,
kist:men breektin'
tschri
jndervorstinne.Hoop'
r. crfc,ital.criech,cricco,hoogd. schrick,het geluid
Een juweelkistje: wat heimeli
jke pracht oock van iets, dat aan stukken springt. Zie verder
in de schri
jnen schuilt. J. Dn Dlcx. Oulings schrkklcen.

scérkl
**ven.

SCHRIKKELDAG--SCHUDDEN.
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*eh reeven . b. w., ik schroefde, heb gelehrlkkeidag, m.,z1eschrlkkel
jaar.
f Geld, penningen schroelehrlkkeuaar,m.
, meerv. schrikkel
jaren. schroefd. Van schroe
Van J'ccr en scltrtkken, springen. In het eng. ven. Iets losser schroeven. Dat met de li
jckleapyear,springjaar. Het jaar,dataan heteinde schroef 't harte schroeft. Voxo. Zamenst.: aanvan de maand Februari
j, die men dan schrl
kkel- schroeven,afschroeven, inschroeven, toeschroeven,
maand noemt, eenen dag, die den naam van enz. I'
Iulosxs bezigt schroeven o0k voorzut
pen:
schrikkeldag voert, verspringt, ofeenen dag meer soo lcghjestaegh en schroeft.
kri
jgt,dan andere jaren: om hetvierdejaaris *ehrok ,m .,zie schrokken.
lehrok en ,b.w.,ik schrooltte,heb gegchrookt.
ereen schrikkel
jaar.
lehr:kkel.
m aand.v.,z1eschrt
kkel
jaar. Zengen :hetvelis geschrookt. H ALMA. V an hier
*ehrâkk eu. b. en o. w., ik schrikte,heb schroking.

geschrikt. Onzi
jdig, oulings, even a1s hethoogd. *ehrok ken ,b.w.,ik schrokte,hebgeschrokt.
schrecken,(vanwhurlleuschrecke,sprinkhaan,)No'
rx. Gulzig opslokken. V an hier geschrok,en schrokserecchen, OTERID. skrikkan, springen. welke be- ker,een gulzige eter;ook enkelschrok :zie dien
teekenis Klrz. daaraan nog geeft. Voorts, door schrok weer eensgulzig eten. Zamenstell.:schrok-

eigenli
jk gezegden schrik bevangen worden:ik darm,- inschrokken,oyschrokken,enz.
schrik,datmi
jn hartinmi
jnli
jfopspringt. Metaf- leh rol.leu. o.w.,lk schrolde,heb geschrold,
schrik vervuld worden :vooreenwanbedri
jfschrik- Eene knorrige luim hebben:hi
j begint weer te
ken. M etontzag en vreesbezield worden:schrikt schrollen. Zulk eene luim door eene bitse hekevoor zi
jn glansri
jk aangezi
gt. L.D. S.P. In ling van iemand,ofiets aan den dag leggen : gi
j
eenen bedri
jvenden zin wasschrikken oulings,even behoeft daar zoo nietop te schrollen. V an hier
als het hoogd.schrecken en schrechen bi
j STRIJK, geschrol. Het woord komt van hetthans nietgemetschrik vervullen:ghi
j waentmet di
jn geblaf, bruikelijke schrol,hoogd.Sehrolle,neders.nchrulle,
te schricken ons gemoet. VLAERD. RSDENR. een aanvalvan krankzinnigheid,ofkwade luim eny
Hiervoor gebruikt men thans verschrikken. Za- verwantaan grt
'len grol.

menstell.:schrikkeldag, schrikkel
jaar, schrikkel-

lehro**:eAlk,zie schromen.

maand. A fschrikken, verschrikken, enz.; onver- feh rom en, o.en b.w.,ik schroom de, heb
schrokken enz.
geschroomd. EigenRjk,beven,bevreesd zjn:wi
J

Schrt
kken,hoogd.schrecken,iseigenli
jkhetzelfde schroomen voor geell li
jen. Voxo. Ik schroom
het te zeggen. Bedr-, vreezen,duchten, ontzien:
wi
j schromen geenen dwingeland. Van hierschromeli
jk, schromeli
jkheid, schromeloow schroom,

a1shet hoogd.schricken,ital. scricchl'
are, crlcclfcG
en crirccre,fr.craquer,eng.fp erack,aan stukken
springen,en,evenzeer a1s het stam woord schrik,
klank-nabootsend.
leh rebb en, b. w., ik schrobde, heb geschrobd. Een klanlqnabootsend woord,datwegens
eene ruwe afborsteling van eenen vloer, eene
straat,met daartoe geschikte werktuigen, gebezigd
wordt:de straat schrobben. En wegens een ruw

schroomte,besèhroom dheid,enz.
leh reoxn. m. D e daad van schrom en,
vrees,bekommering; zonder schroom. Zam enst.:
schroomachtig,schroom hartig,schroomvallig.

lehrooé, o. Hoogd. Schrot. Eigenli
jk, al

wat ergens afgeknot, afgehakt, of afgesneden
krabben: hoe schrobt gi
j u zoo? Van hierge- wordt. V an het verouderd schroden, afknotten.
schrob, het schrobben, schrobber, scllrobbing, In hethoogd.vallmenigerlei gebruik;maar bi
j
schrobster, enz. Zam enstell.: afschrobben, op- onsenkelbrokken van i
jzeren staven, en ander
schrobben,enz,; schrobnet, een vischnet, waar- i
jzerwerk,inplaatsvan kogelsophetscheepsgeschut
mede men Iangs den grond schrobt, ofhetwelk gebruikt: met schrootschieten. Zam enst.:schrootmcnoverdengrondhaalt,om visschentevangen,enz. zak enz. Het stamwoord isschrooden,ofschroden.
*eilroef. v., meerv. schroeven. Een werk- Neh u b. schubbe, zie scbob,schobbe.
tuig uiteenen cilinder,dieslangswi
jzegegroefd is, Neltu tl.deb ol.. m.,zie schudden.
en eenen koker,waarin diecilindersluit,bestaande: fehudden.b.en o.w.,geli
jkvl.; ik schudde schroef aantlraai
jen. Ook we1de enkele cilin- dede,heb geschud. Iets heen en weder bewegen:
der:de schroefpastniet in de m oer,zoo a1sm en appelen, peren schudden, dezelve m et den boom
den koker noemt. Spreekw.:op losse schroeven heen en weder bewegen,om ze daarvan te doen
staan,onbepaald en wanltelbaar zi
jn. Van hier afvallen:hethoofd schudden,hctzelve heenenwehet Ferkw. 'chroeven. Zam enstell.: schroefgang, der bewegen om aan te duiden,dat men iets niet
des'angswi
lze uitgehooldegang van eeneschroef; toestemt,of tot betoon van misnoegen en verontschroefhoren, schroefrad, het getakte rad,
waardiging: die voorbj gingen, lasterden hem,
door de gangen van eene zoogenoemde
sclluddende hunne hoofden. BIJBSLV. D e ooren
zondere'kdebewogenworden;schroefstaart,
kunnen schudden.voor geene opspraak te vreezen

wi
jze, schroeftap, enz. Li
jkschroef, schroef van hebben:i1tkan deooren schudden,datzjklappen.
eene doodkist; m oerschroef, scheensçhroef,staart- Geld uiteenen zak schudden,hetdoor eene herschroef,vaarschroef,enz.
haalde schudding daaruit doen rollen. Eenjuk
Schrof hoogd.Schraube,neders.sehruve,eng. van den halsschudden,is,zich aan eenige dwin-

screw,zweed.skruf fr.krou,ismisschien verwant gelandij onttrekken. Het bed schudden,de maat
aan grof
schudden, enz.zi
jn bekende zegswi
jzen. Onzi
jd-,
*ehroel
len, b. w.,ik schroeide, heb ge- hevig heen en weder bewogen worden: schudden
va
n
de
koude.
H
e
t
gans
c
he
hui
s
s
chudt
van
de
n
schroeid. Anders schroob'
en. Bi
j Klc. schroùkn,
schrooden. Eigenli
jk,afknotten.Bi
jzonderli
jk,eenen wind. V an hier schudder,schudding,enz.;schudstaak,bi
jgebrekevan sni
jdende werktuigen, door debol,die het hoofd gedurig beweegt; het onz.
middelvan vuur knotten, zoo als men oudti
jds werkw.schuddebollen,schudhaak,enz. Afschudden,
dikwi
jls deed. Voorts,afbranden,zengen: zi
jne inschudden,opschudden,uitschudden,enz.
kleederen schroejen. Zamenstell.: afschroei
jen, Schi
jnt zi
jne beteekenis aan zi
jnen klank te
danken te hebben.
verschroek'en,enz.
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*eh ulK, v., meerv. schulven. D e daad van leh ul- en.o.en b.w.,lk schuimde,heb geschuiven,eene voortduwlng,voortstuwing. zoo a1s schuimd. Onz.,schuim opwerpen:hetbierschuimt.
die van eene schi
jf op een dambord. Voorts, a1. Schuimensvolden roemer schenken.Voxo Bedr.y
wat geschoven wordt,a1sdegrendelvaneenedeur, iets van schuim ontlasten:de ketel moetnog geschuimd worden. Pas wel op het schuim en van
eene tafelJ enz. V an schuiven.
*eh u xfel.en , o. w., ik schuifelde,heb ,ge- de visch. Figuurl.:de zee van roovers schuimen,
schuifeld. Anders sqf
'elen. Eigenli
jk,Euiten. Tn haar daarvan ontlasten en zuiveren. En 'tlantte
hetgebruik blazen a1s eene slaug:geweldig schtzi. schuimen van bederqi
jk ongediert.Voxo. Daarfeldehetondier. V an hiergeschuifelen schuifeling. entegen is: eene tafblschuimen,haar ontledigen,
Schut
Telen,van hetital.zyfolare,fr.sfyer. Het door alles op te eten. Gaan schuimen,schuim stamwoord is het latsibilare.
loopen. V an hierschuilner,schuiming,enz. Za*eqlxu lflz.:*, m .,m eerv.sclluifuiten. Eene der menstell-:schuimboe
f,bi
j ItzL.schuimlepel,schuimgrootste soorten van uilen, naar hun geluid dus spaan,schuimtafel,enz. Afschuim en,herschuimen,
nas
chu
i
me
n,
ops
c
hui
m
e
n,
overschuim en,tafelschuigenoemd;even alsin hethoogd.Ulèu,ofSchufut,

opperd.schaufaut,fr.chouette, en chat-huant, ital. mer,tafelschuimcri
j,zeeschuimer,zeeschuimeri
j.
m.
civetta. Fig., een slecht mensch, die bi
J nacht Van schul'
rondzwerft,enhetdaglichtschuwt;andersookschavut-t. leh u :- ieoper. m .,zie schulm.
feh u lojer, m.
, meerv. schui
jers. Een bor- *ehu:x:. bi
jv.n.en bi
jw-,schuiner,sc1111111st.
stel kleerborstel. Ook voor losli
jvigheid: aan Scheef, schrank, het m idden tusschen regtop,of

de
chui
*F
ierzi
jn. Ziescltubkren. Zamenst-:schui. ns
Jermaker,sehui
jerwinkel,. kleerschui
jer,enz.
*ehu#aeerexâ, b. w., ik schni
jerde,heb geschui
jerd. Van sclèubkr. Met eenen schui
jerafborstelen, of wri
jven. Ook onz-, voor losli
jvig
zi
jn;en onpers.:hetschui
jertmi
jgeweldiginden
buik.HALMA. Fr.sckr. Van hierbi
jKIs.,schuij
rer,een weekli
jvig mensch,en schui
jering)weekle
i
l.vigheid? loop, en dunne ontlasting. Zamenstell.: afschui
jercn, opschui
jeren, enz. Staat in

regtuit, en overdwars:die helling is al te schuin.
Van hier het bedr.werkw.schuinentschuin maken,
schuins,schuinsch,schuintc.
,m eerv.schniten. Een vaartuig van
' feh ull, v.
verschillende grootte en gedaante, dat op onze
binnenwateren, en de Zuiderzee,gebezigd wordt:
in de schuit gaan. 'tGemak der schuite.Hoover.

Schuit'
evaren isineenschuit
jespelevaren.Spreekwoord: in een schuit
jekomen,hetonderling eens
worden: in een schuit
je zi
jn,onderling overeenverband m etschuren.
stemmen. W i
j zi
jn in het schuitje?wi
j moeten
feh u ll., de daad van schuilen, thans enkel mede, wi
j hebben onste sterk metde zaak ingel
at
e
n,
om
ons
daa
ra
an
t
e
ku
nne
n
ont
t
r
e
kk
-en. In
gebruikeli
jk in schuil pccn, gaan schuilen, zich
verbergen : de gouden zon weet waar zi
j schui
l het schuit
je zi
jn,en medevarengin eene zvak inlnoetgaan.L.D.S.P. Hetging eenwi
jleschuil, gewikkeld zi
jn,welker bestuur,men aan anderen
om klaerder op te gaen.Voxo. Van schuilen.
overlaat, en overlaten moet. Van hier schut
-te*eh u :l.ex:. o. w.,ik school,heb en ben ge- naar, bi-j KIL. de schipper van eene schuit. Zascholen; en ik schuilde, heb en ben geschuild. m enstell.: schuiteboer, schuiteboef,schuitevaarder.

Verholen zi
jn,zich verbergen:waarmag hi
jtoch schuitevoerder, schuitegeld,(schnitgeld) schuitgejager,
schuilen? Overdr.:er schuilt iets bi
j u,ergaat sprek, schuitgezelschap, schuithuis, schuit
iets verborgens om in uw hart. Er schuiltiets schuit
maker, schuitepraatje, schuitreis,schuitschipachter, er is iets achter verborgen. Daer schuilt per,schuitvracht,enz. Aardappel
schuit,appelschuit,
iet,mi
j te duister om te raen. Voxo. Voorts: aschschuit? avondschuit, baggerschuit, dagschuit,
voor den regen,onder eenen boom schuilen. V an groenscht
lit,houtschuit,jaagschuit,kalkschuit,knol-

hier verschuilen. Zam enstell.: schuilhoek, schuil- lenschuit,koeschuit,koolschuit,korenschuit?markthol, schuil
plaats, en schuilwinkel, bi
j l(1L.,enz., schuit, m elkschtxit, m estschuit,m iddagschuit,m odwa
arvan hetkinderspelschuilwinkebookschuilhoek- derschuit,m orgenschuit, m osselschuit, nachtschuit,
oesterschuit, overhaalschuit, pakschuit, roeischuit,
Je npelen.
lehu l.m . o. Bruis, opwerpsel van bruisend schietschuit, steensdhuit, steigerschuit, tentschuit,
nat; zoo a1s van bruisende watergolven:Vlxrs treksehuit, turfschuit, veerschuit, vischschuit, viswordt gezegd uit het schuim der zee geboren te schersschuit, vlotschuit, volkschuit, vrachtschuit,
wezen. Schuim van bier,van zeepwater,enz.
vuilnisschuit,watersclluit,zandschuit,zeilschuit,enz.
schuim van goud,enz. Spreekw-:geen goud zon- Scàuit, hoogd. Schûte, eng. scute, middeleeuw.
der schuim, m en vindt in den besten kring van lat. escauda, is van eenen onzekeren oorsprong;
m enschen ook slechte lieden. Overdr.: schuim het kan echter, als eene holle ruimte beteekenenvan volk, anders de &.#jn.
e desvolks. Op schuim de,metschooten schotelverwantzi
Neh u :vex:. b. en o. w.,ik schoof,heb geloopen, anders ook schuimloopen,rondloopen,om
t1e tafels te schuimen,waarvan schuilnlooper,an- sehoven. Eigenli
jk,voortduwen,voortstuBren,over
ders tafelschuimer. Van hierschuimachtig,schui- het algemeen. Dcze beteekenis heerscht nog in

ven
mig. Zamenstell-:schuimbeest
je,hetwerkw.scbuim- de zamenstell. schufkar. Yoorts,was schut'
bekken,sehuimsteen,enz. Goudschuim ,m eerschuim , oul.verdri
jven: den Turk en Briten M ooruit
zeeschuim ,enz.
hun kasteelen schoof.Voxo. Hedendaags,bi
jzonkbkhui
m, hoogd. Schaum, fr. tkume, eng.scum, derli
jk, iets in eene slepende beweging doen
ital.schiuma,dppzznc,lat.spuma.
voortgli
jdcn :eene tafel,eene slede schuiven. Iets
leh u:m bek kex:, o. w., ik schuinlbekte, van zi
jnen halsschuiven is,overdr.,zich daarvan
heb geschuim bekt. Schuim op den bek hebben,of ontlasten. lem and iets op den hals schuiven,hem
, is sehut-ven, met eene
uit den bek laten loopen:op hetgezigtvan den daarmede belastcn. Onz.

lepende,ofgli
jdendebeweging vanplaatsveranvi
jand stampvoette en schuimbekte het moedige s
ros. Ook van menschen:hi
jbegon van woedete deren: gaan schuiven,wcgsluipen. Zoo haastik
schuimbekken. D e dwingelant enz. sehuim bekt, dit zeide,ginr hi
j schuiven. Van hiergeschuify
knarsetant,enz.Voxo.

schof, schoflkl, schuif, schuifelen. Zamenstell.:
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schuifblad,schuifdeur,schuifl-zer,schuifkar,schuifknoop, schuifade, sehuiquik, schuifraam, schuifsteen, een steen,waarop m en messen,beltels,enz.
heen en weder schuift) om die te wetten;schuiftafel: eene tafel m et schuifbladen; schuiftang,
schulftrompet, schuifvenster. Aanschuiven,achterschuiven, afschuiveny binnenschuiven:digtschuiven,
doorschuiven, inschuiven, onderschulven, opschuiven, openschuiven, overschuiven, tegenschuiven,
toeschuiven, uitschuiven, verschuiven, voorschuiven,voortschuiven,wegschuiven,enz.
Schuiven, hoogd. schè
kben,eng.to sltove,is verwantaanheteng.to escapetfr.dchapper,ital.scappare.

mjt, schurftpuist, schurftvlleg, schurftzalf, enz.
Schuét,KIIz.scltrolt,acloçff,eng.scurf angels.
scor/c,zweed. skof hoogd. Scho6 schjntdus
genoem d naar het krabben, waartoe deze kwaal
den mensch dri
jft,even a1s het oudekraauwseb en
hethedendaagschekraauwaan'
e,vankraauwen,het

wortde loon niettoegerekent na genade,maerna
schult. Blassrav. Beloften maken schuld,hetgeen
m en belooft is men gehouden na te komen. Datgeen,waaraan m en zich schuldig maakt,of waarvan men oorzaak is: wiens schuld is dat? H et
was uwe schuld,dathet kind viel. Omdat geen

werk,enz.

hoogd.K râtze van kratzenthetfr.voignevan roigner, en het 1at scabies van scabere, afstamm en.

âehurk,m.,meerv.schurken. Eigenli
jk,een

landlooper. In het gebruilq,een schavuit,schelm :
een doortrapte schurk. Een paal,die in het land

staat,waaraan de beesten zich wrdven,wordtook
schurk genoemd,waarvan het o.w. schurken,zich
jven,klouwen. Van hier schurkachti
g,schur*ehul.
d, v.,meerv.schulden. Eigenli
jk,ver- wri
pligting,gehoudenheid: dengenen,die werckt, en keri
j, enz. Zamenstell.: schurkenstuk, schurken-

schuld des doots in mi
j en was. BIJBELV.

Schurk, hoogd. Schurke, zweed. skurk, eng.
shark,fr.escroc, ital. dCrOCCO, lat. Jctfrrt;, stamt,
volgens FalscH,afvan het oudduitsche schurgen,
loopen,landloopen.
fehu l. o. Zamengetrokken uit nescltut, en
hetzelfde beteekenende: de vallen van 'tleeger

Schuld is ook datgeen,hetwelk een ander gehou- zi
jn maarmaatel
i
jksterk,endegeen grofschutalr. Schutophebben,is geschut
den en verpligtis,op te brengen en te voldoen: toos daarin. Hoor'
Zi
jneschulden invorderen;maarook hetgeen men voeren)en,flg.,haar op de tanden hebben. V an
aan een'andër schuldig is:zi
jne schulden betalen. hier de zamenstell.: schutgat, schutpoort, schutln schulden steken,veelschnldig zi
jn. Van hier vulling, een geschutgang op een'oorlogsschip,
schuldenaar, schuldenares, schuldeloos, schuldig, enz. H etstamwoord is het werkw. schutten, dat
enz. Zamenstell.: schuldbekentenis, schuldboek, weleervoorschieten gebruikeli
jk isgeweest.
schuldbrief, schuldeischer, schuldheer, schuldli
jst, feh ué, o., schutten. Anders ook schot. Een
schuldoFer,schuldpost,schuldveigeving,ook schuld- schut tegen den togt
. Een schutj'
e voor iets
chieten, zie schtkten. D ank heb ons dapperheit,
rcrpk
.
#'
6zlk
'
sj enz. Bloedschuld, kladschuld, rent- s
.
di
e
'
t
s
chut
daa
r
voor
kon
sc
hi
et
en.
V oxo. In
schuld,speelschuld,enz.

Schulh oul.ook schoud,hoogd.Schuld, zweed. lt
/scàuten wildschutbekleedtschutde plaats van

ngj
skuld,is,volgens ADELVXG,verwant aan het lat. schutter. Ou1.werd schut ook voor beschermi
kalte,deen.gt
s
alh zweed.geldeta,ZwAsl:xsla.gelte, bewaring, gebezigd: onder schut der wethoudeschuld,gelter,schnldenaar, en gelten, oulings, ge- ren - in schut nem en, enz. HoolT. Van hier
hetwerkw.schuttent en alle daarvan afstam mende
houden zjn.
fehuips v.,meerv.schulpen. Anders schelp, woorden. Zam enstell.: schutgevaarte, - haardwelke speling in t
1e meestegevallengebruikeli
jker schut,wildschut,enz.
is. Alleen bezigtmcn schulp bi
j voorkeur in de feh u élen, b.w., ik schuttede, heb geschut.
spreekwdze:in zi
jne schulp krt
zipen, niet volhou- lets opsluiten, door m iddelvan een schut:beesden;en in de zamenstell.: schulpsleky schtzlpzand. ten schutten,in een'schuthok opsluiten.- Door
middelvan een schtzt,dat ergens voor geschoten
Zie,voorhetoverigeschek.
Nehu ren , b.w..ik schuurde,heb geschuurd. wordt,afweren; en vervolgens weren,stuiten,over
Sterk wrjven; bi
jzonderli
jk met zand,ofandere het algemeen: ik zaldat we1schutten. Iemands
dingen, om daardoor alle vuil weg te nem en : geboden schutten. Schutten en herschutten, behoutwerk,i
jzer,koper,schuren. Schoon schuren, kende kunsttermen in zeker kaartspel. Voorts

j vAN H&ss.schutten
droog schuren,natschuren,enz. Fig.: Ghi
j vol- schutten, beschermenj en bi
ken,die den Ri
jn,de W aalenIlsselstroom uwe en schermen. E11 hiervan de zamenstellingen:
ackeren ziet schuren. Voxn. W ri
jvende druk- schutsengel,voor bescberm engel;schutsgod,schutsken:die touwen schuren te sterk tegen elkander, heer,schutsvrouw. Eindeli
jk, is schutten, watery
om lang te kunnen tegenhouden. Voorts, is door middelvan deuren, in en uit eene sluis laiemand '
sclzlr6n,bi
jKIrz.,ook nog,hem bedriegen. ten,om schepen door te voeren. Van daarschutVan hier schuring, schuursel, schuurster, enz. sluis en schutdeur. Van hier schutting. ZamenZamenstell.: schuurbak, schuurgoed, schuurlap, stell.: schutdak, schutdeur, schuthok, schutkooiy
schutmeester, in Gelderl. scheuter, de persoon,
schuursteen,schuurzand? enz.
ens werk het is# aangehaalde of verdwaalde
Dit woord schi
jnt ztne beteekenis aan zjnen wi
beesten te schutten; schutsluis, schutstal, enz.
klank verschuldig tezi
jn.
NehurTt, bi
jv.n.en bjw. Zie schurft; v. Afschutten,beschtltten,doorschutten,enz.
feh ullen ,b.w.,oulings,even a1s het vries.
0n 0.
feh u rTé, ook schorft, v. en o. Ruidigheid, sjutten,hetzelfdealsschieten)bli
jkens de daarvan
rappigheid,kraauwaadje,eenehuidziekte:vanvoet- afstammende woorden: geschut, sch'ut, schutter,
evelen rappig schurftgeknaegt. V oxo. Spreekw-: schutterj. Zamenst.:schuttersdoele,- boogschutschurft leert krabben, ongelegenheden drpven tot ter,Scherpschutter,enz.
aangri
jping van hulpmiddelen. Van hier schul
ft, fch uu r. v., m eerv. schuren. En gebouwy
bi
jv.n.:een schurftschaap, schurftheid,schurf- dat tot berging van hooi, hout, koorn, turfen
tig en schurftigheid. Zamenstell.; schurftdiert
je, m eer andere dingen strekt: nu blinkt de schoof,
schurfthoofd, schurftkop) schurftmiddel, schurft- sla op,en voer hetnaer de schuur. VoxD. Za-
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m enstell.: schuurdeur enz. H ooischuur, hout- Frankri
jk:t0taan de Seine.HoorT. Tot dat de
schuur,korenschuur,turfschuur,enz.
Sein het in haer armen nam . V oxo.
Bcâuur, hoogd. Scheuer, bi
j TATIAN. sklura, fek. secq, v. Zoete zware wi
jn,uitSpanje
neders.scbur.
en van de K anarische eilanden. Zam enstell.: kasehuw q bi
jv.n. en bi
jw.,schuwer,schliwst. nariesek,palm sek,vanheteilandPalma;xeresersek,
Bevreesd,schroomachtig:christensche Amazoonen van de stad X eres in Andalusië. #r. sec, ital.
hoogd.Sect,van het ital.ensp.d6cco,droog,
schuw van 't manneli
jk geslacht. Voxo. Uit
vreesachtigheid in de eenzaamheid levende, en
men dien wi
jn uitoverri
jpe enverdroogde
pleegtte persen.
dienvolgens wild, woest: het schuw koni
jn voor
onsgezicht verscholen. L.D .S.P. Een schuw
fek se, v.,m eerv.seksen. Een der twee ge(elders ook schouw) mensch is,in sommige oor- slachten,waartlit het menschdom bestaat,in tegenden van ons landy een wild en woest mensch. overstellirlg van het andere:de manneli
jke, de
Een schuw leven is een wild en woest. Een vrouwel
i
jke sekse. Het vrouweli
jl
tgeslachtin het
schuw paard,datligtverschrikt. Van hierschuw- bi
jzonder:een beminnaarvan desekse. Van het
achtig en schuwheid. Zamenstell.:menschenschuw fr.seze,datvan het lat.sexus afstamt.
enz.

Sekle.v.,meerv.sel
tten.Van hatlati
jnsecta,

leh u w en , b.w.,ik schuwde,heb geschuwd. een gezelschap van eenigen, welkezichdooreenerUitvrees,ofafkeer,angstig vermi
jden,en ontwi
j- leileer,of meenillgen!van anderen onderscheiden:
ken: de uilen schuwen hetlicht. Kwaad gezel- de sektederSadduceérs; desektederStoici
jnen.
schap m oet men schuwen. Van hier schuw enz. Zamenstell.:sektengeest,sekteni
jver.
Zamenstell.: afschuwen, waarschuwen. Ou1.werd *ei. een zachte uitgang, van hetonzi
jd.gehet ook voor zienybeschouwen,gebezigd: a1s ick slacht,door middelwaarvanvelezelfstandigenaamsonde en dootvooroghenschuwe. SrzL.vAN slxx. woorden van werkwoorden gevormd worden,a1s:
Schuwen,ofschouwen, eng. to eq
sc/iev?, fr.esqui- baltsel,behangsel,borduursel,maaksel,enz.
rcr.ital.schivare,sp.esquivar.
âem . een zachtstaartige uitgang van hetm anNeerelarls. m., m eerv. secretarissen. Een neli
jk geslacht, als: bliksem, bloesem, deesem,
geheimschri
jver van eene vergadering, of eenigen droesem,enz.
voornamen persoon: secretaris van staat enz. fenegreen. o. Anders ook ingroen. Een
Van hier secretariaat,hetam btvan een' geheim- ?lant
gewas van velerleisoorten:hetsenegroen is
schri
lver;secretari
j,de plaats waar een geheim- ln de geneeskunde van veel gebruik,zoo uit- als
i
nwendi
g.
schri
jver zi
jn werk verrigt en zi
jnepapieren bewaart.
feple'
m 'ber, m. D e negende m aand van
Secretart
s, eng. secretary, fr.secrêtaire,ital.se- hetjaar, metdezen latjnschen naam bestempeld,
crefcrgb, hoogd. en m iddeleeuw. lat. secretarius, omdatzi
jbi
jde Romeinen oulings,toen hun jaar
kom t van het lat. secretum, een geheim ; en dit m et M aart aanving,de zevende was. D e nederwederom van secernere,afzonderen.
duitsche benaming dezer maand is herfstmaand,
federt,een voorzetsel,datden vierden naam- omdat de najaars nachtevening, waarmede de
valachter zich heeft, en evenveel beteekenty als herfsteen aanvang neemt,in dezelve invalt.
sindstsedert dien dag. Op zich zelf staande:ik Seraf, m ., meerv. serafs. Van het H ebr.
heb er sedertniets van vernom en,d.i.sedert den
meerv. D* 7r ,

envurigehemelgeest;
ti
jd,waarvan onmiddelli
jk vooraf gesproken was. q3>,e
Ook wordt heta1sbi
jw.gebezigd:sedertik hem in den STATEXBIJBEL seraphim. Ook bezigtm en
serajjn,verkleinw.serapjnpe
'. Zamenstell.:serafszaç
f.
ecens,nu tqfens,tevens,una, st
'
mul. Van vleugel,serafsvlugt,enz.
hetoude bedr.werkw.sk
.fen,nu besqfen.
ferafun.zieseraf
fegrlln. o.,meerv. segrjnen. Eene soort ferall, o., m eerv. serails, of serailen. Dit
ba
s
taardwoord luidt in het turksch, waaruit het
van leder,datdun en hard tevens, en m et kleine
verhevenhedttn a1s bezaai
d is,die uithet fjne overgenomen is, eigenlijk seratj of sarai,en bemosterdzaad ontstaan,datm en tusschen dit leder teekenthetzelfde,datwi
j onderhetbastaardwoord
utrooit,a1smen hetin deperszet:Turki
jelevert hôtelplegcn teverstaan; maarbi
jzonderli
jk wordt
velerlei segri
jnen op. Van hier hetonverbuigb. daardoor het verbli
jfvan den Grooten Heeraanbjv.n.segrbhen, van segri
jn gemaakt. Zamen- geduid; en, daar dit met vrouwen opgevuld is,
verstaat men onder serailook we1 eens de plaatsy
stell.:segri
jnbereiderjsegri
jnleder,enz.
Se1rjk>sagèqn)eng.shagreen, komtvan hetfr. waar zich de vrouwen van den Grooten Heer bevinden;schoon deze anders den naaln van flarem
càagrtn.
fe:x:. o.,meerv. seinen. Eigenli
jk,evenveel draagt.
welk teeken. In het gebruik,bi
jzonderli
jk,eenig ferlanll m., meerv.serjanten. Oulingseen
vast bepaald teeken, door m iddel waarvan men dienaarderjustitie,thans een onderoffcierbi
jhet
elkander langs de zeekusten,of ter zee, op eenen voet
volk:dehopman zond zi
jnen serjant. Eigengemeen. ln dezen
verren afstand, berigten,ofbevelen,yeeft:alde ljk, een dienaar over het al
l M. STOKZ in:alsGods
scheqen gedroegen zich naar het seln van den zin komt het voor bi
Admlraal. Sein,om aan te vallen. V an hier het seriant
. Van hierserjantschap,serjantsvrouw,enz.
bedr.en onz.w erkw.seinen,sein doen,seingeven.
Zamenstell.:seinboek,hetboek waarin debepaalde
seinen beschreven staan; seinpaal,seinpost,seinschoot, seintouw, seinvlag,enz. Entersein,noodsein,vlugtsein,enz.
Sek*n, eng.sî*gn,s1
#nal,fr.s'
igne,.
s?
#ncJ,ital.sè
jpcle,komt van het lat.signum.
*efne. v. l)e eigennaam van eene rivier in

Van het fr. sergeant,hetwelltvan hetlat.serrzk?3.safgeleid wordt.

ferpené! o.
, meerv. serpenten. Eigenli
jk,
kruipend gedlerte. In het gebruik bi
jzonderljk
eene slang: hetgeweldigeserpent.VOND. Overdr.,
een boosaardig menscb:dat is een serpentvan

een wi
jf. Van hier serpentig enz. Zamenstell.1

serpentstong enz. Bergserpenty waterserpent)tnz.
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Serpent,fr.en eng.ook serpent.ital.serpente,van 8ehoofdst.)ontleende benamlng,welke de gaven
hetlat.serpens,kruipende.
des geestes metgeld wilde koopen.

Serpenéln, v.,meerv.serpenti
jnen.Bi
jKlL. fl- rei, bijv. n.en bijw-,simpeler,simpelst.
serpentùheen serpente. Oulings,een stuk geschut, Eenvoudig, enkel, slecht: een simpelen soldaet.
thans slang genoemd: bossen ofte serpentjnen. Voxo. Simpele woorden zi
jn enkele, bloote.
W wGzx.
woorden. Als bi
jwe, slechts, blooteljk: ik gaf
lervel. o., meerv.servetten. Van het fr. hem simpel ten antwoord. Eindeli
jk,bezigtmen
serviette. Een handdoek, waarvan men zich aan ditwoord hedendaags voor suf; zwak van hersetafel bedient. Zam enstell.:servetgoed.
nen:het is een simpelmensch. Van hiersimpclferv:es, o., meerv. serviezen. V an het fr. achtig,simpelachtigheid,simpelheid.
service, dat niet slechts een tafelgeregtaanduidt, V an het lat.simplez,eenvoudig,zonder vouwen

maar ook het vaatwerk, waarvan men zich aan of plooi
jen;want dit woord is uit sine.zondcr,en
tafel bedient;in welken laatsten zin wi
jservies, plica,plooi,zamengesteld.
bezigen: een blaauw'serkles. Zamenstell.: t
'afel- f:na, China, o. De eigellnaam van een
servies,theeservies,enz.
grootri
jk in hetzuidoosten van Azi
ë. Van hier

fldderen. o.w.,ik sidderde,heb gesidderd. sinaasch, Sinees, Sinczen, sineescl). Zamenstell.:
Sterk beven: van koude, van angst, of schrik, sinaasappel,ook appelsina;sinaasvaarder,enz.

sidderen. M aar siddrend zag ik mi
jn elende.L. f'xAdg.sint,sints,ziesedert.
D.S.P. Vanhiersiddering. Zamenstell.:sidder- fânge'. m.
, meerv. singels. Eigenljk,een
aal
, anders bee
faal. Ongetwi
jfeld van den klank gordel. In het gebruik,de buitenwaldergracht
gevormd.
van eenestad.Van hierhetbedr.werkw.omsingelen,
ller. siere,v., meerv. sieren. Bi
Jde Ouden omgeven. Zamenstell.: buitensingel enz. I'
Iet
dere,gelaat,gedaante. W i
jhebben hetnog inde stamwoord ishetlat.cingulum,eengordel,datvan
spreekwi
js:goede sier maken, d. i. vroli
jk en ci
ngeretomri
ngen,afkomstig is.
prachtig leven. Ook de daad van sieren,opschik: fl.
nle'.m.,meerv.sintels. Vol
gens KIL.
,bi
j
metgeen geli
jke siere. f.
l'
oo>nT.
wien dit woord sindel luidt, afval, schuim van
fleraa d, o.,zie stkren.
metaal. In het gebruik afval van uitgebrande
Nâeren, b. w., ik sierde,heb gesierd. Op- steenkolen.

schikken, èpsmukken: zi
jne gri
jze haren sieren l.
jepren. b. w., ik sjorde, heb gesjord.
zjnen schedel. Ook wordt dit woord gebezigd Scheepsw. Met touwen omwinden, vastmaken.
voorj naar gissing berekenen:de kosten zoona Zamenstell.:omsjorren.
mogeli
jk trachten tesieren. Van hiersier,sieraad, f.jouw s v., meerv. sjouwen. Eigenli
jk, een
siering, ook berekening der kosten, sierli
jk, pak. In hetgt
lbruik,eenlast,diezwaarvaltom
siersel,enz. Zamenstell.:ontsieren opsieren,ver- te dragen:gi
j zult er eene s
jouw aan hebben.
sieren,enz.
Voorts, bi
j de zeevarenden en eldcrs ook eene
f:gneé. o., m eerv. signetten. Een zegel,en opgerolde vlag, of een ander pak, dat men opvoortsook hetwerktuig,waarmedemen zi
jn zegel hi
jscht, om een andervaartui
g aan boord te roeergensopdrukt. Zamenstell.:signetsni
jderenz. pen enz.: het ophi
jschen van die sjouw geeft
Van het fr. signet, en dit van het middeleeuw. hunnen nood te kennen.
lat.signetunk,van signum,teeken.
f.
jouw en, b. en o.w.,ik sjouwde,heb geNlkkel, v.,meerv. sikkelen,ofsikkels. Een sjouwd. Doorhetophjschen vall eene opgerdlde
werktuig om te maai
jen:demaei
jermetdesikkel. vlag, of eenigen anderen bundel, aan boord
VOXD. Zamenstell.:sikkelslag enz.
roepen:si
j schi
jnen onste sjouwek
l. Onz.,allerlei
N:kke'. m.,meerv.sil
tkelen,ofsikkels. Een zwaar werk doen: dag aan dag sjouwen. Van
hebreeuwsch woord,datei
genli
jk eenbepaald ge- hier gesjoul
v, sjouw, sjoawer, sjoaweri
j. Zawigt aanduidt,nopens welks zwaarte wi
j lezen, menstell.: sjouwwerk. Afs
jouwen, insjouwen,
dateen sikkeldesheiligdoms twinti
g gera woog: aitsjoawen,versjouwen,voortsjouwen, wegsjouwen,
het ltoper nu des beweegoFers was seventigh ta- enz.
lenten, ende twee dui
jsentendevier houdertsik- s#rperllrpen, o. w.9ik si
pperlipte, heb
kels. Blasyisv. Voorts,ook eene Joodsche geld- gesipperlipt. Mqt het voorste der lippen proemunt,welke ten gewigte van eenensikkelgeslagen ven. Van het out
le slppen,slorpen,bi
j KIs.,hetwerd,om onnoodig te maken,datmen elkander welk nog voorhanden isin heteng.to,
:2
>.
het zilver langer toewoog :men zegt,daterheden
sxxe, eeyj titel, welken m en aan koningen en
ten dage nog verscheidene sikkels van de M acca- keizers geeft. D e Russen zeggen czccr.de En-

beeuwsche tjden voor handenuzi
jn.
gelschen sir)doch de laatsten geven dezen naam
Komtvan hethebr.werkw.'
73P
j ', dat wegen ook aan andere personen uit den burgerstand.
aanduidt.

'

Het woort
l beteek
-ent ongetwi
jfeld heer. FR.

Nâm . v.y meerv. sim men. Een aap :de sim , Juxlus leidt het woord st'r en st're van het goth.
van achter en van voren al even schaemteloos. slhor, tfoznïnvd, heer, af. W ACHTER. vindt den

VOND. Zamenstell.:simmengeslacht,simmenkuur, grond van di
t alles in het gr.xûptog,dewi
jlK

sizbmenras,enz.
dikwerf verantlerd wordt in H , en H wederom
Sim#lat.st
'
mz
'
ajvan hetlat.st'
mus,platneuzig. in S.
*:*n. v.,m eerv.oimmen. H etsnoer van eene fireen. v., m eerv. sirenen. Eene m eermin,

hengelroede. zamenstell.: baarssim, snoeksim, waarvan deOuden verhaalden,datzi
j hetbovenenz.
li
jf van eene vrouw, en het onderli
jfvan eenen
*l- ox::e, v., meerv. simoniën. In hetker- visch had, zich in zee ophield,en de voorbi
jvakeli
jke regt, eene overtreding der wet, volgens renden door haar gezang betoovcrde en verlokte,
welke men geene geesteli
jke ambten,doorgaven om inzee tespringen. Voorts,ook een vrouwsen geschenken mag trachten te verkri
jgen;eene persoon met eene verleideli
jke tong: die looze

van Szxox den toovenaar (Handel. der Apost. sireen heefthem begoocheld. Zamenstell.:sira
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nengezang,eigenlkk, het gezang van eene sireen, slaat helder; dat pistool slaat geweldig. Bedr.:
hond meteenenstok slaan;de trom melslaan;
enVOOrtSeeneVerleidendetaal.Vanhethebr.R5P-z den
alarm slaan;de maatslaan. M et de vuistop de

gezang. Fr.sirène.
flreep, zie stroop.
N:ssen . o.w.,ik siste,hebgesist. Een klanknabootsend woord. Schuifelen,alsdeslangen:ick
hoorde 'tsissen van haar becken,geel van zucht.
VOND. Piepen,aIs de vleermuizen:hoe m eerhet

tafel slaan. Een' paal in den grond slaan. D e
klok slaat vier slagen. Door kloppen vervaardigen: geld slaan, olie slaan, tousv slaan, vuur

slaan, enz. Meer oneigenli
jk: den vdand uit

het veld slaan. 1)e handen ineen,de beenen over

de
pi
j?t, sist, querkt, en kri
jt. SIx vAN CHAND. elkander slaan. ln den wind slaan. Door
jn waSulzen, als kokend water: 't vergoten bloet dat keel,doorde billen slaan,doorbrengen. Zi
sist en schuimt. Voxo. Voorts slst een heet terslaan,lozen. Bier,wjn,in vatenslaan. Door
jgen.Metblindheid,
jzer enz.,in het water, of met water begoten. eene teemsslaan,laten doorzi
Ook st'
st nat gemaakt buskruid,dat aangestolcen metde pest,geslagen,bezocht,worden. Tot ridwordt. In de Bzasssv. komt hetbedr.voor,in der slaan,meteen'slag totridderverheFen. Raad

aan, gemeenschappeli
l
'k overlegpen. Zi
jnen slag
denzin van aanlokken:hi
jsalse herwacrts 'tsis- sl
jn oogmerk
sen van 'teinde der aerde. Van hiergesis,sisser, slaan,in degemeenzame verkeerlng,zi

bereiken. Van hicr geslagen, flg-,door eene berte getrogen
slager, enz. Zamenstell.:afl:ssee.m.,meerv.sissers. ln hetgebruik,bi
j- roe
laan,beslaan,doorslaan,inslaan,nederslaan, ontzandcrli
jk,een ballet
jevan natgemaaktkruid,dat s
wegbrandt,zonder slag te geven' Van hier: het slaan,toeslaan, verslaan,voorslaan,uitslaan,enz.
za1 met eenen sisser afoopen, het za1totgeene S
.îccn,oul.slagen,iszi
jne beteekenisaan zknen
ltlank verschuldigd.
dadeli
jkheid komen.
llaap.
m.
,
m
e
e
rv
.
s
l
apen. D e holligheid aan
fl.
a, v. Zamengetrokken uit salade. en bi
j
voorkeurgebruikeljk in:slabak,slablad,slakade, weerskanten van des m enschen hoofd, naast de
eene kat
le bi
j Rotterdam, waar vele slatuinen wenkbraauwen: Ende de nagelwas in den slaap
sissing.

zi
jn

slamand, slaolie, sl
aplant,slaschotel,sla- zi
jns hoofts. BzassLv. Zamenstell.: slaapbeen,

struik, slatuin, slavork, slazaad, enz. Zie voorts
salade.
f'aaf. m., meerv. Slaven. De volksnaam
eener uitgebreide Natie,welke oulings ten oosten
van Dllitschland woonde,en in hetlat.den naam

slaapspier.
ll.a ap, m., meerv. slapen. Rust, nachtrust,
het tegendeel van waken: in slaap vallen. RIa-

CHILDIN verschi
jnt hem in zi
jnen slaap. HooFT.
Fig., eene zorgelooze bedwelm ing en verdoovfng
iemands geest: de zege en gloritekens van
helt M ILTIADES wekten THsMlsToxrœs uit
den slaap. Vorulzsxu. V an hier slapeloos, het
werkw.slapen,enz. Zam enstell.:slaapbaas,slaapbank, s
laapbol,slaapdeken, eigenljk, een deken,
waaronder m en slaapt,en voorts ook een slaperig

v
ansclavt
'
.enin hetgr.dien van czlcjol droeg: van
verscheidene volkcn stamm en van de oude Slaven den
af. Van hier Slavonië, een gewest,dathiervan

zi
jnen naam ontleent;Slavonlér, slavonisch.het

slavonisch, waaraan het boheemsch,poolsch en
russiseh zoo naauw verwant is,dat de Bohemers,
Polen en Eussen van de oude Slaven afkomstig mensch; slaaydeun, slaapAank, slaapdronck, bi
j
m oeten gerekend worden.
KlL.de glaasles,die men na hetavondmaalledigt,
om
de
n
s
l
aap
t
e
be
vor
der
en
;
s
l
aapdro
nken,
s
l
aapN'aaf, m., meerv. sl
aven. Een li
jfeigene
knecht: van duizenden verloste slaven. V oxo. geld,slaapjak,slaapkamer,slaapkruid,slaaplaken,
Figunrli
jk, een slaaf der zonde, een slaaf van slaaplied,slaapmiddel,slaapmuts,slaapplaats,slaapzi
jnedriften,geheelaan derzelverhecrscllappi
jon- rok,slaapstee,slaapvertrek,slaapvrouw-,slaapzick,
derw'orpen. Van hier slaafachtig, slaafsch, het slaapziekte, slaapzucht, slaapztzchtig,enz. D ood-

werkw. slaven, slavenwerk doen,

slavernj, slaap,middagslaap,nachtslaay,zondenslaap, enz.

slaafsche dienstbaarheid;slavin,enz. Zamenstell.: Slaap,hoogd.Schlqh schjntverwantaan slap.
abbak ken, o. w., ik slabbaltte,heb geslavenaard,slavenarbeid,slavendienst,slavenhandel, Nl.
slavenhuis, slavenstand, slavenwcrk, enz. Versla- slabbakt. V erslappen, veroaauwen: de wind beVeD CnZ.

gintteslabbakken. Slappeljk handelen:hee ligt

Komt van het vorige slaqh een volksnaam, gi
j zoo te slabbakken. Van hier geslabbaky slabomdatde oude Duitschers en andere naburen der bakke, eene sukkelaarster; slabbakkeri
j. W aar-

jnljk van slap.
Slaven hunne kri
jgsgevangenen uit die natieals schi
ljfeigene knechten gebruikten,even a1sdeGrieken âl.abbe. v.y m eerv. slabben. Versche haen Cariërs,wier volksnaam,volgens THoMAs MA- ring, die in de Zuiderzee gevangen wordt. Van
GISTSR,metden ti
jtl,even zoo de beteekenis van hier slabber,een buisje,datuitvaartom slabben

eenen slaaf verkreeg.
sl.aag. zie slag.

te vangen.
liaeh len , b. w., ik slachtte, heb geslacht.

*'aags, bjw. Aan den slag, handgemeen: Geli
jken:hi
jslachtzi
jnen vader. Fig,:ik slacht

ik ben reeds m et hem slaags geweest. De vloot u niet)ik handelzoo nietalsgi
j.
zal welhaast slaags worden. 0u1.beteekende het S'ag. o. Soort,geslacht:een hardteni
jsren
van pas, opportune: m aer ziet, hoe slaechs dat slag vau menschen. Voxo. Zamenstell.: middelmi
j de Coningin ontmoet. J.CosT. Van slag en slag.
slagen,ofs
'Nslaan.
âl.
ag, o., meerv.slagen. Eigenl
i
jk,iets, dat
Nlaak , o. Zelter gedeelte der zeeuwsche plotslings neervalt. Tn het gebruik, eene vogelstroom en : en sloeg zi
jn klaeu in 'tslaek. Voxo. knip: twee duiven op hetslag. V oxo. Zamen*iaan , o.en b.w.,ik sloeg,ben of heb ge- stell.:slagboom rslagnet. D uivenslag,vinkenslag:

slagen. Zamengetrokk
-en uitslagen. Eigenli
jk,het elck pasop 'tvlnckeslag eer'tvleughjen isverbi
j.
geluid verwekken, dat in ditwoord begrepen is. W ISTERB.
Onz.: dt, klok slaat, heeft geslagen; hj ismet f'ag, m.,meerv.slagen. V an slaan,oul.slalIe$slaan:de slag van eenen kwartel. D e
zja hoofd tegen den muurgeslagen. Die vogel
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slag van de trom mel,de slag van de maat,enz., stell.: slagtblank, slagtbeest, slagtbjl
, slagtgeld,
een slag m et de vuistop eene tafel. De slagvan slagthuis,slagtloon,slagtlnaand,slagtmes,slagtoFer,
een touw, de omslingering van hetzelve. Een' slagtoTerande,slagtti
jd,slagtvee,enz.
l.schlachten,NoTx.slahhan,zweed.
slag om den arm houden,eigenl.,debogtvan een Slagten,hoogt
eng.to slaughter,komt van slagen en slaan.
touw daar om houden;flg.
, eene zaak in zi
jne slagtla,
.agter. zie slaq
r.
magt houden. M et den slag waarschuwen,eigenl., *l
%#e
waarschuwenj terwi
jl men reeds toeslaat,fguurl, ll.aken, b.w.,ik slaaltte,hebgeslaakt. Onten :de gevangenen Werdengoslaakt.
van een ding verwittigen, a1s het onmiddelljk binden, losl:atont
voorhanden is. Ook gebruikt m en slag wegens Zamenstell, slaken.
iets, dat door kloppen vervaardigd wordt: slag *lam pam ren. o. w., ik slampampte,heb
van de m unte,ham erslag,enz. Een geveeht van geslam pam pt;anders ook slempempen,vanslempen.
legers, of vloten: slag leveren,een gevechtaall- Brassen,smullen,bi
jherhaling slempen. Vanhier
j,
gaan. In den slag bli
jven;den slag winnen,ver- slampamper, brasser, doorbrellger; slampamperi

je een
liezen. Neerlaag,verlies:de vi
jand ontvingt eenen slampampsterjsmulster,doorbrengster:dat
àr van een wi
jf had,soo mochtmen
geweldigen slag. D at is een geduchte slag voor slampampstt
jd pri
jzen. NozsMAN.
mi
j. Slag op slag kri
jgen. Deslag dervogelen, uw kloeckhei

m et de vlerken, waarvan slagpell. De slag van *'axRg, v., meerv.slangen. Een bekend slag
het hoofd, deszelfs slaap. Slag houden in het van kruipend gedierte:vo1slangen.ongedierte en
dallsen,in hetsehaatsri
jden,de voeten geli
jkeli
jk draecken.Voxo. Die de verkleulnde slang in den
en op de m aat bewegen. Slag houden in het boezem stooft.H ooFT. Overdr.,isslang cenlanger slangstuk ea velddorschen en smeden,is,op zi
jnebeurtsl
aan. Zi
j- werpig stuk geschut. Van hi
lang. Eene destilleerpi
jp, en de buis van eene
nen slag waarnemen,is,hetregte ti
jdstip,om toe s
In den BjbeIsti
.
j1
te slaan,aangri
jpen;Eguurl.
, eenegunstige gele- brandspruit heeten ook slang dai
genheid te baat nemen:toen neemtLaurenszj- bet
eekent de oude slanp den vel. Spreekw.:
nen slagh waer. Hoor'
r. Ergens den slag van er schuilt eene slang ln het g1*aS. Zie schuilen.
ne slang in den boezem koesteren,iemand welweg krtjgen,ofhebben,leeren,ofweten,hoemen Ee
en rnen verraden za1 worden. Zadaarbi
j handelen moet) wie daer den slag van doen, doorslwi
heeft. V oxo. Slagen doen, kwinkslagen uiten. menstell.: angachtig, slangenaard, slangebalg,
Erqenseenen slag in slaan,daaromtrentbi
j degis slangebeet, slangeboom, slangenei, slangeneter,
eenlgbesluitnem en. 0p den slag komen,ofover slangegift, slangehoofd, slangenhout, slangehuid,
slag komen,regtvan paskomen. Op zi
jnen slag slangekop, slangekruid, slangem ond, slangenoog.

langepoei
jer,slangepruik,slalgestaart,slangesteek,
komen, of geraken,zi
jn verlangen vervtzld zien. s
slangesteen, slangestok, slangetand, slangetong,
Zonder slag of stoot,zonder moeite of verhinde-

ring. De slag van den vuurpi
jlis eigenljk dat slangevel, slangevet, slangewortel, slanghagedis,
gedeelte van deszelfs kolter, waarin het kruid slangstuk,slangswi
jze,slangvisch,enz. Aardslangy
steekt,dat hem doet slaan;igutzrl.,hetvoornaam - boschslang,brandslang,hoornslang,lloutslang.landjsslang, ratelslang, veldsl
ang, waterste van.eene zaak. Van hier slaags. Zamenstell.: slang, paradi
slagader,slagbal,bi
j KIL.kol
fbal;slagboeg,slag- slang.woudslang,zeeslang,enz.
Schlange, schi
jnt verwant aan
boom, slagdeur, slagkooi, slagli
jn, slagnet, slag. Slang, hoogd.
hk,ofaan slthgen,slthgeren.
orde, slagpen, slagregen, slagtand, slaguurwerk, slank,ofaan slt
fl.
ank, bi
jv.n.enbtjw.
,slanker,slankst. Lang,
slagvaardig,slagveld,slagzi
lde,vaneen schi
p;slag- dun
, en buigzaam :slank van lil'fen leden. Van
zwaard,enz. Aanslag,a'derslag,bliksemslag,donderslag, doodslag, doorslag,dwarsslag,grondslag, hier slankheid.

hagelslag, hamerslag, handslag,hoefslag,i
jzerslag,

inslag,kaakslag,kinnebakslag,klinkslag,klokslag,
knipslag, knodsslag, kwinkslag,m anslag, misslag,
m untslag, ontslag,opslag,overslag,raaclslag,rottingslag, slingerslag, stempelslag, stokslag, tromm elslag, veldslag, voorslag, vuurslag, vuistslag,
wangslag, wapenslag, wapenkreet..mctloozen wapenslag. Hoola'
r. weerslag,zeeslag,zwecpslag,
enz.

jm, slapper,slapst. Het
*lap. bi
jv.n.en bi
tegenovergesteldevanstt
jjj1os:eeneslappel
tot
lrd,
eene slappe pen; slap van lenden. Zwak: de
zieke wordt slapper. Slappe thee is het tegen-

overgestelde van sterke.- slappe spi
jzen zi
jnligt
verteerbare;slappe moed een geringe. De nering
is slap, brengtweinig voordeels aan. De handen
slap laten hangen, niet voortarbeiden. V an hier

slapheid,slapjes, het onz. werkw.slappeng slap

Niagen, o.w,,i1tslaagde,ben geslaagd. Ge- worden:de wind begintte slappcn,- slappeljk,
.:slaphartig, slaplukken :dat werk wilniet slagen. En,van per- slappigheid, slapte. Zam enstell
dig?enz.
sonen gesproken, zi
jn verlangen vervuld kri
jgen: m oe
f'apex., o. 5:-.,ik sliep,heb gcslapen. Zich
ik heb daarin nietkunllen slagen.
Nl.ager. m ., meerv. slagers. A 1w1e beesten aan den slaap overgeven, itz slaap ztjn: gaan
slaat, of slagt; een slagter; eell vleeschhouwer. slapen. En slaapt gi
j,n!1hetti
jtis,om tewaejnen
D ezelfde beteekenis heeftslager in :varkenslager, ken? Voxp. Een gat in den dag slapen, zi
laap tot laat in den morgenstond uitstrekken.
spekslager. Deverderezamenstellingenzi
jn:blik- s
slager,doodslager,goudslager, harpslagcr, honden- Den hazenslaap slapen,zich aanstellen,a1s ofmen

liep, zonder zulks waarlkk te doen. Gi
jmoet
slager,koperslager,ljnslager,luitslager,olieslager, s
recpslager,touwslager,tromm elslager,enz. Voorts daar vooral niet op slapen,daaromtrent niet achjn. Men moetgeenen slakomtvanslager,slagerj. Hetstamwoordisslagen, teloos en zorgeloos zi

penden hond, of wolfiwakkermaken. Zie hond.
ofslaan.
fl.aglen , b.w.,ik slagtte,heb geslagt. Ter Vborts,wordtslapen ook Gegens eene verdooving
jn been sl
aapt. En
dood brengen, a1s het vee:schapen enz.slagten. der ledematen gebezigd:mi
gens den dood : den eeuwigen slaap slapen.
Ende hi
j slachtede ook alledevorsten van Juda we
LwzAl
t
cs
on
se
vr
i
e
nt
s
l
ae
pt
.
BI
J
BELV.
Slapende
te Ribla.BlgB>zLv. Van hicr de slagt, v.,hetgeslagte vleesch;slagtbaar,slagtcr,slagting. Zam en- stemmen waren weleer in Vriesland diegenen,welke
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bi
j deaanstelli
ng vanregerîngsleden nietgebezîgd, zi
ln zulke,d1e doorheteten van onri
jpevruchten
of uitgebragt mogten worden. Van Mergeslaap, stroefgeworden zi
jn. Van hiersleeuwheid.
slaapster,slaper,slaperig,gencgen tot slapen. Za- ll.ek . slak, v., meerv. slekken. Een bekend
menstell.:beslapen,bt
jslapen,doorslapen,inslapen, slag van wormen,meestgeschaald:waerom heeft
ontslapen,uitslapen,verslapen,enz.

vrou Natnur de sleck van dack verzorgt. Dx

*'aven,o.w.,
'ik slaafde,heb geslaafd. Van DlcK. Hi
j gaat a1s eene slek,diekruipt,zeer
slaaf Eigenli
jk,eenen slaafschen arbeidverrigten. langzaam. Het werk gaat den slekkegang, het
In het gebruik, zwaar werk doen:hi
jwoelt,hi
j vordert heelweinig. Eindeli
jk is:sleckelootsen
slaaft, hi
j brengtbi
j een.L.D.S.P. Van hier slecke silvtrs,bi
jKIL.,afvalvan diemetalen. Zageslaaf. Zamenstell.:verslaven.
memstell.:slekhoren,slekkegang,slekkehuisje,slekll.avexn loj.v.
.zie slaaf
kenmelk, slekkcsteen, enz. Aardslek, bergsleky
llee'zl. bi
jv. n. en bi
j..
, slechter, slechtst. boomslekjboschslek, huisslek, landslek,rivierslek,
Eigenli
jk,gelagen,geklopt,en dusvlak,eFen,aan steenslek,tuinslek,waterslek,wi
jngaardslek,zaewelke beteekenis het werkw. slecbten de zi
jne slek,enz.
verschuldigd is:de glazenzi
jn klaer,vast,seker, âiem lyen, o. w.,ik slempte,heb geslempt
ghewis,slecht,eFem volkomen. A IaDBG. Eenvou- Brassen. smnllen. Van hier de slemp. m .,brasdig,gemeen:slechtsoldaat. Slechten regtin al seri
j:geneigd totslaap en slemp.lloov'
r. Slemzi
jn doen,eenvoudig,opregt,Gering:slechtekost, per,slempster,enz.
slechte bezoldiging; van slechte afkomst. Gebrek- Slempen, oul. ook slemmen, schi
jnt, even a1s
ki
g:slechtvangezîgt,vangehoor,enz. Gevaarli
jk slokken,zi
jnebeteekenisaan ztl
-nenklankverschulziek :slechtliggen. Ondeugend:eenslechtekerel! digd te zt
jn.
Onaangenaam : slecht weder; eene slechte ti
jding. pl.
ender, m.
, meerv. slenders. Ook slenter.
Het tegengestelde van goed:slechte taal,slechte Eigenljk, een trage gang. In hetgebruik,sleur,
verzen,slechtetroost,slechtewi
jn,enz. Yan hier gewoonte: den gemeenen slender volgen. Ook
slechteli
jk,hetwerkw.slechten,slechtheid,slechtig- we1 eens vindingen en wendingen,om toteenig
heid,slechts. Zamenstell.:slechthoofd enz.
oogmerk te geraken:hi
jgebruiktaltoosslenders.
ll.eeh:en, b. w., ik slechte, heb geslecht. Van slendeven.
Vlak, efen, maken : de wegen sleebten. Eene sl.endexen, o.w.,ik slenderde,heb geslen-

vesting sleclten,totden grondtoe afbreken. Den derd. Trageli
jk gaan:langs de straatslenderen.

twist slechten, uit den weg ruim en. Van hier sl.enk , v., m eerv. slenken. Eene modderige
slechting. Zamenstell.:beslechten enz. Van 8lecàt. plek, een modderkuil,in den weg:die weg is vol
sl.ede, slee,v.,meerv.sleden. Een voertuig slenken. Van slenken,ofslinken.
zonder wielen, bestaande uit twee, door sporten s:enseu, zie nerslensen.
aan elkander vast gem aakte houten,waarop m en
sl.enker, m ., m eerv. slenters. Eene lap,of

vaten en andere goederen plaatsten vervoert:van strook,vooral die bi
j een kleed neerhangt.
de slee op den wagen. Hoov'
r. W i
.
jders, eene sl.
epeu, b.en o.w.
,ik sleepte,heb gesleept.
soort van besloten stoel,waarin m en zit,en over onz., langs den grond enz.heen gestreken wor-

Jsofsneeuw voortgestuqrdwordt:metsledenover den:haarkleedsleept. l'
i
lj sleeptmetde voetcn
de M aas ri
jden. Verder, een sleepkoetsje: wi
j ovcr den grond. #iguurl..langzaam voortga&n:
werden met een sleedje afgehaald. Zamenstell.: en telt de sleipende uuren. Voxo. Eene zaak

sledem enner,sledevaart,enz. Bakslede,handslede, slepende honden, haar langzaam doen voortgaan.

i
jsslede,koeslede, koetsslede, narrenslede,schuif- Bedr.
, iets langs iets andersheen sleuren:Ende
slede,toeslede,vrachtslede,enz.
sleepten hcm bui
jten destadt.BIaBELV. GoedeSlede, of slee, Kls.sleddde.slidde,vries.slide, ren laten slepen, niet krui
jen. Overdr, allesin
hoogd. Sclthtten,lothar.chlitte,ital.schlitta,eng. zi
jn nest slepen, roofgierigl
i
jk naar zich halcn.
sledge,sled, i
jsl.slede,zweed.slada,neders.schle- Yan schepen gesproken,aan een tous
v voorttrekde, kom tvan hetoude schltkten,eng.to .:/2*4/6,an- ken: er werden drie schepen uit den elag gegels.slidan,gli
jden.
sleept. Van hier sleep, sleper,sleperspaard,slelllee. v., m eerv. sleeën. Eene wilde pruim . persstal, enz. Zam enst.: sleepdeken, een traag

Zamenstell.:sleeboom enz. Schi
jntafkomstigvan mensch,andersooksleeplenden;sleepnet,sleepvoct,
'lee,dlcettw.
iemand, die met de voeten sleept;sleepvoeten,
ll.
ee.ziesleeuw.
euz. Aanslepen,afslepengbi
jslepen,doorslepen,inll.eep, m.,meerv.slepen. A lwatsleept: de slcpen, naslepen, overslepen, verslepen, voortslesleep aan het kleed eener vrouw. Haar sleep pen,enz. Van den klank gevorm d.

werd door eenen staat
jonker gedragen. Over- sl.
el, v.,meerv.sletten. Eene verslctene lap,
dragt., een gevolg van menschen:hi
jhad eenen of vodde: wat wilt gi
j metdiesletaanvangen?

grooten sleep van knechten achter zich. Met Figt
lurl.
, een haveloos vrouwmensch. Bi
j Voxo.
eenen langen sleep van mannen.V oxo. Zamen- en anderen ook sleter. Zamenst.:sletvink. Voet-

stel.:sleepdragerenz. Hofsleep,julersleep,man- slet. Van sleeten slt
j'
ten.
telsleep,nasleep,rouwsleep,enz. Yan skpen.
lieu:
G v.
, meerv.sleuven. Eene groef: het
ëieepdek en ,v.,zie slepen.
waterlooptdoor eene sleuf.
llw
eel, v. De daad van sli
jten:datlaken is 51e3
6 hoogd.SchluftbScâlttc/lf,eng.slougb. TsN
goed vansleet,sli
jtgocd. Erissleetnoch brcuk Kxvs brengthettotslul
èen.
eu
aan, het is nog gaaf. Figuurl.:na eene groote lql. x, v.,zie sleuren.
sleetinzi
jn volk.Hool'
r. Een oud vaartuig,dat ll.
euxen, b. en o.w., ik sleurde,hcb genergens toe dient, dan om gesleten te worden: sleurd. Bedr., slepende vo,orttrel
tken:hi
jsleurde
het wordt voor eene sleet verkocht. V an hier hem langs den vloer. Onz,,slepende voortgaan :
sletig,sleetsch. Vanslq
jten.
dat moet zoo nog wathenen sleuren. Vanhier
l'eeuw . slee, bi
jv. n., sleeuwer, sleeuwst. sleur,de daadvan sleuren; eene medeslepende
Zuur: schtrp: sleeuwe pruimtn. Sleeuwe tanden gtwoonte: om de sleur te volgen.HoovT. Za-
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m enstell.: voortslem-en enz. Hct woord is ver- daard,tetoegevend was;

sli
jmgezwel,sll
jmgrawa
ntaansll
eren,sleren,en sloeren,van waarsloe- veel, sljmkliel, sli
jmkwaal, sljmpot, sli
jmprop.
rt-e
,en sloz.
di
g;en aan heteng.to'Jt
/r,morsen. sli
jmvisch, sli
jmziel
tte, sli
jmzucht, enz. Verwant
Nl.
eulel. m., meerv.slcatels. Een werktaig, aan lqhn,&c)
?à,
om ëen slotte openèn.oftesluiten:iemand den NI.I
JP,o.,zieslqp
'c4sleutel van zi
jne geldkistgeven,fgunrl-,hetbe- fl.
ljpen,b.w.
#ik sleep,heb geslcpen. W etwind over zi
jne goederen toevertrouwen. Den ten,scherpen:een mes,eeneschaarsli
jpen.Glad
sleutelop de kistleggen,flgt
lurl-,den boedelaf- maken:glazen,diamanten sli
jpen. Destraatsli
jstaan- Overdragt-,het middelom een geheim op pen is ûg.lanterfanten, ledig loopen. Van hier
te lossen: zi
j waanden raadt, om den slet
ztelte geslepen, ook loos, afgeregt: een geslepen verweten.Hoopr
r. De aanwi
jzing van den toon van stand, . geslepenheid, sljp, of sljpsel, zekere
een muzijkstuk:debeduursleutelenz. De stiften, aardeom mede te sli
lpen, sli
jper,sli
jping,enz.
aan welkedesnaren van verschillendespeeltui
gen Zamenstell.:sli
jpbord,sli
jpmolen,sljpplank,sli
jpvast zi
jn. Het werktuig, waarmede men eene steen, enz. Afsli
jpen enz. Schi
jntzi
jnebeteel
teschroef open oftoedraait. Hetdoorboordestift
je nisaan zjnen klank verschuldigd tczjn.
van eene kraan. Het werktuig,waarmede men âl.
lu
jlaatlle,v.,zieslbten.
een uurwerk opwindt;andershorologiesleutel. In ll.
:léen, b.en o.w.,iltsleet,heb ofben gesom mige godgeleerde stelsels spreekt men van sleten. Onz.,onder een gestadig gebruik afnemen,
twee sleutelen deshemelro-ks. Eindeli
jk,isdesl6uverteerd worden:dat kleed sljt geweldig onder
tel van een land eene vesting,waardoort1e tot, het dragen. Van lieverlede afnem en: d.e droef-

gang totzulk een land gesloten wordt:Koever- heid za1langzamerhand moeten sljten. De koorts
den is de sleutelvan Drenthe. Zamenstell.:sleu- begint te sli
jten. Bedr,doen afnemen,verteren:
telbeen,sleutelbos,sleuteldrager,sleutelgat,sleutel- ztjne kleederen sljten; zt
jn leven deerlick sli
jt.
reeks,sleutelriem,sleutelring,enz. Altsleutel,bas- Yoxo. Vertieren: ik kan er niets van sljten.
sleutel, beduursleutel, bemolsleutel, di
scantsleutel. Afbreken,en voor afbraak verkoopen:huizen sli
jhemelsleutel, kruissleutel,muzi
jksleutel,pi
jpsleutel, ten. Van hier sleet, sli
jtaadje, versli
jting van
tapsleutel)vioolsleutel,zangsleutel,enz. Vanslui- kleederen,enz. sli
jtcr,sli
jteri
j,sli
jting,enz. Zaten.
menstell.: afsli
jtent doorsljten) versljten, enzq,
Sleutel,neders.slötel,hoogd.Schlûssel,OTFRID. schi
jnt zi
jne beteekenis verschuldi
gd aan zi
jnen
sluizel,NoTx.sluzzeb kan vansluiten,of,als men klank,die eenewrj
lving aanduidt.
metKlL.slotelspelt,van slotworden afgeleid.
*lp
l.
k,zieslqk.
*::b, Klra.slibbe,q
sfï?pôer,o. V ettig en slibbe- l':kk ex:, b. w., ik slikte,heb geylikt. Ook
rig sli
jk: Slib vangen,in plaats van visch;flg, slokken,doorzwelgen:pillen slikken, En vlooten
in zi
jne verwachting te leurgesteld worden. Tn slikken in zi
jn onverzade maegh. Voxo. Van
den slib der hope. HoopT. V an hier slibberach- hier slikking. Zam enstell.:sliltm iddel,slikop,die
tig, slibberig, enz. Zam enstell: springvloedslib: alles opslikt,enz. Doorslikken, inslikken, opslikvan 'tzwartespringvloetslib.Voxo. Vanden ltlank ken,verslikken,enz.

gevormd.
*1.
1- ,bi
jv.n.en bi
jw.,slimmer,slimst.Krom,
fl
l:'
bbexex:. o. w., ik slibberde,heb geslib- scheef:ztjne beenen staan slim. Voortsoverdragt,
berd. Van slib,slt
hber. Uitgli
jden:mi
jne voeten slecht,erg:een slimmegast. Zi
Jwasmj veelte
slibberen langsden weg. Figuurl.;deslibberende slim . V an hier slimheid, slimmigheid, enz.;ook
ziele.H oovn
deonz.werkw.slimmeren,rcrlff/zlplcrerl,enz.Hoor'r
*l.ler, m.,zie slieren.
heefthetz.n.slimte.
Nl.:eseex:s o. w., ik slierde, heb geslierd. *lvlxâden, zie verslt
-nden.

Voortd. w.van slt
'
dden,slt
'
dderen,bi
jKlL.bekend ll.
lng-ex, m.,meerv.slingers. De daadvan
'
voor slibberen, gli
jden. Slingerend gaan: langs slingeren: dezc doot gaf eenen grootcn slinger
de straat slieren ; inzonderheid van iemand, die aan de zaken van Vranl
tri
jk. HoorT. Al wat
dronken is. V an hier ook een slier aan hebben, slingert:de slinger va'
n een uurwerk. Een werkeenweinigdronkenzjn. Zamenstell.:slieraspersie, tuig, waarmede men ietswegslingert:meteenen
SI.
IJ,zi
e zeelt.
slinger,ende meteenen eteen. BlassLv. Zamen*I.l
Jk,o. Ook welslik. Natte aarde, mod- stell.: slingersteens slingert
zurwerk, enz. Shngev
der,slib:van den hem el valt de sneeuw ensm elt kan van het oude slinqe
n worden afgeleid,ofvan
*#'
in 'tsli
jk. Hoola'
l,. Geld a1ssli
jk hebben betee- hetvolgende.
kent veel geld hebbcn,en welzoo veel,dat men

*l.l.ngexen, b. en o. w., ik slingerde,heb

het niet meer behoeft te achten,dan sli
jk op de geslingerd. Bedn, heen en wederbewegen:het
straftt.Vanhiersli
jkachtig,hetbedr.werkw.slbken, schip wcrd door den wind gcsliugerd. Overdr.:
sli
jkerig,sli
jkig,enz.Zamenstella:sli
jkdorp,sli
jkland, door hoop en vrces geslingerd. Metecneheen
veenland;sli
jkput,sljkschll
p,sli
jkspat,sli
jkspoor,enz. enwedergaande bewegingwerpen:slingerdehem
SI.
IJ'
- ,o.,meerv.sli
jmen. Eene taai
je,kleve- den stezn in zi
jn voorhoofd. Blll
zlrzv. O1
az,zich
rigezelfstandighcid. Somsevcnnreela1s droesem, heen cnwederbewegen:hj slingerta1sqendronhe/e,moer,welken zin Klrz.daaraan geeft. Ook ken mensch. W at slingert het schip! Zi
jn goed
sli
jk: of den vaten klecn van waerde,diemen overal laten slingeren is,lzetzelvenietbi
jeen,of
vormt van 'tsli
jm der acrde. D>
.
1 Dblcw. Het op zi
jne plaats,houden. Van hiergeslilger,slinvocht,waarmededevisschcn bekleedzi
jn,en meer gerjslingeraar,(slingerer) slingering,enz. Zamendergeljke taai
je stoFcn,als:slj
lm in de maag. stell.:slingeraap,slingerbeen,slingerbosch,slingerVan hier sli
jmachtig,sli
jmerig,sli
jmig,metsli
jm laantje. slingerooren, bi
j lloor'
r
slingerpad,
bezet,enz. Zamenstell.: sli
jmberoerte, sltjmgast, slingerroos,slingerslag,ecn behendigetrek,ofzet;

een scheldnaam , om iemand aan te duiden,die, slingervoet, enz. A anslingeren, afslingeren, door-

in het voorstaan zdner staatsgevoelens, naarhet slingeren, inslingeren, opslingeren, overslingeren,
oordeel van eenige driftige doordri
jvtrs, te be- toesli
ngtren,uitslingeren,verslingtrcn,enz.
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SLINK- SLORDIG.

lifnk ,zie llnk,bl
*l*v.n.
fl.:x:kex:, o. w., ik slonk, ben geslonken.
Anders ook slenken. V erminderen,krimpen:dat
vleesch slinktonder hetlqoken. De zwelling van

;g., het is m et hem verloopen. V an het onz.

werkw.slofen, door sleepvoeten het geluid van
slof veroorzaken, flg.
,vertragen, achteloos handelen.
zi
jne beenen begintteslinken.
ll.
ol) bi
jv.n.en bi
jw-,sloFer,slofst. Traag,
Nl.
:nks.slinksch,zie link,bi
jv.n.
nalatig, achteloos, slordig : zoo slof is hi
j in al
*1.:1. v.,meerv.slippen. De uitstekentle hoek zi
jn doen. Van hiersloleli
jk,lloolT slofheid,
van een kleed: sneedt stillek-ens een slippc van sl
of:gheid. Van slo
fen.
SAcrasmantel. BIJBElLV. Fig.:een voorneemli
jke Nl.
oeen.zie slof.

slip van 'tverwantschap te scheuren. H oor'r. Nl.
ok , m.,zie slokken.
Zam enstell.:hemdslip,m antelslip,enz. Hetwoard sl.
okk en. b.w.,ik slokte,heb geslokt. Gekomt van het verouderde slippen, evenveel als noegzaam .evenveel alssltkkentdoorzwelgen: het

glippen,bi
jKIL.sni
jden,afsni
jden.

slokken valtmi
jmoei
jeli
jk en pi
jnli
jk. Van hier

ll.lpp en . o.w.,ik slipte,ben geslipt. Even- slok,eene teug;slokachtig,sloklter,enz. Zam enveel a1s ghp'pen. V an hier slipper, of slipperd, stell.:slokdarm ,sloklust,Ouo. slokop,die alles
opslokt, slokzucht, enz. l'nslokken, opslokken,
in:eenen slipperd mal
tcn,stillet
jeshenengaan
slipperen. Zamenstell.:sliptouwt
je enz. Afslip- enz. V an den klank gevormd.
pen, doorslippen, inslippen, ontslippen,uitslippen, ll.o'm '
vne.
r, n1., m eerv. slommers. E venveel
enz.
a1s slommering, beslom mering, verwarring van
Nl.lssen. b. w,, ik sliste,heb geslist. Even- iemands zaken:de wedtzwe bli
l'ft in eenen vreeveela1slesschen,blusschen:Daer ze ongeleschten sel
i
jken slommer zitten. Van hier slommeren, in
kalk met water willen slissen. VOND. O verdr-, beslomm eren,beslomm erd,beslommering,slommeeene brandendebegeert uitdooven:om mi
jn lust ring.
ter konstte slissen. HoorT. Een twistvuurblus- Nl.on'
xp, v.,m eerv.slom pen. Een ruwe onge-

schen, eenen twist besleehten: eer wi
j spanjes fatsoeneerde klomp: dat is eene slomp van een
oorlog slisten. SIx v.CHAND. Van hier slissing. gebouw. Iets romp slomp doen is, het ruweli
jk
Zamenstel.:bcslissen.
behandelen. Voorts,is slomp bi
j ltls.een holblok,
llwebbe. v.
,meerv.slobben. Temand,die het dat men aan d: voeten draagt;en slomphosen zi
jn
morsigste werk in een huishoudcn verrigt:ik be- bi
j hem klompkousen.
dank er voor, om alti
jd hetslobbetje tewezen. ll.
oxkg, v., meerv. slonsen. Eene havelooze
V an hier slobbig,m orsig.
sloerie:watziet die slons er uit! Hetverkleinw.
ll.
obberen,slabberen,b.eno.w.rikslobberde, slonqiewordtvooreen dievenlantarentje gebruikt.
heb geslobberd. Een klanknabootselld woord,dat V an hier slonsachtig, het onz. werkw. slonsen,

de wi
jze aanduidt, waarop eenden, ganzen, var- slordig te werk gaall;slonserig en slonsig.
I
tens, enz.hun voedsel opslorpen, en voortsop- ll.
oof, v., meerv. slooven. Bi
j KIL.slooue.
slorpen,overhetalgemeen:hi
jslobbertzi
jnesoep, Verwantaan sleve.dateene mouw aanduitlt; en
in plaats van ze met den lepel te eten. Lepel- aan sloop. Eigenli
jk,eene omstrooping van mouspi
js ongeschikteten:zie hem eensslobberen;en, wen,ofandere deelen der klecding; de t
lpschoreven als heteng.to slubber,ook in anderedingen ting van eenen vrouwerok, enz. In het gebruik,
ongeschikttewerk gaan:gi
jslobberterzoo wat een voorschoot. Overigensbeteekentt
qlptl
/'iemand,
over heen. Van hier geslobber, slobbering, de die hetmorsigsteen moei
jeli
jkste werk verrigt,ja
daad van slobberen, en al wat zich laatslobbe- eene sukkelaarster, over het algem een: arm e

ren:er zit aan eenen kabeljaauwskop vri
j wat sloof! Zamenstell.)oversloof,oul.derporlt/?
'
tf

slobbering, enz. A fslobberen. beslobberen, door- werksloof. Van slooven.
slobberen,inslobberen,opslobberen,enz.
sl.oopen, b. w., ik sloopte, heb gesloopt.
Nl
lodde, slodder,zie slodderen.
U'iteen doen,afbreken: een huis, een schip, enz.
Nl.odderen, o.w.,ik slodderde,heb geslotl- sloopen, V an hier slooper,slooping.

derd. W i
jd om het li
jfhangen: dat kleed slod- *l.oel,v.
,meerv.slooten. Eene watergroeve,
derthem om hetli
jf Van hier slodde, slodder, welke het eene land van het tndere scheidt. Hi
j
en slodderer,bi
jK1L.een slordig mensch;slodder- snevelt in de sloot. HOOFT. lli
j schuwde den
aclltig en slodderig. Zamenstell.: slodderbroek, regen en vielin de sloot,om een gering kwaad
slodderkleed,slodderl
tous,iemand,wien dcltousen temi
jden,vervielhi
jin een grooter. lemandvan
op de hielen hangen, en sloddervos, een slordig den wal in de sloot helpen, hem ondienst in

mensch, enz.; schi
jnt verwant aan yodderen, en plaatsvan dienstdoen. '
Vanhierhetbedr.werl
tw.
zi
jne beteekeni
s aan zi
jnen klanltverschuldigdte slootentmetslootendoorsni
jden. Zamenstcll.:bag-

wezen.
gersloot,moddersloot,ringsloot,enz.
ll.odderves, m .,zie slodderen.
ll.ooven, o. m , ik sloofde, heb gesloofd.
Nl.oep, v., m eerv. sloepen. Een klein vaar- Ot11.bedr.,voor de mouwen,of andere deelen der
tuig: die m et hem in dezelfde sloep overvoer. ltleeding omstroopen, of opschorten: slooven de

Hoor'
r. Zamenstell
.:sloeproei
jer enz.

mouwen. KJL. En van hier zoo zwaar en mor-

Sloep, neders. slupe, fr. chaloupe,eng.shallop, sig werk verrigten tot den latcn avond slooven.
kom tvan slutp
'en,omdat het een vaartuig is, dat Zam enstell.:afslooven enz.

overalligteli
jk doorsluipt en doordringt.

ll.
op, o.,meerv.sloppen, Een sluiphol:voor

Nlloe:rle, v., meerv. sloeries, Een haveloos slop en holen. Focqtœxnn. Voorts, een naauw

vrouwmensch. Hetwoord komtvansloeren,KlL. stecgje.
slooren,evenveela1ssleuren en slieren.
Nl
lerdl.
g,bi
jv.n.en Li
jw.,slordlger, slordigst.
l'of,v.,meerv.slofl
kn. De daad van sloflen, W aarschi
jnli
jkvoor slodderig, van slodderen. Zie
verzuim,achteloosheid:de slofis er in. Door de
Ongeschikt, onordeli
jk: een slordig
gemeene slofin de goedekunstcn. Hoor'r. Eene m ensch,slordig huishouden. V an hierslordigheid,
oudemnil,waarop men sloft:htjlooptop sloFen, slordigljk.

SLORP--SMAKEN.

ll.exp. slurp,m .,zie slorpen.
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terk-eering, die naar believen geopend en gesloten

âlerpeu,slurpen,b.w.,ik slorpte,heb ge- kanworden:wi
j voeren doordesluis. Fig.:de
slorpt. Klank
-nabootsend. Vochtmet hal
f geslo- slui
jsen deshemels. BlavsLv. Zamenstell.:sluis-

tene lippen in den mond halen. V an hier slorp, deur,sluisgeld,sluiswachter,enz. V an slut-ten.
zooveelals m en op eenm aalslorpen kan, slor- Nl.ul.éen , b.en o.w., ik sloot,heb gesloten.
ping,enz. zamenstell.: slorpdrank, slorpei, enz. Bedr-, toedoen, digt maken: de koopstadt sluit

Inslorpen,opslorpen,uitslorpen,enz.
geen poort. Voxo. Fig.:gi
jslui
jt'
tkoninekri
jk
ll.et. o.,meerv.sloten. Alwat sluit:de deur der hemelen voor de m enschen. BlassLv. Eenen
houdt geen slot. Een bekend werl
ttuig om te brief sluiten, verzegelen, of hem voltooi
jen, en

sluiten :hetslotdeugtniet. Fig.: nu sprong het eindigen. Eenen koop,een verdrag,een vcrbond,

slot der oude droomen open. Yoxo. Het slot den vrede,een huweli
jk, slniten, tot stand brenvan een schietgeweer. Het besluit van eenig gen. Eene vergadering sluiten, eindigen. De geding:het slot van de zake kwam hierop uit. Bi
j lederen sluiten,dezelve digt opeendringen. Eenen
slotvanrekening is,eigenli
jk,bi
j deeindeli
jkeop- kring sluiten, zich kringswi
jze scharen. Eenen
making van hareuitl
tomst,overdr-,bi
jden einde- trein sluiten,deachterste daarvan zi
jn. Het hek
li
jken overslag van evenveel welke zaalt. Het sluiten,eigenli
jk,hetzelvetoedoen, fig.
, achteraan
slotvan eene red.e is derzelver besluit. G een slot kom en. Onz.,is slut'ten gesloten worden: de kool
aan hetli
jfhebben,losli
jvig zi
jn. Iemanc
leenslot beginttesluiten. Zamenhangen: datsluitin het
aan den mond werpcn,flg..iemand doen zwi
jgen. geheel niet. W e1 sluiten is, vastgesloten zi
jn:
Eindeli
jk,issloteen welgesloten en versterktkas- die doossluitnietwel. Van hiersluiter,sluiting.
teel:het slotvan M uiden,hetslot van Abkoude. Zam enstell.: sluitben, sluitboom, sluitdoos, sluitZamenstell.:slotbewi
js,slotdicht,slotenmalter,slot- geld,sluithek,sluitkool
,sluitmande,sluitrede,sluitgat,slotheer,deeigenaarvan een adelli
jk slot, regel,sluitstuk,sluitvers, enz. Aansluiten,afsluislotplaat,slotpoort,slotrede, slotregel, slotschroef,
slotvast,slotvers,slotvonnis,slotvoogd,enz. Deurslot, grendelslot, hangslot, ltnipslot, nachtslot,
proefslot,snaphaanslot,vuurslot)zinslot)enz.Kom t
van sluiten.
fl.ui.jex, m., meerv- slui
jers. Een bekend

ten,besluiten,omsluiten,ontsluiten)opsluiten,toesluiten,wegsltziten,erw.
V olgensAoylLuxG.,verwant aan hetlat.claudere.
Nl
lpurf,n,meerv.slurven. Desnuitvan eenen
olifant, dus genoemd naar het slurven, ll/zr/lezl,

slorpen,of)volgensKIL.slorven,dat hi
jdaarmede
kleedingstuk der vrouwen. Doe nam si
jden slui- doet.
fl.uErpen? zie slorpen.
ondersteuning van eenen gewonden arm ;hi
jdroeg Nl.
u w . bi
lv. n. en bi
jw.
,sluwer,sluwst. Beden arm i
n eenen slui
jer. Fig', al wat tot ver- hendig,listig,loos: een sluweknaap. Van hier
mornm ing van eenige zaak dient:ontruk dewttar- sluwheid. Oulings zoowel in eenen goeden, a1s
heid haren slui
jer, Van hier het bedr. werkw. in eenen kwaden zin;en daarom verwantaanhet
slub'
eren, met eenen slui
jer bedekken;geslui
jerd, angel
s.gleaw,OTFaID.glau,Ksxoclaull
klt
,schranenz. Zamenstell.: hoofdslui
jer enz. Omslui
jererl, der,wi
js.
ontslui
jeren,enz.
fm aat'
l.
,m.,ziesmaden.
fl.
ui.
k.bi
jv.n.en bi
jw-,sluiker,sluikst. Naar N'
m aak,r
n-,zie smalcen.

J-er,ende bcdecltte haer. BlassLv. Een band,tot

deu grond gebogen, regtstandig nederhangende: Nela eh t, v., m eerv.smachten. Een afgesnesluik haar. Van hier sluiklleid. Van sluiken.
dene buik van emaen haring: smachte van den
*l.u :k. v. De daad van sluiken. Enkelge- pekelhaerinck. Kls.

bruikeli
jk in ter sluik, sluikswi
jze: al komt de N*naehïi
en,o.w.,ik smacll
tte,hebgesmacht.
wraek tersluik. Voxo. Van sluiken.
Eigenli
jl
t,even alssmakkenen sttaken, het gel
uid
fl.u :k en, b.w.,ik slook, heb gesloken. Al geven,datin het woord begrcpen is;en daardoor
ltruipende, ongemerltt, iets verrigten: datzoeter den uitersten honger,ofdorst, aanduiden. In het
smaektin'tsluiken en verbergen. V oxo. Smok- gebrtlik,doordorst,honger of hitte verteerd wor-

kelen:brandewi
jn sluiken. Van hier sluik, slui- den: van dorst enz. smachten. Ergens naar
ker,sluikeri
j, sluiking. Zamenstell.: sluilthandel snlachten, sterk verlangen. 5Wan hiersmachterig.
enz.
Zam enstell.: sm achtlap, een hongerig, een be*sl.ul.
wnen . zie sluinteren.
hoeftig, mensch. Versmachten enz. Een klankfl.ul'
m el
ren. o. w., ik sluimerde, heb ge- nabootsend woord.
sluimerd. Voortdtzr.w.van slut-men. Door eenen *m atlen, b. m , ik smaadde, heb gesmaad.

onvasten slaap bevangen zi
jn:de kranke sluimert. Iemand, op eene honende wi
jze,behandelen,beVan hiersluimcraar,sluimeraehtig,sluimerig,slui- leedigen: hi
j zag zich op het vreeseli
jkste bemering. Zamenstell.:insluilneren, sluimeroog, bi
j schimpen en smaden. Van hicr smaad,de daad
Yoxo.:verdwi
jntvoor'tsluimeroogh,enz.
van smaden,versmat
ling,smadeli
jk, enz. Zamenfl.u:p, v. De daad van sluipen. Bi
j Kls. stell.:versmaden,
een sluiphol; maar thans enkel gebruikeli
jk in Smaden,hoogd.scht
nöhen,kan,met Aoslz
uxG,
ter q
sltte
',sluipswi
jze. Van slut
p
'en.
van een verouderd schmaden, bezocdelen, worden
ll.u :pex:. o.w.,ik sloop,ben geslopen. Be- afgeleid.
hendig en genoegzaam ongemerltt ergens indrin- N*nak g v., meerv. smaklten. Zeker slag van

gen:de muissloop in haar hol. Van hier slui- kleine koopvaardi
jschepen. Zamenstell.: smakper,ook voor wegsluiping:hi
j maakt eenen slui- schip,smakschipper, enz.
per,
sluipster, enz. Zamenstell.: sluipdeur,
sluiphaven, sluiphoek, sluiphoer, sluiphol, sluip-

f*nalks m .,zie smalclcen,b.en o.w.
Nm ak en, o. en b. w., ik smaaltte,heb ge-

koorts,sluippad,enz. Doorsluipen,inslui
pen,ont- smaaltt. Ei
genli
jk,hetgeluid verwekken,datmen
meermalen geeft, als m en iets regtproeven wil.
Sluz
p
-en,hoogd,schliefen,isverwantaanslt
'pen. In het gebruik, proeven:alshi
p
jdien gesmaeckt
fl.
uâs.v.,weerv.sluizen. Eene bekende wa- hadde,en wild:hi
jnietdrincken. BIJBILV. M et

sluipen,uitsluipen,wegsluipen,enz.
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levendige gewaarwording genieten:genoegen sm aken. Voorts,ook ondervinden,overhetalgemeen:
droefheid smaken, den dood smalten. Onz., de
hoedanigheid bezitten, van des menschellsmaakvermogen zoo of zoo aan te doen :watsm aakt
dat zoet! Het smaakt naar den rook,enz. H et
smaakverm ogen streelen: dat smaakt. Fig.:die

li
jk eene wonde,verwant aan hetoudemavrire,
wonden.
f- eden. b. w.j ik smeedde,heb gesmeed.
Door slagen buigen! vormen; zoo a1s een goud-

smid hctgoud,een p.zersmid heti
jzer enz.snleedt.
Spreekw.: het i
jzer smeden, terwi
jl hetheetis,
eene goede gelegenheitlaangri
jpen. Overdr-,iets
taalschi
jntu te smaken. Van hier smaak, sma- ontwerpen,verzinnen,verdichten:nieuweti
jdingen
keli
jk,enz. Een klanl
tnabootsend woord, verwant smeden. Onheil smeden. Van hiergesmi
jde,geaan smakken,'
sz
??ttc/kf6?
k.
smi
jdig, sl
needbaar, smeedster, smeder, smederi
j,
Sm akk en, o. w,, ik smakte,heb gesmakt. smedig, slneding, sm id, m ecrv. smeden; ankerOnder heteten m etden mond klappen:gi
-jmoe
t smid, hoefbmid,enz. smi
jdig,smi
jdigheid,enz.

zoo niet smakken, als gi
j ect. Zulks onderhet Zamenstell-: smeedkunst, smeedwerk, enz. Aau-

kussen docn,waarvan KIs.smakmuilen smakmui- smeden, insmeden, opsmeden, uitsmeden,versmelen heeft. Van hier smak en gesmak. Eenklank- den,enz.
nabootsend woord,verwantaansmakenen smacbten. Snleden is verwant aan het hoogd.schmeissen,
f'm akk en. b.en o.w., ik smakte, heb ge- neders.smiten,slaan.
sm akt. Stooten, werpen, bonzen:iets tegen den fm eek en , b.w.,ik sm eekte,heb gesmeekt.

grond smak-ken. Onz., neerstorten: de groote Op eene vlei
jende en ootmoedige wi
jze bidden.
m assteng smakte op het dek neder. V an hier
smak,bons, stoot. Zamenstell.: aansmakkeny insm akken, neersmakken, opsmakken, uitsmakken,
wegsmakken,enz. Klanknabootsend woord.

Van hier smeekeling, die om iets smeekt,
smeeker,smeeking,smeekster. Zam enstell.:sm eekbede.smeekbrief,smeekdieht,sm eekgebcd,sm eekschrift,smeektaal,enz. Afsm eeken enz.

f'
m al
l,bi
jv.n.enbi
jw-,smaller,smalst. Ei- Smeeken, smeekelen, is verwantaan hethoogd.
genl
i
jk,ltlein. Duswaren struiken,oulings,smale dclzleïclez?,schmeichelnwvlei
jen.
holz.N oTx-;klein gevogeltesînalt'u.t
y:.
/i/ge/G Islo-; *'
m eer,o. Eenesnli
jdi
gezelfstandigheid,gekleine steden smale stedentKzfu. E en smalgetal. schikt,om over iets anders heengestreken te wor-

Hoorr. Voorts,geri
ng,slecht. Dus zi
jn geringe den. Bi
jzonderli
jk,hetvet,datrondom de llieren
lieden bi
j Islo.smaliu manno; heerschappen van en aan de darmen der slagtbeesten gevondeu
een gering aanzien en vermogen, bi
j Kls.smale wordt:zeshonderdpond vleeseh,en tachtig pond
ionckers,'
s/?lc& heeren; ook geeftmen den naam smeer. Hi
j teert op zi
jn smeer,hi
jleeftwerke-

van smallegemeente nog hedendaags aan gering en loos van het reeds gewonnene. Van hier smeerslecht volk. llettegenoverstaande van breed: dat achtig, smerig. Zam enstell.: smeerader) smeerlakcn is te smal. Overclragt.) als er zoo vele bal,smeerblad,smeerbloem,smeerbol,smeerboom,

erfgenamen zi
jn,valt de decling smal. Van hier smeerborstel, smeerbuis, smeerbus, smeerdoos,

smalheidjsmalligheid, sm alte. Zamenstell.:smalbladig, smaldeel, onderdeel.
sm aldoek,stnal
linnen;sm alhans,schraalhans,enz V ersmallenenz.
N'm alpen , o. w., ik sm aalde, heb gesmaald.
Voor sntadelen. Voortd. werkw. vau smaden,

sm eergoed, smeerkaars, sm eerkalk, smeerkruid,
sm eerkwast,sm eerlap,sm eermaand,slagtmaand,
sm eerpot, smeerpuist, sm eersteen, smeerstruik,
sm eervlek,slneerwortel,sm eerzalf,enz. Aalsm eery
hoofdsmeer,koesmeer,kaarssmeer,oorsmeer,scha-

sthimpen. Dat zi
j nooit schandli
jk spreel
t, of pensmeer,schoensmeerjschurftsmeer,wagensmeer,

smaal, L. D. S. P. Denk nietj dat ik op u, enz. Van smeren.

uit wreevle spi
jtzalsmalen. L.'
W -v.MsnxEx. N'
m eAls v., meerv.smelten. Zeker slag van

V an hier gesm aal, smaalster, smaler, slnaling. kleine visschen,datin Zeeland uithetslib opgeZamenstell.:sm aaldiehtjsmaalrede,smaalschrift,enz. dolven wordt.
l'm al.
ly v. Eene blaauwe verw, die door N'
m el.t.zie smelten.
smelting ultkobalt wordtbereid. Van sntelten.
Nm el.éen . b. en o.w.,ik smolt,heb ofben

N'
m aragd,m.,meerv.smaragden. Een edel gesmolten. Onzi
jdig,van eelle vasteineenevloei-

gesteente, van eene mill ofm eerdonkergroene bare zelfstandigheid overgaan:de schotel smeltop

kleur:het eerstë folldament was Jaspis het het vuur. Gel
i
jcl
t was voorhetvi
jersmelt.B1J'
vierde Smaragdus. BlaB>zLv. Van hier het on- BErav. V erteerd worden: en 't sap des ligchaems
verb. bi
jv. n. smaragden. Zamenstell-: bastaard- drooght schoon uit en smilt aen lucht. Voxo.
smaragd,moedersrnaragd,enz.
Al smolt de heerli
jlkheit van Amsterdam in stof.
Sntaragd, fr. tmet-aude, eng.enlerald,ital.sme- Ax'
roxlo. Ach die u eens zag smelten van verraldo, lat. smaragdus, m iddeleeuw.lat..ettteraldus, langen. 1100.
1!
>T. Bedr-, vloeibaar m aken: lood

sp. esmeralda,gr. cp-qr
llydr
al,komtvanhetarab. smelten. Overdr.:M aer gi
j smelthardeltlippen
zamarut.
door uw lippen. Voxo. Iloor verwarming ri
jp
Nm art,smert,v..meerv.smarten. Eigenli
jk, maken: druiven doorde zon gesmolten tot rozi
jeene gevoelige en pi
jnli
jke aandoenillg des lig-. nen. AxToxlo. Door smelting vereenigen: hoe
chaams: met smerte sultgi
j killderen baren.BIJ- '
t lieve paer twee harten,zin en wil,ineen smelt.
sslav. Sm artachter de oorell,of in de liczen der Voxo. En smolt den galm derlier in dlen der
kinderen, wanneer de opperhuid geschaafd is. orgelkcelen. FSITAMA. D e kleuren ineensmelten,
Overdr., eene grievende gewaarwording der ziel: is voorkomen, datdezelve te sterk nevens elkan-

geprik-keld door de smart. 11001>T. Van hier derafst#ten. Van hiersmelt,bi
jKls.voeht,
smarteli
jk,smarteli
jkheic
l, snial
'teloos, smarteloos- smelter,smelteri
j,smeltighjbi
J-KIL.vochtig,smelheid,hetonz.werkw.smartelt,(smerten)pi
jnli
jden; ting, smout, enz. Zamenstell.: smeltbaar,smeltvoorts geschaafd,of vanopperhuidberoofd zi
jl, buis, smelthuis, smeltkroes, smeltoven, enz. Afsmartig,van opperhuid beroofd,enz. Zamenstell,: sm elten,insmelten,versrnelten,enz.
ligchaamssmart,zieleslllart,enz.
Is verwantaan mildtaan hetlat.mollis,en h:t

Smart, dplerf, hoogd, Schmerz,beteekent eigen- gr.IwlàaTTew.
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l- pren. b. en o.w.9 ik smeerde,heb ge- van de s, gevormd van muil, en, even a1s dit

smeerd. Eene smi
jdige zelfstandigheid over iets woord, in de onbeschaafde straattaal, voor eens
anders heen stri
jken: brood smeren. Iemand menschen mond gebezigd: klop hem op zi
jnen
honig om den mond smeren,hem vlei
jen. Iemand smoel. Dit is een aardig smoelt
je, een aardig
de handen smeren, dezelve door eenen steekpen- bekje. Zievaortsmuil.
ning, a1s het ware, leniger, vltlgg.er, en tothet fm ok en , b. en o.w.,ik smookte,heb geverlangdewcrk gereeder.maken:in hetfr.Lî.
al'
s- sm ookt. Onz., smook, of rook, van zich geven:
ser la patte. llaarentegen is:iemand de rlbben het smookterge3veldig. Bed1
'.,doen rooken:hi
j

smeren, hem afkloppen. l)e keellustig smtren, sm ookt tabak. Van llier smook, rook, damp;
islustig drinken. Teren en smeren,smullen. Die sm oker. Zamenstell.:besmoken,opsmoken,enz.
m okk el.aae, rn.,zie smolckelen.
os zal wel smeren,beteekent,hi
jzalwelsmeer s'
opleveren. Eindeljk,issnteren bemorsen: draag fm ekk el.en. b. w., ik smoltltelde,heb ge-

zorg,dat gi
j uwe kleederen daaraan nietsmeert. smokkeld. Bedektelijk naar een onregtmatigvoorVan hier smeer, sm eerbaar, smeerder, smeerstl, declt
rachten;sluikhandeldri
jven:afgeri
gtop het
smeerstery smering. Zam enstell.: smeerschoen. smokkelen. Die wi
jn is gesmokkeld. Van hier
Aansm eren,besmeren, insmeren, opsmeren, oversmeren, versm eren,enz. K lanknabootsend woord.
*- eré, zie smart.
fm els V., meerv. sm etten. Evenveel welke
vlek, waardoor iets bezoedeld wordt. Figuurl.:

smokltelaarjiemand, die slnoltkelt,en een vaartuig,

waarmedegesmokkeltlwordt, smokkelari
j,smok-a
keling, enz. Zamenstell.;smokkelgoed, emokkelkroeg,smokkelschip,smol
tkelwi
jn,enz. Doorsmokkelen enz.

eer gi
j de smette zultvan zulk een schandig feit Smokkelent neders. schmuggekn,eng.fo smuggle,
gen, zie
uit uw gewisse wassen.Ds l)EcK. Vri
jvan de is een voortdurend werkwoord van smul'

smet derbloohartigheit.Voxo. V an hier sm ette- 8tlluîgeït.
loos, 8metten, b. en o. w.,bemorsen,en bemorst Nm eok , m .
yzie smoken.
worden. Zamenst
fxneolrdronk en. zie smoren.
ell,:i
jzersmet.
fm elsen, smetschen, verouderd o. w., ik
lm eorl.
#
lk.ziesmoren.
smetste:heb gesmetst. Bi
jKlr
a.brassen,slempen. fm oren, o. en b. w.: ik smoorde,benjof
Ook bil V oxosxz:m en smetst cr viermaaldaaghs. heb, gesmoord. Onz., verstlkken1het is, om te

Van hier bi
j KIL. smets,brasseri
j;smetser,een smoren. Fig.:hij wilde spreken,maardewoordell
brasser,en sm etsdagen,slempdagen.
s
moorden op zi
jne lippen. Bedre
,doellstikken:
l'm elten ,zie smet.
iemand onder een be'd sm oren, In de geboorte
fm eu ien. o. w.,ik smeulde,heb gesm euld. smoren) docn stikken; fig.,ietsin zi
jne opkomst
W el aangeglommen zi
jn,doch niet branden:het tegenhouden,en te niet doellloopen. Zijnewoorvuur ligt te sm eulen. Figuurl.: er smeult een den op de tong smoren,dezelve inhouden. Einvreeseli
jk oproer,erzi
jn daarvan geheimebeginse- deli
jk, is smoren in eene digtgeslotene pan gaar
len. Van hier sm euling.
braden:die eent
lvogelssehi
jnen gesmoordtewezell.
f- i.t'I., m.,zie smeden.
Van hier smoorder,smoorli
jk,om te smoren:zi
j
f'm i.tl.s, smidse,smis,smisse,v.,m eerv.smid- is smoorli
jk op hem verliefd,-- smoring, enz.
1)e werkplaats van eenensmid: doorM uLclBER in Etnaes smis gegoteu.V oxo. Zamenstell-:
reuzensmidse,de befaamde smidse derCyclopenin
denberg Etnatin dereuzensmiclsgesmeedt. V oND:
V an smeden.
Sen.

fm :eg.smiegjes,ziesmq
'Wd
'
g.

Zamenstell.:smoordronlten,zoo dronken:dat men
gevaar loopt om te sm oren, of te stlkken,
slnoorheet, sm oorpan, smoorpot,enz. Versmoren
enZ.

fxnels, v.,zit sntotsen.
f'Fnelsex:, b. w., ik sm otste, heb gesmotst.

l- :en é. v., m eerv. smienten. Een halve In hethoogd.schmutsen,bi
j deJagersgebruikeli
jk,
eelldvogel. Ook wordt een mager,schraalmensch wegens eene aanlokking van hetwild,door na-

Inet dezen naam bestempeld: hi
j is een regte bootsing van deszelfs stem. Van hier smots,
smient.
smotse, volgels HALE
xA, eelle ooltjke hoer. Bi
j
l- :.jd:g, zi
KIL. is sntotsett, schinlpen,smadenjlasteren; van
e nesmn'
.'
deen gesmb'
dî
#.
'
f'
m:
a-digen, b.w.
,i1
tsmi
jdigde,heb gesmi
j- waar smotswoord, een scheldwoord, en smotse,
digd. Lenig mal
ten;flg.,verzachten:'tsmi
jdigen een schelder, smaler,en een bediende van de gederplakkateu.Hool'
r. Vanhiersmi
jdiging.
ringste soort. Van hier snlotsig. Zie ook smodf'm l.'
*é.v.ymeerv.smi
j
jten. Bi
jdescheepslieden, t/ercn,vuilrnaken.
ecn touw onder aan het fokkezûil enz. In het f- ous.m.,meerv.smousen.Eeneveraehteli
jke
hoogd.Schmt
'
ete. Anders ook
als.
benaming van eenen hoogduitschen Jood. V oorts,
.h
*- 1a*1en . b. w.y ik smeet, heb gesmeten. geeft m en den llaam val'lsntous aan elken sehagAverpen:ietsop dcn grondsmi
jten. Een lièfheb- eheraar:hetis een regte smous. Vanhiersrnousber van vechten en smi
jten. Van hier smi
jter. aehtig,hetbedr.en onz.werkw.smousen,schagche-

Zamenstell-:afsmi
jten,insmi
jten)opsmi
jten,uitsmi
j- ren; smouseri
j, enz. Zameustell.:smousenaard,
ten, enz.
slnousentaal, smousenwinst, enz. llet stam woord
angejs. sml*tan, eng. to &plk@fe, zweetj. is de eigennaam M ozEs, waarvoor de Jodén,in
sml'ta hoogd. schntelszen,gr. cpttjrcew,is verwant de gem eenzame verkeering,mous,zzàovdpk bezigen;
aan het lat.mittere,fr.mettre,en heeftzi
jnebe- en hi'ervan is,metvoorzctting van eene s,smous,
smous)6gevormd.
teekenis aan zi
jnen klank te danken.
N- edderen. b. w.,lk sm odderde, heb ge- ë- eu t. o. Uitgebraden of uitgesmolten vet
ysmq
*lt
*en,

smodderd. Bi
jltIL.eveuveelalssmetsen,brassen; van slagtbeesten,dat tot toebereiding van spjze
bi
j HALMA, vuil maken. Van hier smodderig, gebezigd wordt, ook tot hetzelfde einde ge.

vuil.Zamenstell.:smoddtrmuil,smodderntuilen,onz. bruiktq boter:er is zout noch sm out in,hetis
werkw.
mager en laf. En bi
j KlL olie: raepsmout;
fm oe', m .,m eerv.smoelen. Doorvoorzetting waarom smoutmolqn bi
jhem ollemokn is. Sfaout,
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of smoutk,is eindeli
jk bi
j deboekdrukkersin ge- geven, hem een bits woord toeduwen. Van het
bruik,voor het drukken van losse stukken,a1sbek-endmakingen,rouwbrieven,enz.;waarvan sm outwerk. Van hier sm outachtig, het bedr. werkw.
sntouten,smouterig,sm outig,smoutlgheid,enz. Zam enstell-:smoutpeer,eene weeke en sappige peer,
die in denm ond versm elt,in hetfr.beurrée,hoogd.

onz.werkw.snaauwen,norsch,bits,spreken:waarvan snaauwachtig, SnaallWer, snaauwster! enz.
Zamenstell.:toesnaauwen enz. Dit woord lszi
lne
.

beteckenisaan zi
jnen klank verschuldigd.

Nn aR s m.szie snakken.
Nnak ken, o. w., ik snakte, heb gesnakt.
Schmalzbtw
rn,enz.
Eigenli
jk,soortgeli
jk een geluid geven,a1s in dit
î'
mout,oul.ook smolt,neders.smalt,zweed.smlllt, woord begrepen is. In het gebruik,zulk een gehoogd. Bchmalz, komt van sntelten, KIL. smouten. luid uit een hjgend verlangen naar eenig ding,
lm ui.gens b.w.,ik smuigde,heb gesmuigd. met eene afgebroken adem haling, voortbrengen:

jKzlzpraten,
Ietsbedekteli
jk doen;bi
jzonder,zich bedekteli
jkte naarieTssnakken. Ook issnakken bi
jm snakken. Foco. Vanhiersnak,
goede doen:hi
j zit daarweer te smuigen. Van klappen:op ri
hier smuig,ofsmuik,de daad van smuigen,in ter de daad van snakken; ook hetzelfde a1s snik enz,
Klank-nabootsend woord,verwantaan stttklcen.
smuik.heimeli
jk, smuiger.
lnap, m.,zie snappen.
âm u fkp ter smuik,zie smuigen.
fnap pen. o. w., ik snapte, heb gesnapt.
N'm uk , m.,zie smukken.
Nm uk ken , b. w.,ik smukte,heb gesmukt. Ei
genli
jk,het geluid geven,datin dit woord be-

gens,met eenen knap verOpsehikken,versieren; doch meestgebrtlikeli
jk in greyen is; en vervol

opsmukken. H et luidtin hethoogd.schmueken,en
is verwant aan het gr.cprjzetv,afwisschen,opsieren. Van hier hetzelfst.smuk,oppronksel,sieraad.
N- u l.s v.,meerv.sm ullen. De daad van smul-

spmngen:het slot snapte digt. Van hier snaphaan, (1e haan van het geweer, en vervolgens

smullen,brassen,goede sier maken.

en hedendaags, babbelen,klappen:zPJ hield niet

hetgeweerzelf. Zich even schieli
jk bewegen,als
iets, dat op de gezegde wi
jze snapt,zoo alsin

; ZO0 ook 0*4 eenen &4c#: in een
len,brasseri
j,slemp; hi
jhoudtveelvan de smul- ontsnappen enZ.
Trek totbrassen,en voortsallerleitrek:hebtgi
j oogenblik. Een m ond m et het gezegde geluid
vpen: de hond
daar ook sm ul op? Eel
le smuljurk heetooksmutt openen, om daarmede iets te grhet kind eene schoone smul aantrekken. Y an snaptnaardevli
eg. Eindeli
jk,issnappenbi
jKIL.
,

fm ul.
len. o. w. Brassen: wat zullen wi
j op m et snappen. Yan hier snap,voor g6snap:
sm ullen! 001< zich onder het eten bem orsen. veelsnaps hebben, snapaehtig,genegen om te
Van hier smuller,sm ullig,sm nlling, enz. Zamen- snappen,
snapachtigheid, snapper, snapperi
jy
stell.:sm ulbaard,sm uldagen,smulm oer,sm ulpaap, snapster. Zamenstell.:insnappen,ontsnappen,toesnappen,uitsnappen,enz. Klanknabootsend.
enz. Besmullen enz.
Nnars, zie sners.
fuaak . m., meerv. snaken. Een kluchtig
menscb, een potsenmaker. Van hier snaaksch, ânater. m.,zie snateren.
l.
kluchtig, grappig, enz. M isschien ligt de grond Nnaéerenj o.w.,ik snaterde,heb gesnatert
van ditwoord iu hetoudesnakken,praten;endan Kakelen,klappen,snappen:zi
jsuatertdenganschcn
dag. De snaatrend'Echo enz. l'
Ioola'
r. V an hier
issnaak eigenli
jkeen kluchtigeprater.

Nnaakseh,ziesnaalc.
gesnaterysnatcr,voorden mond:zjnenslaterroeNn aae, v., m eerv.snaren. Eene schoonzus- ren,- snaterig,snaterster,enz. Zamenstell.:snater: mjns broeders vrouw is mi
jne snaar. En terbek,hetzelfde alssnateraar. Klanknabootsend.
eeneschoondochter:schoonmoederzi
jndevautwee fnavel
lsm.,ziesneb.
slecht-gestelde snaeren. D wv.os PoTTsa.
*ne'b. v.,meerv.snebben, De neb van eenen
Snaar, angels. sîlore, ttzpr .
1111, TATIAN.snur, vogel,anderssnavel:zwanen en ganzen zi
jn breed
hoogd.Schnur, oudfr.nore,ital.nuora,lat. nurus, van sneb.ï
Een schipmet eenenvoorsteven;anders
wordt door AoErxuxG van het oudd.nar,klein, snebschukt. Van hier snebbig,(snibbig)vinnig il1
afjeleid.
hetspreken. Metvoorzetting eencrs,vanlteb.
Nnaar, v.y m eerv. snaren. Een draad van
ln ede, snee,v.,meerv.sneden. De daad van
metaal,ofvan zamengedraaide darmen;waarmede sni
jden;ook het vermogen,om te sni
jden: zi
jn
m eer dan een speeltuig bespannen wordt: Spant lemmers deugt versm aet de snê der spaensche
uw snaeren uit haer kracht. Y oxo, J)e snaren klingen. V oxo. D e snee van het mes. Fig.:
spannen? fig., al wat er tot eenige onderneming om de snede van hetvernuftniette verstompen.

noodig 1s,in gereedheid brengen:alle snaren zi
jn Voxr). Verguld op snee, den afgesneden kant

gespannen. D e snaren stcllen, fig-,evenveela1s van een boek. Eene snede in hetaangezigt, flg.,

depi
jpen stellen,den baasspelen;ziepqp.Eene eenezî
vare beleediging. Een afgesneden gedeelte,
snaarroeren,eenezaak opperen:dewjlmen be- een sneedjebrood. 1)esnede van eenen rok, het
gogthad,diesnaarte roeren. HoolT. Het bi
jv. fantsoen. De snede van een vers,deszelfs sni
jnaamw.goudeu,bi
j snaren gevoegd, wordt afge- ding. Regttersnee,zieregt. Zamenstell.:houtkeurd,omdat hetgoud,a1s te week voor de tril- snede,kegelsnede,keizersnede,ofkeizerli
jkesnede,
lende beweging,die totheldere klanken vereischt kopersnede,enz. V oorts, komt van snede,snedewordt,voor snaren onbruikbaar is. Zamenstell
.: ling,dieuithetli
jfzi
jner moedergesnedenis,snarenspel,snarenspeler,enz. Ontsnaren,- bas- snedig, scherp : het snedig kouter enz. Voxo.;
enaar,citersnaar,darmsnaar,vioolsnaar,enz. Yer- fig.,schrander,andersooksneeg,enz. Vansnqdez
t.
want aan snoer.
fn aau w , v.,meerv.snaauwen. Zeker vaar-

lneeg, snedigzzie snede.
lnees, o., meerv. snezen. Een twintigtal:

tui
g. Bj ltlI
u.snebbe,snebschuife,hoogd.Schnaue, eensneesvisschen. v.Hakss

neders.snau;dus genoemd naar den spitsen voor- *neeuw . v. D oor 't ontlaten der sneeu.
steven;en dus verwant aan snab,snavel en sneb. Hoolal'. Overdr., onz.: en 'tsneeu d.er blancke
Sn aauw s m ., m eerv. snaauwen. D e daad borst door gloet aen 't smelten raeckt. VOND.
van suaauwqn, graauwen:iemand eenon snaauw In 'tsneeu van uwtkaktn. D= Dlcx. Van hitr
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sneeuwachtig,sneeuwachtigheld,hetonpers.werkw. ofsnce, sni
jder,sni
jdî
ng, sni
jdsel, enz. Zasneeuwen,het sneeuwt,ervaltsneeuw,sneeuwig, menstell.:sni
jboonen,sni
jkamer, sni
jmes, sni
jti
jd,
sneeuwigheid,enz.Zamenst.:sneeuwbaan,sneeuw- sni
jwerk,enz. Afsni
jden,besni
jden, doorsni
jden,
bal,sneeuwbank,eene opeengedrongene hoeveel- insni
jden,uitsni
jden,versni
jden,voorsni
jden,enz.

heid van dampen in cle lucht,waaruitmen sneeuw

Snql
-'den,Urapnlr,.snn.Wn,OTFRID..neders.snlden.

verwacht; sneeuwberg,sneeuwblank,sneeuwblind, angels.,zweed.snida,hoogd.schnelden,schi
jntversneeuwfguur,sneeuwjagt, sneeuwvlok,sneeuwvo- wantaan t
snoeb'
en,en zi
jne beteekenisaan zi
jnen
gel,sneetzwwater,sneeuwwit, sneeuwwolk, enz. klank verschuldigd te wezen.
e'
ragtsneeuw. V an eenen onzekeren oorsprong.
lx:fk . m .,zie snikken.
Nn eeu w en .zie sneeuw.
Nn:k , v.,m eerv.snikken. Een kleinvaartulg,
Nn e'. v., m eerv. snellen. Eene oulings ge- eene trekschuit.
bruikte drinkkan,volgens KlL.dus genoem d, om - *x.:kk ex:. û. w., ik snikte, heb gcsnikt.

datzi
jsnel,ofsehieli
jk uitgedronken kon worden. Uithoofde van eene afbrekende ademhaling het
Nnel.
, bi
jv. n.en bi
jw.,sneller,snelst. Ge- geluid geven,hetwelk in dit woordbegrepen is:

zwind, vlug, vaardig: eene snelle vlugt. W eest van droefheid snikken. Van snkk, de daad van
niette snelm etuwen m ond. BIJBELV. Snelvan snikken, waarvan doodsnik enz. Zam enstell.:

begrip,vlug vanbegrip, snelvangezigt,scherp snikheet,zoo heet, dat men naar zi
jnen adem
van gezigt, enz. V an hier het onz.werkw.snel- snikt.
len, haastig gaan, snelheidê snelli
jk. Zamen- lnlppel.
, snipper,m.,meerv.snippelen, snlpstell.: sneldicht, snelgevoet,bl
jCAMPH., snel- pels,ofsnippers. Eigenli
jk,een knipsel,een afwagen,(diligence)enz.
knipsel. In hetgebruik,een klein en dun langlaep,ziesn'
p
'.
werpig stukje,datvan verschillende dingen afgelnerlien , snirken, b. en o.w.,ik snerkte, knipt of afgesneden wordt: snippels van papier,
heb gesnerkt. Onz.,eigenli
jk braden,bakken;van van linnen, anders sni
ppers, enz. Van hier het
het geluid, hetwelk daarbi
j gehoord wordt: de bedr.werkw.snî
p
'pelen of .
:7?8
3peren,voortd.werkw.
boter staat te sntrken. Bedr.,een hoen in boter van snk.
ppen,totsnippers maken enz. Zamenstell-:
snerken. Van hier snerking, gesncrk. Zamen- snippelkoek, snipperkoek, snippeluurt
je, snipperstell.:opsnerken enz.
uurtje,snippelwerk,snipperwerk,enz.

*ne.
rpen, b. en o. w., ik snerpte, heb ge- lnlrsen .zie sners.
snerpt. M et een buigzaam ding slaan,waardoor ln oel.jen, b.w.,ik snoeide, heb gesnoeid.
zelter geluid veroorzaakt wordt: elke slag was Allerlei geboomte van het overtollig hout ont-

even gevoelig en snerpend. 't Snerpen van zi
jn
roe. VOND.
lners? snars,snirs,m.
, meerv.snersen. In
het gebrulk,een weinig, zoo veela1s niets: gi
j
znltergeen snarsvan hebben;gi
jzultzooweinig

doen:hetwordtti
jd om de vruchtboomen telaten snoei
jen. Overdr-,is geld snoei
jen, munt
snoei
jen,daarvan goud of zilver afknippen. Ook
voor snoepen van vruchten uiteenen tui
n envan
de boomen: zi
j is ziek van al hetsnoejen. K.

van het vleescll hebben, dat gebraden wordt, v.M Axozn bezigt hetvoor eten:zich zat snoei-

datgi
j de pan zelfs niet zulthooren snarsen of jen,van de kudden in hetveld. Van hier gesnirsen.
snoei
,snoei
jer,snoei
jing,snoeisel, snoeister. Zasueu vel.en, snevelen,zie sneven.
m enstell.: snoeikunst, snoeimpand, snoeim es,
lneven, o. w., ik sneefde, ben gesneefd. snoeiti
jd,snoeiwerk. enz. Afknoei
jen,besnoei
jen,
Even a1s sneuvelen,snevelen,voortd. werkw. van hersnoei
jen,nasnoei
jen,opsnoei
jen,uitsnoei
jen,enz.
sneven,eigenli
jk vallen,uitglippen,struikelen:dies Schi
jn:verwantaan snb'
en,snbden.
moethen korts den voet en enkel sneven. A L- lnoek , m ., m eerv. snoek-en. Een bekende
DEGONDE. Ziet toe, gi
j sneuveltlicht.hetiser roofvisch:degtzlzigheidvan den snoekmaakthem
glibberig. VOND. Doetsnevelen den voet. Rsv. totden wolfder.zoete wateren. Fig.,wordticmand,
In het hedendaagsch gebruik,evenveel als sneu- die in het water gevallen is, snoek genoemd.

velen, .
sn:?
76/633,omkomen (vooral op hetoorlogs- Snoel
ten op zolderzoeken is,verloren werk doen.
veld,hetwelk men ook enkelvallennoemt). Sne- Van hier snoekacltig,snoeksch,bi
j KIL.scherpven, geli
jk ook snevelen, sneuvelen,en sterven zi
jn zinnig,en snoeks, in snoeks zien, scherp zien.
daarin onderscheiden, dat het laatste van cenen KIs. Zam enstell.: snoekenaas, snoekenangel,

natuurli
jken,heteerstevan eenengeweldigendood snoekelever,snoekenvangst,snoekekop,(snoekskop)
gezegd wordt.
enz. Pi
jlsnoek,schildsnoek,zeesnoek,enz.
Nnlojtl.
en, b. w., il
t sneed, hel) gesneden. lnoepen, b.w-,ik snoepte, heb gesnoept.

In tegenoverstelling van houwen of steken, met Ter smuik van iets lekkers eten :van iets snoeeene slepende drukking, kwetsen: zich m et een pen. Pas op, dat de kat cr niet van snoepe!

mes sni
jden. Op de gezegde wi
jze verdeelen: Iets lekkers koopen,om hct op te eten:kersen
brood,vleesch sni
jden. Graveren: iets in koper snoepen. Overtl1-.,vcrboden minnehall
del dri
jven.
laten sni
jden. Ontmannen:een varlten enz.sni
j- Van hier gesnoep, snoepachtig, snoeper,ook die
den. Doorin-ofuitsni
jdingheelen:eenebreuk,-- verboden minnehandel dri
jft - snoeperig,snoevan dcn steen sni
jden. Fig,iemands beurssni
j-'peri
j: de snoeperi
j der Edelen en ontuchtigen.
den, hem dezelve, of hetgeld daaruit,behendig- Ouo.

snoepig,snoepsch, snoepster, enz. Za-

li
jk ontrooven. W i
jn sni
jden, door vermenging menstell.:snocpgoed,snoeplust,snoepreisje,snoepbereiden. Iemand sni
jden, hem heteen ofander tafeltje,snoepwinkel,snoepzucht,enz.
te duur toerekenen. Eenen bal,op debiljardta- Nnoer,o.
,meerv.snoeren. Eenekoord:kofel, of in de kolfbaan, sni
jden, hem zi
jdelings ralen,paarlen,aan een snoerri
jgcn. Eene reeks
treFen. Eîndeli
jk,issnt
'
/'
#crl met een pi
jnli
jk ge- van dingen aan een snoer geregen: een snoer
voel aandoen) de wind sneecl ons geweldig in paarlen. Overdr.: aen 't snoer der eendracht.
het aangezigt. W iens tong sni
jt als een swaert. Dz Dlcx. Iemand aan zi
jn snoer kri
jgen,hem
CAMPH. Van hier gesneden, ontmand; snede, aan zich verbinden. Aan hd snoer geraken is
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aan zekeren aanhang deel nemen: mlddlerti
jdt schien is het laatste gedeelte van d1t woord eene
waren een deel grooten aen 'tsnoer gera:kt. verkorting van dot
/p
'
,'
n: welke visch zi
jn snotof
HoovT. Eindel
i
jk,wordtsnoerweleensvoormeet- vocht met gansche stralen uitwerpt;en dan zou
snoer gebruikt:de snoeren zi
jn mi
j in liefeli
jke snotdo% en nietsnotol
h ofsnottol
f deregtespelplaetsen gevallen. BIJBEr,v. Van hier hetwerkw. ling zi
ln.
snoeren. Zamenstell.:angel
snoer,haarsnoer,kora- fnuf, snof,v. Verkleinw.snufje. Dedaad
lensnoer,meetsnoer,paarlensnoer,rigtsnoer,ri
jg- van snuFen,snoFen; en dus,eigenli
jk,deinadesnoer,striksnoer,vlechtsnoer,enz.
ming van den reuk der dingen,ofhetgenotvan
Snoer, oudd. snur. hoogd.Scltnur,:n.nuora,is dien reuk: gunt er ons den snuf af. HooFT.

niet slechts vermaaêschapt aan snaar, maar, vol- Figuurl.: ergens den snuf van weg hebben, op
gens Aoscuxg,insgeli
jks aan het gr.%
êzu?%%
l, en grond vermoeden. Andersook sn@ hetwelk ook
hetlat.nervus,fr.ner
f,enz.
voor verkoudheid (hoogd. Sohnupfen) gebezigd
lnoexen, b. w.,ik snoerde,heb gesnoerd. wordt: hi
j heeft desnof, Overdr-,mode,zwier:

Aan een snoer ri
jgen: paarlen,koralen,snoeren- er is weer een nieuw snuf
jeuitgekomen. Iletis
bonden ware)iemand den mond snoeren, doen werkw.snuyen,snoyen,snuiven.
zwi
jgen. Zamenstell.: aansnoeren, ontsnoeren, *nueel.
aar,m.,ziesnufelen.
vastsnoeren,zamensnoeren,enz. Van snoer.
lnueel.eu, o. w , ik snufelde,heb gesnuflnoeshaan. m., meerv. snoeshanen. Het feld. Voortd.werkw.van snufen. Gestadigsnuflaatste gedeelte van.ditwoord is misschien ont- fen,bi
j herhaling ruiken, om op den reuk van
leend van hans. Zie hans. Het eerste gedeelte eenig ding te kom en:de hond liep overalsnufeschi
jnt van snoeven afte stammen. Ten minste is len. Overdr., navorschen,nazoeken:in oude paeen snoeshaan een snocver: die snoeshaan pocht pieren snulelen. Y an hier gesnuFel, snufelaar,
gestadig op zi
jne nietsbedaidende daden. Van snuFelaarster,snu/eling,enz. Zamenstell-:besnufhier snoeshanig.
felen,doorsnufelen,enz.
ânoeven. o.m,ik snoefde, heb gesnoefd. lnueen.ziesnuj en snufelen.
Bi
j KIL.evenveel als snuiven,,
gz?tl
#en,door den lnugger.bi
jv.n.en bi
jw-,snuggerder,snugneus ademen, blazen. ln hetgebruik pogchen: gerst. Vlug, levendig:hj ziet er heel snugger
hj snoeftvan grootedingen. Op zi
jn geld snoe- uit. Van hier snuggerheid.
ven. Van hier gesnoef,snoever, snoeveri
j, enz. lnu:f. v., meerv. snuiven, datvan verschilZamenstell.:snoeftaal,opsnoeven,enz.
lende soorten gebezigd wordt. Eigenli
jk,alwat
fx:oi, v., m eerv. snollcn. Een smaadnaaœ in den neus opgesnoven wordt. In het gebruik,
van een eerloos vrouwspersoon,zi
jndeeene ver- snniftabak. Spaansche snuif enz. Zamenstell.:
kortingvan snobbeb eene hoer,van hetoudesnob- snuifdoèk, snuifdoos, snuifneus,snuifpot, snuiftabelen,kussen.
bak.enz. Van snuiven.
lxtood, bi
jv. n. en bi
jm, snooder,snoodst. lnuH . v. Grof vlas: snuit spinnûn. Van
Eigenli
jk, even a1s het angels. snude, gezwind, hier snlitspinster.
snel. V oorts, we! gevat,schrander;zoo a1s nog lnuH . m ., m eerv.snuiten. Een vleezig deel,
in Vriesland: zi
jisvri
jsnood naarharen ouder- dat van de bovenkaak van verschillende dieren
Iets zoo digt sluitel),als ofhetm eteen snoerge- naar de nieuwste snuf gemaakt. V an het onz.

dom. D oortrapt, listig, boos: een snoode felt vooruïtsteekt, zoo als de slurf van eenen olifallt
Ook ten aanzien van daden:snood bedrog,snoo- enz.:de snuit van een varken. Overdr.:'descher-

de voornemens. Van hier snoodeli
jk,snoodheid. pe voorsteven van een vaartuig:langsdelvalZam enstell.:snoodaarcl.
reep en den snuit. V oxo. Zamenstell.:snuittor,
luork eu, o. w., ik snorkte.heb gesnorkt. olifantstor,enz. Hondesnuit,olifantssnuit,scheepsZoodanig een geluid geven,a1sin ditwoord be- snuk,walvischsnuit,enz.

grepen is; bi
jzonderli
jk, in eenen vasten slaap: lnuléen.b.w.,ik snoot,hebgesnoten.Den
hj slaapt,dathi
jsnorkt. Overdr-,pogchen,snoe- neus snuiten. Eene kaars snuiten,de ovel.
tollige
ven: snorkt de trotsheid dier verlei
jers. Voxo. pit daarvan afkni
jpen. Iemand snuiten,figuurl.,
Van hier gesnork, snork,m.,dedaad van snor- hem,a1s hetware,eenig geld afkni
jpen;hem in
ken; snorkachtig,snorker,snorkeri
j,pogcheri
j
koop, of verkoop, bedriegen. Van hier snuisnorking,snorkstcr,enz. ltlanknabootsend woord ter, al wie snuit, en ook een werlttuig om
lxvexrex:. o.w.,ik snorde,ben:of heb,ge- kaarsen te snuiten, snuiting,snuitsel,enz. Za-

snord. Klank
-nabootsend woord. Elgenli
jk, een menstell.: snuitdoek enz. Afsnuiten, uitsnliten,
brommend geluid geven: haar spinnewiel snort enz.
den gansehen dag. Voorts,metzulk een geluid snu :ven. b. w., ik snoof, heb gesnoven.
door de lucht snellen: er snorden verscheidene Ilen adem in den neus opllalen. ln het gebruik,

kogels langs mi
jn hoofd henen. Snorrendevler- bi
jzonderli
jk, snuiftabak tegeljk metden adem in

ken.Hoov'r. Van hier gesnor. Zamenstell.:aan- den neus ophalen. Door den neusademen,blasnorren enz.
zen: hoe snuift het m oedige ros. V an hier ge-

lnot. o. Een sli
lmerig vocht,datzlch door snuif, snui
f, snuiver, die snuift; ook een klein
de neusgaten ontlast. Van hiersnotachtig,snot- kookhuisje,anderssnuivert
je?enz.
achtigheid, het onz.werkw. snotteren, snotterig, Neber, bi
jv.n. en bl
jw.,soberder, soberst.
metsnotbezet--snotterigheid,snotterik,snottig, Bekrompen, schraal:een sobere maaltdd. Sober,
snottigl
leid,enz. Zamenstell-: snotdoek, snotgat, sobertjes leven. Armoedig: het is ersobergesnotjongen, snotkoker, snotmuil, snotneus,snot- steld. Van hier soberheid, soberli
jk, enz. Van
schrabber,snottebelrsnotviseh,snotvlies?enz. Be- hetlat.sobrlhs.
snotenz.
*eep. v.,zie sop.

luoldol.
f,(snotolf,snottolf)m.,meerv.snot- lees.v.,ziesoezen.
dolfen. Zekere sli
jmerige en veel sli
jm uitwer- *oezen. o.w.,iksoesde,hebgesoesd.Evenpende visch. Overdn, een snotterig kind. Mis- veela1ssuizen,zacht
jesruischen:devlammen ne-
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m en toe en gaen om 't ligchaem suizen.V OND. zweed. Sund. W aarschi
lnli
lk van het oudesund,
Van hier soes, snizeling, bedwelming: in eene sond,zund,zond,water, zee.
soes gerakeu. Ook is soes, meerv. soezen, ge- *ex:uel, o.
, m eerv.sonnetten. Van het ital.
bruikeli
jk voorzekergebak. Hetwoord isklank- sonnetto, van sonette,zoo als de Troubadours van
nabootsend.
Provence een kolt lied noemden, daar zi
j den
*ok. v., meerv. sokkcn. Een bekleedsel der naam van eon aan e1k lied gaven. Sonnetis dus

voeten. Linnen sokken,wollen sokken. Vanhier eigenli
jk een kortlied,ofgedicht;maargeli
jka1s
sokachtig,sokkerig, :odderjg. Zamenstell.: kin- de Italianen den naam van sonnettoaan een bi
jdersokken,klom psokken,enz.
zonder slag van gedichten gaven,welksvorm door
Sok, eng. sock, hoogd. Socke,fr.socque,komt hen naauw bepaald werd, zoo bestempelt men

van hetlat.soccus.
juist deze gediehten in het nederd.,evena1s in
*oid. o. Bezolding, soldi
j: die 'thoogste hetfr.,eng.en hoogd.,ook bi
jzonderli
jk met den
sold geeft.H oorl'. Antlerssoud.waarvan soude- naam vansonnettdiedoorklinkdtkhtvertaald wordt:
nier, voor soldaat. Van hier soldaat en soldi
l. een sonnetbestaatuitveertien dichtregels.
Besolden, of bezolden,bezoldeling,bezolding,be- Noort, 5,.,m eerv.soorten. Slag :allerleisoorzoldigen,enz.
ten van dieren. Van hier hetbedr.werkw.soor-

Sold,hoogd.Sold,fr solde,ital.soldo,sp.suel- teren,ofsorteren,sortering. Zamtnstell.:soorteli
jk,
do,middeleeuw.lat.soldum,alseeneschuld,ofloon, soortgelkk.
zegt Tsx K,
:.
:s,waarvoor iemand totde krkgs- Soort,eng.sort,hoogd.Sorte,9.sorte.
dienstverbonden is.
*0#, o.,m eerv.soppen,van verschillendesoorleiderex:. b.w.
, ik soldeerde, heb gesol- ten.Eigenli
jk,hetzelfde alshetvrouwel.soep,als:
deerd. 1)001
- middel van gesmolten metaalaan- kalgsoep,l
aoendersoep,groentesoep,ri
jstesoep,enz.
eenhechten, ofdigtmaken. Van hier soldeerder, Sop, komt wederom voor,in plaats van soep,in

soldeeri
jzer,soldeersel,soldeerstaal,soldering. Dit sopbrood, - het ruime sop kiezen,diep in zee
woordt luidt bi
j ItlL.souderen,fr.souder,eng.to steken. Van hier sopachtig,hetbedr.werkw.sopsolder,ital.saldare.
pen,invochtdoopen,=-soppig,enz.Zamenstell.met
*ol.
dlu
j,v.,zie sold.
doep zi
jn:soepbord,soepëter,soepketel,soeplepel,
lol.l.en, b. m , ik solde,heb gesold. Op en soepschotel,cnz.; daarentegen met sop..appelsop,
neder sehommelen, of slingeren:hi
jwerd lustig sopbrood metappelen toebereid;knolsop,koolsopr
in eene deken gesold. VolgensItIL.,bezigdemen mel
ksop,melk metheteen ofandertoteensopje
hetwoordsollen oulingswegens eenbi
jzonderslag gekookt;pekelsop,perensop,pruimensop,ui
jensop,
van kaatspel;en hiervan vindt men een bewi
jsin: vleeschsop,wi
jnsop,zeepsop,enz.
t
)f si
J dan malkander den bo1 alwattoe sollen. fepredeppex:, o. w., ik soppedopte,heb
VLASRP. Rsosxa. Van hier sol, solle,bi
j KIL. gesoppedopt. Van soppen en doppen,voor doopen.
een bal,in dat spelgebruikeli
jk.HoorT bezigt te Onmati
g indoopen en soppen.
solle varen,voorjactari;en Krrz,heeftsollebollen, forbel,o. Van hetoosterschescherbet.Eell
praeckitare.
drank van rozi
jnen in watergekooktmetcitroenfo- , som me,v.,meerv.somm en. Een getal, sap en een weinig m uskus.
dat uit eene vereeniging van andere getallen be- foudenfer. m .,zie sold.
staat. Een rekenkundig vraagstuk:eene som uit feu deeen . zie solderen.
den regelvan drieën. Eenezekerehoeveelheid van
Nouvereâu, m., meerv. souvereinen. Een
geld:verschietende de som.HooF'
r. Zamenstell-': bastaardwoord, uit het fr.ontleend. Een oppersomproef, som telling, enz. Geldsom, hoofdsom , magtig vorst, koning, of keizer: onder welken

rekensom,enz. Van hetlat.summa.
*om ber, bi
jv. n. en bi
jw-,somberder,somberst. Door geen helder licht bestraald: eene
sombere kamer. Somber weder. Overdr., neerslagtig, treurig: een somber gelaat. Van hier
soml
lerheid.

souverein behoort gi
j? Voorts,ook een stuk goudgeld terwaarde van driedukaten,indeSpaansche
envervolgensOostenri
jkscheNederlandengeslagen,
en met hetborstbeeld van den souvcrein derNederlanden bestempeld. Van hier het bi
jv.n.en
bi
jw. souverein, en het vrouwel. zelfst. naamw.

Somber, fr. sombre,sp.sombra,kan,door voor- souvereiniteit.

zetting van eene s,afgeleid zi
jn van ombre,ombra, fpa.o.De eigennaam van eenebekendebadumbra,schaduwe,en dus eigenli
jkbeschaduwdaan- pl
aats. Zamenstell-: spawater,spawaterskannetje,
duiden.
spawaterskruikje.
fem m e. v. De eigennaam van eene

lpa, zie spade.
fpaak ,v.,meerv.spaken. Een korte, dikke
en stevige staak,ecn korte hefboom,anders handden stroom der Somm e. HooFT,
lo- *n:ge. alg.telw. Eenig:sommige men- spaak. Spreekw-:-eene spaak in hetwielstekcn,
schen. H et m eerv. sommigen wordt als een z.n. en daardoor deszelfsvoortgang verhi
nderen,overgebruikt:som migen denken daarover ganseh an- dragtv, iets in zi
jnen loop stl
zlten: een spaeck in
ders. Eng.some,en bi
j KIL.ook som. Van hier 't wielte steecken. Voxo.
lpa an, m., m eerv. spanen. Eene dunne,
lletbi
jw.sonls,voorsomtl
j'
ds ,
:pzn??
7(
)'
le4.
fo- p,v.,meerv.sompen. Een moeras. Bi
J buigzame strook van hout. Van hierhet onverb.
ltlL.sumpe,q
sopl
/te,broek,hoogd,Sumpf Vanhier bijv.n,spanentvan spanel gemaakt: eene spanen
sompig, troerasslg;sonlpigheid,eng. Zamenstell-: doos. Er zal geen spaantje van te regtkomcn,
sompvogel, anders poelvogel.
eigenla,hetzalgeheelwegzi
jn,oneig.
,(1ezaakzal
*ond , Sont, Zond, v., Een eigennaam van geheel te niet loopel). Anders is spaanfe een
de zeeEngte,welkeZweden enDenemarkenvaneen- boterspaant
je. Een riem, waarmede men roeit,
scheidt: de keten om den hals der doodsche Sont waarvan roeispaan. Zamenstell.: spaanjongen,
spaanmank
.le,spaanraper, enz. Boterspaan, klapVoxo. Het sluiten der zondt. HooF'r.
nond, x
sbaf, Zond, hoogd. Sund,eng. Sound, spaan,schuimspaanyenz.

in Frankri
jk :aan den oever der Somme.
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Volgens ADELUNG, van een veroudercl werkw.
kop, welke tot versiering dienen kan.
Nranw
laard, m.
,meerv,Syanjaarden. Een
spanen,spouwen.
lpaan der, m., meerv.spaanders. Genoeg- bewonervan Spanje. Van Spanle
zaam hetzelfde, a1s spaan: de spaanlers bi
jeen- Npax:nen . b. en o. w.: ik spande,heb gevegen. Spreekw-: daar men hout hakt, vallen spannen. Een veerkrachtig lgehaam, hetzi
j door
gpaanders,iedere ondernem ingheeft hare gevolgen. zamendrukking,ofdoor uitzetting,in eenen stand
Hetschip wordtaan spaandersgeslagen,hetwordt brengen,waaruithet gestadig wederom in zi
jnen
door de golven geheelverbri
jzeld. Spaanderswi
jn, vorigen stand trachtover te gaan. Bedr.,rekkcn
wi
jn, die door middelvan spaanders gezuiverd is. en strak malten:eenen boog spannen. D e wint,
Zamenstell.:schaafspaantlcrs enz. Dit woord kom t hoe gtlnstigh! spande 'tzeil. Voxp. Spannen
loosverborgen netten. L.D.S.P. M et gespanvan spaan.
*paanse't. bi
jv. n. en bi
jw-, spaanscher, nene koordcn enz. vastbinden :paarden enz. in
gpaanschst. Al wat uitSpall
jekomt,aan Spanje het gareel spannen. lntusschen is:in het gareel
behoort, enz.: àpaansehe wol, spaansche wi
jn, spannen, flgq, tot zwaren arbeid verpligten. D e
spaansch leder,waarvanspaanschlederenonvefb.bi
jv. paarden achter den. wagen spannen, eene zaak
n.,van spaansch leder gemaaltt;spaansche peper, averegts aanvangen. De kroon spannen is,eigen-

spaansche snuif spaansche vlieg,spaansche vlieg- li
jk,haarderwi
jze op zi
jn hoofd drukken, dat zi
J

pleistcr,spaansch groen,enz.Hi
jI
teefthetspaansch, door hetzelve uiteengezet worde;en voorts, over
leeft in bekrom pene om standigheden. Ook wordt
het zelfstandig gebezigd van de spaansche taal:
het spaansch.
lpa arpo*. 1'n., meerv. spaarpotten. V an

het algemeen, de kroon dragen: uit bloet, dat
lang dekroonaenBaltische oeversspande. Voxo.
Fig.,boven alles uitmunten:dees kunstde kroon
der kunsten spant. Poo'r. 1Ae vierschaar span-

spar6n en pot. Een pot, kist
je,ofdoos,waarin nen, dezelve, wanneer zi
j voltallig is,dooreene
m en geld weglegt, om hettebewaren :geld indcn gespannene koord, welke welebr de plaats van
spaarpot steken. Ook allerlei afgezonderd geld: eene balie bekleedde, afsluiten. De boog kan

ik heb daarvoornog cen spaarpot
je. Ook iemant
l, nietaltijd gespannen zi
jn is,men kan niet onopjk werkzaam zi
jn. Zi
jnen streng te stjf
diezi
jn geld weglegten bespaart:hi
liseen regte houdeli
spaarpot.
spannen is,zi
jn opzet te sterk doordringen. De
lpaarzaa'm . zie sparen.

snaren te hoog spannen is,zich teveellaten voor-

lpade.spa,bi
jv.n.en bi
jw.,spader,spaadst. staan,te veel eischen. Onz.,is spanzèen, gespanH et tegenovergestelde van vroeg,laat: spade naar nen zi
jn. Hetkleed spantte veel. Hetspant er,
bed gaan,spade opstaan.V roegenspade. Vroege
en spade regen. V an hier spadeling,dat te laat
voortkomt.
*pade, v.,m eerv.spaden. Een werktuig,om
te delven,eene graaf:de kluitmet de spade gebroken. V OND. Slaet uwe spadcll tot sweertlen.
BIJBELV. Gewend aan spade en ploeg,aan ruwen,zwaren arbeid. M et dc spaa in de aarde,

HooF'
r. Van hier het manneli
jke spadel, eenc

kleine spade, hetbedr.werkw.spaden. Zamcnstell.:spadesteek,spatlesteel.
fpadeiln g. m ., m eerv. spadelingen. Van

spade,laat. Later,dan gewoonli
jk te voorschi
l
-n

alles is er gespannen, het kom ter op aan; of,
hetis er onrustig,m en is er oneenig :watspande
het er wederom tusschen man en vrouw ! V an
hier span,ook voor gespan,o.,tweeofm eerpaarden in een gareel gespannen: een schoon span
paarden. Een span van vieren enz.;- spanning,
spansel,een band,welke om het hoofd gespannen
wordt, en de rand van eene kroon: een aerde
kloot versiert en drultt het spanseluwer kroone.
H ooErr. Zamenstell.:spanader,spanaderig,spangordel,spankoord,spanketen,spanleder,spannagel,
spannet,spanriem, spanrups, spanstrik, spanvoets,
spantouw, spanzaag, spanzeel, enz. Aanspannen,

komendc planten ofdiercn:soo datdespadelingen
LABAN, ende de vroegelingen JacoB,toequam en,
BIJBELV.
*yal.k, v..meerv.spalken. Een houten spaan,

achterspannen, afspannen, bespannen, bi
jspannen,

lpaAk, v. Spollw: spouwing, spli
jting, nog

lpanl, v., meerv. spanten. Bi
j desclleepg-

inspannen, omspannen, ontspannen, overspannen,
uitspannen, verspallnen, vocrspannen, wederspannig,zamenspannen,enz.
ofander dergeli
jk werl
ttlzig,om hetverband van Spannen, hoogd. ook spannen, zweed. spanna.
eene beenbreuk te stevigen. V an hier hetbedr. schjnt verwant aan let zweed.spana,gr.ccgv,
werkw.spalken,m et spalken bezettelt,enz.
trekken.
overig in twebspalt. zIe dit woord; ook in veel- timmerlieden in gebruik,voor het nlodel vanxeen
spaltig.* veelspaltigh dusgesclleurt. V LAERD.R>c- vaartuig:hetschip moet naar de spalltgetimmertl
DRNR. Van het bedr. werkw. spalten, spli
jten, worden.
spouwen:spalthem de neusgaten open. Hoor'r.
spar, v.,meerv.sparren. Eene lange,dunne,
ppan.v.
#meerv.spallnen. Elgenli
jk,de daad ronde stang,die tot het geraamte van een dak,
van spannen. ln het gebruik,de wi
jdte tussehen en meer andere dingen,gebezigd wordt. Ditspar
den duim en den middelsten vinger,ofzoo vcel beteekent ook den boom,wiens stam de sparren
ruilntc,a1s m en m et de liand bespallnen kan :een uitlevert.anders sparreboom. Zamenstell.: dakspar

spanne sa1si
jn lenghte ztjll,ende een spanne si
jn enz. Hoogtl Sparren,i
jsl.sparrateng. spar. fr.
breette. BIJBSLV. Zam enstell.: spanbaars, die barre.
ecne span lang is.
Npaken..o. Een water, dat door Haarlem
lpa n, o.,ziespannen.
vliet:hoe begeerli
jk hetsparen stack naAemstels
*p anen, zie spenen.
kroon. V oxox
Np
aren.
b.
w.y ik spaarde, heb gespaard.
*pang.v.,meerv.spangen. Eenkleinplaatje
van evenveelwelk m etaal,datergenstotversiering Toteen toekomstig gebruik behouden: iets voor

aangebragt wordt: wi
j sullen u goudene spangen den ouden dag sparen. Diejong spaart,li
jdtotltl
maken met silveren stipkens. Bllsscv. V olgens geen gebrek. Behoeden:Godt die wil uw leven
KlLoook eene gesp,en een spi
jkert
je#meteenen sparen, Voxo. In dezen zin vindtmen rceds biJ
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OTFRID.: then spar er n?z ze !f5:,dien spare hi
J fpeeigen ool,m .env.ispeelsch,enz,Zie'pelen.
nu in hetleven. Spaarzaam aanwenden; m oeite Nreen! v.,meerv.spenen. De ui
jervan eene
noch kostcn sparen. lnhetgeheelnietgebruilten koe:vanzi
lnsm oedersrossespeen afgerukt. Voxo.
spaar uwe kwinkslagen envcrwi
jten. Dewaarheid In Vriesland de tepel van eene vrouweborst.
sparen,geene waarheid,m aaronwaarheid,spreken. Dezelfde beteekcnis geeft KIL. daaraan ook; en
Van hierspaarder,spaarli
jk,spaarster,spaarzaam, bij hem is spene,sponne, spunne, voorts,eene vrouspaarzaam heid,sparing, enz, Zamenstell. spaar- weborst. Nog noem t men eenen kunsttepel een
bank,- spaarbenden,spaargoed,spaarkist,spaar- &c6p#'
e. ln de BIJBELV. zi
jn spenen aanbei
jen :
lamp, spaaroven, spaarpot,spaarzucht,enz. Be- hadden spenen in de verborgenq plaetsen. Van
spareny'uitsparen,enz.
hierhetwerkw.spenen enz. Zam enstell.:speenader,
Npark. m.,zie sparkelen.
speendistel,speenklove,speenkruid,speenzweer,spelparR el.en , o.w.,ik sparkelde,heb gespar- nenvloed,bi
j KlL.
keld. V onkelen, en spattende vonken opgeven: Npeer. v., meerv.speren. Eene lange,zware
door godvruchtige garst en sparckelend zout. spies:m et den degen en de àpeer. V oND. ZaV oxo. Van hier sparkeling. Het stamwoord is m enstell.:speerhaak,aanbeeld m et twee lloofden;
spark, sperk, eene vonk:sparcken van gloei
jend speerkruid, speerruiter, speerwortel, ellz. Aa1i
jser. Kzra. Voortd.w.van sparken,ook sperken: speer) renspeer, kampvechtersspeer, ruitersspeer,

als zi
j de olie in de brandende lamp zagen sper- enz.
Speer,hoogd.ook Speer,OTERID.enz.sper,eng.
geli
jk het woord sprank,voor vonk,nog in'alge- spear,verwant aan spar,sper.
lten. V oxo. Oudt. zeide m en ook sprankelen)
m een gebruik is. Zie sprank.
fraréel.en, o.w.,ik spartelde, heb gespar-

Nleerh aak , m .,zie speer.
f peets v.,m eerv.speten. Verkleinw. speen
,k.

teld. Eigenl
i
jk, de beweging van een vischje,dat Een werlttuig om te spitten; een boterspaantje.
in hetwater dartelt. Voorts.alle soortgeli
jke be- Ook hetgenegespitwordt: ecn speet
jeboter;
weging: het wicht
je spartelt in de wieg. Van een speet
jeaalofpaling, aan een houtja gestohier spartelig en sparteling.
ken. Van hier het werkw. speten, aan een jpit
Nl
l>af:. spet,v.,meerv.spatten. A l wat spat steken. Zamenstell.:speetaal enz.
door eene spat van uw metaal. BILDEIkD. Eene Speet, hoogd. Spiesz, eng.spit,is verwantaan
vlek:doorspattendevuiligheid verwekt:er is geen 8
/)41/
B
26,Spt
*
eS,S'@
:
fd0l)Tl
@
tten.
lk, het vette gedeelte van
spat
ge op mi
ju kleed. Een knobbelaan de poo- fpek, o. Eigenli
ten der paarden :zonder spatten en gallen. Een varkensvleesch; ook varkensvleesch in hct algewerktuig,waaruit de kinderen proppen doen spat- m een. Overdr-, het vet Van andere dieren,zoo
ten, anders klakkebos. K lanknabootsend woord; a1s walvisschen, robben, CnZ. Spreekw.: ergens
even a1s hetb.en o.w.spatten.
eene hand dik spek in groei
jen,daaroververheugd

lpeeerll.v.,meerv.speceri
jen. Uitheemsche zi
jn. Van weelde uithetspek springen (geli
jkt
1e
krtlideri
jen : kaneel, kruidnagels, foelie, en meer maden),zi
jn geluk verroekeloozen. Hetspek weg
jn,en
anderespeceri
jen.Zamenstell.:speceri
jhandel,spe- hebben, door eene krankheid aangetast zi
van een Arrouwspersoonr zwanger zi
jn. Van hier
ceri
jkooper,speceri
jkramer,enz.
Specer?
i,hooyd. Spezeret'
,eng.spice,middel- spekachtig, spekken, spekkig, enz. Zam enstcll.:
ceuw.lat.espt
kla,fr.:>
't
'
ce,sq.especeria,ital.spe- spekbank,bij de walvischvangers de bank,waarop
ciaria,kom tvan het lat.speckes,metwelken naam hetspek gesneden wordt;spekbuik,speketer,spekverschillende speceri
jen reeds in hetcol
trus Junls hout, of spint; spekgezwel, spekhals, spcknek,
bestempeld worden.
fpeeh ts m .,m eerv. spechten. Zekere woudvogel)die de basten der boomen oppikt,om insekten te zoeken. Zam enstell.:kraaispecht, zwaluwspecht, enz.

spekkoek,spekkoning,die het walvisehspek tont;
spekkooper, spekm ade, spekmes, spekmuis, speknaald, lardecrpriem ; KIL. spekprtkm,spekslagery

speksni
jder,spek-steen,spekstruif,spektraan,i1
) te-

genoverstelling van levertraan,spekzwoord,enz.
Specllt, hoogd., eng. ook Specht, fr. pic, sp. lardeerspek,pek-elspek,robbenspek,rookspek,walp@co,ital.ptko)picchio)/'s-#ozzo, lat.ptkus)alles van vischspek,zultspek,enz.
Pikken.
lp el., o,,m eerv.spelen,of spellen. Eigenli
jk,
freele, v., meerv. speciLn. Eigenli
jk,soort eene vlugge en luchtige beweging,zoo alsdievan
overhetalgemeen. Bi
jzonderli
jk,soortvan geld: rondom zich blikkende oogen:een aenschi
jn vast
die specie is hier nietgangbaar. Eene specicvan al
s'tmi
jn,en 'tzelfde sgel van oogen. HoorT.
de koorts,eeneongesteldheid,welkenaardekoorts Zulk eene beweging des llgchaams totverlustiging,
zweemt;eene specie van olie,eene soort van olie, als men oudti
jds bi
j het worstelen, wedloopen,
'

euz. Zamenstell.:specieboekje,speciebriefje,spe- kaatsen,enz.maakte,en a1s de dartelende jeugd
hedendaags nog dikwi
jls maakt: de Olympische
spel
en. De skelenderkinderen. Evenveel welke

cietafel,speciewissel) enz. Geldspecie, goudspecie,
muntspecie,enz,
Van hetlat.species,eene soort,afkomstig.
sp eek ,v.,m eerv.speeken. Eene der staven
van een rad ofwiel. D ie dissel smeede,en assenj

andere verlustlging,zoo a1s hetgeklank van speeltuigen,in de zamenstell.: klokkenspel, rinkelspel,
snarenspel,enz. D e tent ofde plaats, Waar m 0n
en raden van fi
jn gout,despeek van zilvre mas- spelen aanregt of iets vertoont:het spel van dc
sen. Voxo. Zam enstell.:radspeek enz.
vier ltroonen,hetspelvan dewassen beelden,enz.
lpeek.verouderd bi
jv.n. Volg.KIrz.,ploer- Eene kunstm atige nabootsing van menschelijkebetig, onbeschoft, beleedigend. Verwant aan het dri
jven:een blk'eindend spcl. Eene min of meer
kunstm atige verlustiging m et dobbelsteenenj speelneders.speh,honende.

fpeeksel.
, o. Kwi
jl,spog. ln het hoogd. k-aarten,damsclli
jven,schaakstukken,bil
jardballens
Speicheb eng. spl
'
ttle. Van hicr speekselachtig. enz.:driespelen,ofgeli
jk men in dezamenleving
Zam enstell.:speekselbuis. H et stamwoord moet zegt! drie spellen kaarten- Eene zoogenoem de

speken gewetstzk-n)andersspn
-g
'hen en spn
.'
en.

partl
jvan een ofandervan diespelen: het spel
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ls haastuit;ook fg,de zaak is haast afgedaan.
M edc in hetspelkomen, aan eenig bedrpf deel
nemen. Ergens een spel van maken,daarmede
spottell. Hetspelbreken,bederven,;g., het genoegen verhinderen. V eelspelsm aken,hetiemand

tooneel, speelti
jd, speeltuig, speeltuin, speeluur,

zinnespel,enz. Van spelen.

spel,spela in liet oudd.eene geschiedenis,en Got-

speeluurwcrk, speelvogel, een speelzieke jongen,
KlL.; speelvriend, speelvriendin, speelwagentje,
speelwerk, speelziek,speelziekte,speelzucht,speelzuchtig, spclemci
jt
zn, spelevaren, enz. Aallspelen,
moei
jeli
jk maken. Van hier de zamenst.:spel- afspelen, bespelen, bi
jspelen,doorspelen,inspelen,
brekerenz. Apenspel,bil
jardspel,bli
jspel,breek- naspelen, ontspelen, opspelen, overspelen,toespespel,damsllel,dobbelspel,eeuwspel,quitspel,goo- len,uitspelen,verspelen,voorspelen,enz.
cheispel,kaartspel,kamerspel,kattenspel,kegelspel, Spelen, hoogd. spielen, en gr.kqhhzw,zi
jn oorkinderspel,klokl
-enspel,klootspel,kluchtspel
,knik- spronkeli
jk dezelfde woorden,waarin slechtseene
lterspel, loteri
jepel, luitspel, mi
nnespel, naspel, anastrophe van ps in sp plaats heeft.
oefenspel,omberspel,pachtspel,pandspel,poppen- *p el
llen, b.w.,ik spelde,heb gespeld. Ouspel,potsenspel,renspel,ri
jfelspel,schaakspel,too- linys sprcken, even als het apgels.spellan,i
jsl.
neelspel, treurspel, trokspel, voorspel, zangspel, spèalla,lat.pellare in appellare,tl
tlpee/îcre,terwi
jl
*>el.
d .spelde,v.
, mcerv. spelàen. Een be- dpdl, eng. gospel,het Evangclie aanduidt. In het
kend werktui
gje. Goed vindende,zi
jne speldeuit gebruik, de lettergrepen van een woord uitspre.

het spel te trekken, geen deel aan hetspeldje ken. Voorts, ook aankondigen, vooraf zeggen,
prikken nemen. H oor'r. - Spelden zoeken, voorzeggen: dat spelt ons niet veelgoeds. V an
overdr.,voorover gebuktgaan;spelden op eenen hier speller, spelling, spelster. Zam enstell.:spelhooizolder zoeken, vruchteloos werk doen. Er- boek,spelkunst,enz. Voorspellen enz.

genseen speldjebi
jsteken,iets niet verder aan-

Spellen, eng.tospelb jsl.spialla,vries.spjelqien

roeren. V an hier het bedr. werkw. spelden, met schilnt zi
lne beteekenis aan zllnen klank verschulspelden vastmaken. Zamenstell.: speldegeld, digd te zi
jn.
speldemaker, speldenbak, speldernieuw, bi
j KzL. *reIenk , v., m eerv. spclonken. Een berg-

evenveela1ssplinternieuw,ofspikspllnternieuw,bi
j hol:dathi
jmi
jgevedespelonckeMachpela.BIgBylLv. Zamenstell.: bergspelonk, m oordspelonk:
hi
j betoog de moordspelonk zoo dick metzwarten

IIALMA, spikspeldernieuw, speldewerk, het onz.
werkw.speldewerken enz. Bakerspeld, haarspeld,
knopspeld, parelspeld, prikspeld, enz.,is verwant
aan spll.
*peie- e:.jen.o.w.,ik spelemeide,hebge-

m ist. V oxo.;rotsspelonk,enz.
Ital. spelonca, lat. spelunca, komt van hetgr.
ccyjLctoM,een hol.
spelemeid. Van spelen en mez
jen,zich,in de mei- fpel.l, v. Zeker slag van weit,oftarwe:wilt
maand, op het land vermaken, met meitakken gi
j zware speltein deaerdewerpen.Voxo. Zaversieren, enz. Zich op het land en in devrde m enstell.:speltakker,speltbouw,speltgras.de derde en sleehtste soort van spelt,waarvan m en in
lucht srerlustigen:wi
j gingen spelemei
jen.
Npel.e u. b. en o. w., ik speelde, heb ge- Egypte oulings meel plagt te maken;speltbaen,
speeld. Zieh bewegen, om zieh te verlustigen : sprinckhaen, KIL. ypeltland,speltmaalld,herfstbli
ndcmannetjespelen. Zich op eeneanderewi
jze m aand, waarin m en spelt oogst;speltm eel,speltverlustigen : met poppen spelen. Overdr.: zi
jne oogst,speltstroo,speltveld,enz.
oogen spelen gestadig op haar. Haarslui
jerspeelt Spelt, hoogd. Spelz, ital. spelta,sp.ook spel-

rondom tIe leden.LANGEXD. (Een beekje)tlaar ta, fr. êneautre, boh. spalda, middeleeuw. lat.
zonnestraal in speelt. V oxo. M et de heiligste piletum,btlettum, hedendaagsch gr.znzhznp,isvan
eeden spelen. In al deze spreekwi
jzen isspelen eenen onzekeren oorsprong.
onzi
jdig, even a1s in de volgend: uitdrukkingen: lrenden, spinden,veroud.b.w.,ik spendde,
op het orgel, op de viot'lspelen,enz.!maar het heb gespend. Verdeelen, uitreiken, bi
j Kls.erowordt bedri
jvend in: de viool. de flult,hetkla- gare eleemosynam) waarvan ons bastaardstaartige
vier,enz.spelen,een muzi
jkstuk spelen,cnz.;ook spenderen. Van llier spende,spinde.
zonder lidwoord : kaart, viool, enz.spelen. A ls- fpenderen ,zie spenden.
m ede in:iemand eene pots spelen;bankroet spe- lpenen . spanen, b. w.,ik speende,heb gelen; eene rolspelen;de hoofdrolspelen,de voor- speend. De speen,of de borst ontllouden,vande
naamste werkende persoon zi
ln;den baas spelen, borst afwennen: op den dagh a1s lswAc gespeent
enz. Voorts, wordt eene klok gezegd t'
e spelen, wiert. BIJBELV. Vistsh iu zuiverder water zetten,
voor dat zi
j slaat,hetgeschut,a1shetafqestoken dan waarin m en ze gevangen heeft; baars spenen.
wordt. Ook spelen de dieven,wanneer zp paren. Zich spenen,zich onthouden:gi
j moetu van drinIemand speeltmet zi
jn leven enz.,a1s ht
j hetzelve ken spenen. Zich speenen van hetbewind.H ooFT.
in de wsagschaal stelt. Men s
qeelt met zi
jne Y an hierspening. Zamenstell.:speenmaal,speellwoorden,a1s m en daaraan oneigenltke beteekenis- ti
jd,speenvarken,enz. Van speen.
scn'geeft,enz. Dat sgeelt mi
j in gedachten,of *rerken .zie sparkelen.
voorden geestykomtnll
j telkenstebinnen. Men *p erren , b.w.jik sperde,heb gesperd. Eispeelt iem and iets in,of uit,de handen,als men genli
jk, met sperren, sparren, bezetten,en daarhet hem OP eene onmel'
kbarewi
jze in,ofuit,de door vaneenzetten. In hetgebruik,evenveelhoe
handen brengt. V an llier gespeel, speelaehtig, ook vaneenzetten: de beenen wjtl van elkander
speelsch, speelster, epel,speler,speling,enz. Za- sperren. Ook op de eene ofanderewi
jzeafsluimenstell.t speelavond, speelbaan, speelbal, speel- ten : de Dardanellen sperren de vaart.naar de
bord, speeltlag, speelgeld, speelgenoot, speelge- Zwarte Zee. Van hier sperring. Zam enstell.;
vecht, speelgoed, speelhof,KIL. speelhondje, sperboom , sperketting, enz. Opsperren, vtrsper-

speelhuis, speel
jagt, speelklnd, bastaard, van spe- ren, enz.
len, paren, als de dieren;speelknecht,speelmak- NpexW ee, m., m eersr. SperWers. Eene der
ker,speelman, speblmeisje,sgeelnoot, speelparti
j, kleinste soorten van het valkengeslacht:Nlsus in
speelplaats, speelpopy speelrels, speeltafel, speel- eenen sperwer.Y oxo.

SPETEN- .SPIJT.
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*y eten , b.w.,ik speette,heb gespeet. M et daarvan laten afschrikken: hi
j spiegeltzich zacht,
een spit, of ander puntig werktuig,doorboren: aal die zich aan anderen spiegelt,hetvalt gem akkespeten, vleesch speten, aan hetspit steken. Za- li
jker, door eens anders,dan door eigene,Fchade
en schande van het kwaad te worden afgeschrik-t.
menstell.:speetjesaal. Van speet,spet,.
T0
*
/.
lreu ren , b- w., ik speurde,heb gespeurd. Van hier spiegeling. V an spiegel.
er. v.. meerv.spieren. De vleezige trekBi
j KlL.evenveelalsnasporen,navorschen. Van ke*p:
hier speuring. Zam enstell.: speurhond. Bespeu- rs, waarmede de ledematen bewogen wortlen.
het vleezlgste van eenen vogel:ieren,naspeuren,naspeurli
jk,en onmaspeurltjk. Van
spier voordienen. Van bier spierdJJ6Nr4S#OOr.
*ph eer, v., mecrv-spheren. Ei
gcnli
jk, een achtig,gespierd,welgespierd,en misschien ook het
krwit.heel wit; daarK lru.aanmerkt,
bolrond ligchaam. In het gebruik, eene sterre- zamengest.spk
ll'
fplagt te
kundige afbeeltling van hetheelal,of den hemel, datde spier van eenen vogelook het?t
door middel van verscheidene kringen, en den worden genoemad.
aardbolin derzelver middentde kennisderspheer *rfer:ng. m : meerv.spierfngen. Een klein
behoort tot de eerste beginselen der sterrekunde. vi
schje: met epierlng visschen. Eenen spiering
jaauwtevangen,epreekw-,
Ook fguurl-, de kring,waarbinnen iemands vat- uitwerpen,om eenenkabel
jbaarheid zich bepaalt: datis boven zi
jne spheer. eene kleine gift doen,om eene grootete verkri
Zamenstell.: spheerkennis enz. H emclspheer enz. gen. Zam enstell': spieringeter,spieringmaal,spieringvangst,spieringvisscher.
Van hetgr.ny%L?q,ecn bolrond ligchaam.
:exw :l, zie sptkr.
*p:ehllg, bi
jv. n.en bi
jw.
,spicllti
ger,spich- fr
tigst. Langwerpig en smal: spiclltig van gelaat. fp:es. v.,m eerv.spiesen. A nders ook spiets.
Lans,speer:die metdespiesseinden wand sloegh.
Van hier spichtigheid.
lple, v., m eerv. spiën. Ook spn-',KIL. Een Blan>rLv. PlaltRlxus doorstoot hem m et de spiets.
. werkw.spzkdèn,m et
nagel,pen,hout.ofwig,van hout,ofi
jzer:hecht V oxo. Van hier het bedr
es, of een ander puntig werktuig,doorverknochtdoor houvast,spi
j,en bout.PooT. Van eene spiZamel
lstell.: spiesdrager, Fpiegglans, ook
hier spi
jker. Voortg,is dit woord verwant aan boren.
sJ'I/
-k,en hetlat.spî-ca.
spiesglas, zeker halfmetaal; spieshout, spiesi
jzer,
Nple. spiede,ln.,zie spieden.
spiesschacht, spiesstang,spiesvolk-,enz. Jagtspies,
*p:edex:. b.w.,ik spiedde,hebgespied. Ook anders iantspri
et)werpspies,enz.
Z. zje spt.e.
wel eensspiën. Thans niet gebruikeli
jk,danin de *>I.'j
een, en spi
jgen,zie spuwen.
zamenstell.: bespieden, verspieden; maarbi
j KIL. Npl.j
hetzelfde,a1s deze woorden. H et beteek-enteigen- Npllga:ziespiegat.

, meerî'.spi
jkers. Eeneschtlur,
li
jk zien; en van hier het z n.spl
kde,,
s
,?k,voor Nrîeker, 1,).
een pakhuis. Zamenstell.:korenspi
jker,zoutspi
l
-ker,
bespieder,fr.esplon,ital.spî
one,elg.spq
j'
.
*piegal, o., meerv. spiegaten. Anders ook enz.
jkers. Een nagel,
spî
'
l'
ya/. Val)gaten spbkn,spuwen. Zoo veelals frla-k er, m., m eerv. spi
spuwgat. Een der gaten in een schip, dic het bi
jzonderli
jk van i
jzer: Godt zelf gehangen aen
water, dat op hetdek valt,of waarmede hetzelve dellspi
jcker.Voxo.Spreel
tw.:spi
jkcrsmetkoppen
gereinigd wordt, als het ware, uitspuwen. H et slaan,dingen van belang niten,ofverrigten. lle11
jker op den kop slaan, een ding in hetregte
loopt de spiegaten uit, ;g., hetopenbaartzich, spi
even a1s vuilwater,dat door de spiegaten van een gewricht treFen. Zoo hard zi
jn a1s een spi
jker,
schip uitvloeit.
tegen alle ongemakken bestand zi
jn. NYeet ik
enen spi
jker, llj weet ereen gattoe,lli
J
-weet
lpl.
egel. m.?meerv.spiegels. Eigenli
jk,een e
werktuig om tezien. ln hetgebruikbi
jzollderli
jk zich met allerleiuitvlugten te dekken. Een pleijker hangen,de uitspraak daariets,waarin men zich beki
jkt,spiegelt'
: welke si
jn dooi aan den spi
aengeboren aeugesichtbem erckt in eenen spiegel. over verschuiven. V an hier het bedr. wcrkw.

spè
lkeren,metspi
jkersvastslaan. Zamenstell.:spi
jkerbalsem,spi
jkerboor,spi
jkergat,spi
jkerhard,spi
jkerkooper, spi
jkerkop, sptikerlade, spi
jkermand,
spi
lkersmid, spi
jkervast, spjkerwinkel, enz. Vall
ter navolging: O laet u ditvoortaen voor eenen spie.
spiegel strecken 1)y1 Dlcx. Een afschrik: ten N#IJ
.l,v.,meerv.spi
jlen. Een gespitststaafje,
schrikenspiegelvandestaatzuchtendeni
jt.Voxo. of staakje: de velsters waren meti
jzeren spi
jlen
Vanhierhetwerkw.spl
egelen. Zamenstell
.:spiegel
- bezet. Bj1<lra.,bi
jzonderli
jk,de staakjcs,diemen
beeld, spiegeltotafschrik;spiegelboog,spiegelge- kruiswi
jzein eenellbi
jeklkorfsteekt.
vecht;spiegelglad,spiegel
glas,spiegelhars,spicgel- *#l
.j*, v., mecrv. spi
jzen. A1 wat gegcten
karper, spiegelkas, spiegelkooper, spiegelkraam, wordt:die geene onreine spi
js zoude proeven.
spiegelli
jst, spiegellnaker, spiegelmecs, spiegelnet, VoxD. Fig.,ook metaal,wa:
lrvan men klokken
een net metwi
jde vierkante mazen; spiegelnieuw, giet,andersklokspn-s. Eene voorname en geliefde
spiegelraam, spiegelrog,spiegelsteen,spiegelvisch, bezigheid:het is mi
jne spi
js enz BIJBELV. Zaenz. Brandspiegel, cilinderspiegel, kegelspiegel, meustell.: epi
jsbereider, spi
l
-sbrood, masteluin,
kogelspiegel, lusterspiegel, nachtspiegel, penant- KIL. spi
lskamer,spi
lskas,spi
jskelder,spjsmeesspiegel,schoorsteenspiegel,zakspiegel,ofzakspie- ter,spi
jsoflkr,spi
jspeuzelingen,Ouo. spdsproever,
gelt
je,enz.
enz,,klokspi
js,nleelspi
js,melkspi
js,enz.Komtvan
Spiegel,oul.spegule,lat.speculunl.
slll
.
)e
zdn,o.w.maalti
jd houden;en b.w.van spi
js
*p:egel.ez:, (zich) wederk.w.,ik spiegelde voorzien;andersook spn-zigen.
mi
j, heb mi
j gespiegeld. Zich in eenen spiegel *,l
J1,v. Leedwezen,vert
lriet:deHartogkoll
beki
jken,ofin ietsauders,waarinmenzulkseven- nietbeveinzen de spi
jt.IloolaT. Opgekroptegrameensdoen kan. Fi
g.,zichaaneenigdingspiegelen, schap:van vinnige spi
jt ontsteken. VOND. 1)1
zich daart
loor tot navolging laten opwekken,of spjt,ofterspi
jt,van u,uws ondanks. Van hier

BIJBSLV. Overdr-,de spt
egel,deachterzi
jde,van
een grootsehip. A1wathetbeeld van een ander
ding, a1s het ware, vertoont: de wcreld is een
spiegelvan deGoddeli
jkcwi
jsheid. Eenvoorbeeld
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FPIJTEN---SPIT8EN.

.9#J
;-teny onpers. w.
, het speet mi
j, hceft
speten, verdrieten; spi
jtig,verdrietig, ook

spinnen, wanneer die begint te werken. A ardig

gebruikt VONDEL dit woord van t
1e menschcli
lke
voortteling:troostzedan:diezieltjesspinnen.Van
spi
ltigheid,spi
jtigli
jk.
Spi.jlen,zie spbk.
hierspinneri
j,spinsel,splnstcr. Zaalenstell.: spinhuis,spinhuisboef,spinhuiseigen,door zi
jneslechtfpqzen,
z
i
e
s
pz
l
'
'
s
.
Sr ikk el
l. m., m eerv. spikkelen en spikkels. heid geschikt voor het spinlluis, - spinhnismoes
kop,
ker
n,jenzspin,zi
jpi
denne
,e
nz. spinnewiel,spinrag, spinrokEen sprenkel,eenvlekje,waarmedeietsbespren- de

keld is:een tafelkleed m et spikkels. V an hier
Afspinnen, bespinnen, doorspikk-elachtig,het bedr.werkw.spîkkelen,m etspik- spinnen,inspinnen,ontspinnen,uitspinuenyverspinkels besprenkelen; spikkelig,spikkeling. Zamen- nen,enz.
stella:inktspik-kel,verfspikkel,enz. Ditwoord komt Spinnen, neders.,hoogd-, OTFEID.ook spinnen,
eng. to ,9/233, is een zeer oud woord van eenen
van spikken,bi
J KIL.evenveela1sspeken.
Sr#k sreRdern:euw , spiksplinternieuw,zie noordschen Oorsprong.
0. Hct wit Van hethout,naastaan
speld.
*p:l.
, v.,meerv.spillcn. Een gcspitst boutje, het hart van den boom :er loopt eene streek
staaf
je,ofstaakje,gevormd,om rond te draai
jen, spintdoor de gansche plank. Van hier spintachen veelal ook iets anders metzich te doen rond- tig,spintig,spintigheid,enz.

j KIL. evenveel
draai
jcn:die de spilen naelde hanteerde. VoxD. *#;n*, o.,meerv.spinten. Bi
Op 'shemels ronde spil draeit het radt. V oxD, a1s spinde, spi
jskas. Verder zekere maat: een

Datis de spil,waarop alles draait,flg.,dat is de spint haver.
n.! meerv. spionnen en spioM . Een
beweegoorzaak van alles. Ja men verstaat onder Nrlen, l
den naam van spîl zelf'
s eene windas ln haar ge- spie, een bespleder,zic spieden. V oorts,ook een
heel,zoo alsdie.waarm edemen hetankeropwindt. spiegeltje,datmen buiten aan een venster hecht,
En,overdr-,de schroefvan eene pers,den stander en een bkzonderslag van jagthondef
a. Van hier
van eenen wenteltrap,en den halm vaneenekore- het bastaardstaartige bedr. werkw. spionneren,in
-onner,hetwerk van
naar. Zam enstell-:spilbedde,spilboom ,andersook het hoogd. spioniren, 9. espî

spt
hdelboonl) spilboor,spilgat, spillezl
jde,van de eenen spion verrigten. Zamenstell.:afspionneren,
vrouw,he!tegenovergestelde van zwaardzl
jde,s-an beFpionneren.
Anders ook
den man,eDZ. W entelspil,windspil,enz.

Npll.l.ebeen . zie spillen.
NrfR:en, b. w., ik spilde, heb gespild. In
het gebrtlik, verkwisten, nutteloos uitgeven : Jq)kiJheeft veel aan datwerk verspilll. V an hier het
verouderde sptlder,dun. Zamenstell.:spilderbeen,
spillesecn,een dun been,en iemand,die dun van
beenen is; spilpenning, een verkwister;spilziek,
spilzucht, spilzuchtig, enz. V erspillen,verspilling,
(')11Z.

*>ln. v., m eerv. spinnen. Anders spinnelcop.
Een ongevleugeld insekt, m ct acht oogen, acht
jf,waaruit het
pooteny en wratten aan het achterli
de webbe spint, die aan hetzelve den naam ZegeVen heeft: het spinhuis voegt de spin. V OND.
De spinne trektuitdau van rozen haer feni
jnen.
D s lllcx. V an hier spinachtig. Zamenstell.:
spinnekop, spinnekruid, 'spinnendooder, spinnellet,

*# ;1y O., m eerv. speten.
speet.
Een splts keukcnttzig, waaraan men vleesch en

andere dingen braadt:zi
j braen den afval aen
het spit. V oxo. Spreekw.:het spit in de asch
wenden, eene zaak verbrodden. H et spitin den

rug,zekere pi
jn. 'Bj HwyuMw is spî
't ook een

werktuig,om te spitten,eene spade. Tn onderspit,
is spt-thetgeene gespitwordt,zie onderspl'
t. Za-

menstell.:spitdraai
jer,spitvarken, een jong varkentje, dat in zi
jn geheelaan hetspitgebraden

wordt. Braadspit,draaispit,onderspit,CIIZ.
rs
:.
'ant
aan
spee
,pi
pts
q
cd6,
SPl
%
et
.9.en sptts.
Naauw
*#1.
4s.ve
bi
j
v
ne
n bi
j
w.
yts
er,spi
ts
Scherp
gepunt)een spits hout. Geen spitse, m aar een
Ston3pe toren. V oorts, scherpzinnig: EcxLloEs
spits vernuft. Voxo.; en spi
jtig, even a1s het
hoogd. spitzi
'g. een spits vrouwm ensch. HASMA.

Als bi
jw.: het loopt spits toe. Als z.n.ishet
spinnenjager,raagbol; spinnewebbe,spinrag,enz. d/aff.: de punt: te vliegen op hetspits in d'OttoAardspin,boschspin,huisspi
n,meersyin,nachtspin, mansche maen. Voxp. Het spits afbdten (niet
oeverspi
n,tuinspin,veldspin,watcrspln,enz. Kom t het s
ptt fôt
)'
ten) is, het grootste gevaar op zich
*
nenlcn : Om 'tspits af te bi
jten. HoorT. Het
van sptnllen.

spits bieden isj de punt bieden,tegenstand bieNplnaal.. o. Sclloenmakers garen.
f#:zzaz:e. v. Eene plant, welker bladeren den :men biede het spits. V oxo. Van hierspitsmen tot lnoes kookt. Zamenstell.:spinaziezaad achtig, het werkw. spitsen,spitsheid,spitsig. Zam enstell.:spitsbaard,spitsboef.spitsmuis,spitsneus,
CDZ.
Np:nde. v., meerv .spinden. Eenespi
jskas. spitsroede,spitsvindigjspitszinnig.
Npfts, v., m eerv. spitsen. D e punt van een
Van spenden,spk-nden.
Npizleé, o., m eerv.spinetten. Een bastaard- ding, of deszelfs puntige top:de spits van cene
woord,ontleend van het ital.spinetta. Zeker slag naald. Boven OP de spits Van den toren. D e
voorhoede van een leger:zich aan de spits stelvan klavier.
len. ln het hoogd. zi
fp:n'au is, o.,zie 8plntlelz.
jn Spitzen, kanten, omdat
*pfn nez:. b. w., ik spon, heb gesponnen, ziJ- aau den rand getand zjn,van waarzi
jook
Draden vorm en: dc spin spint llaar web;- -ga- den fr. naam dentelles verkregen hebben. Van
er 1g1iq-j) HALMA, s
pitsel, een reepje parkemcnt,
ren,zi
jde spinnen. Spreekw.: hi
j za1 ergeene hi
zi
jde Nj ypinnen,hi
j zalcrgeen voordeelbi
jbe- waarop men speldewerkt. Voorts, komen van
s
pi
t
s
de
z
am
e
ns
t
e
l
l
.
:
spitsbroeder enz. Bergspits,
halen. Hi
j zaldaarvan geen goed garen spinnen,
hi
J zaldaarvan geen goed werk maken. Voorts, heerspits, legerspits, torenspits, enz. V an het
is tabak spinnen tabal
tsbladen ineendraai
jen. Van biJ-1:.n.spits.
t1e katten zegt men, datzjspinnen,wanneer zi
j frflsen, b. w., ik spitste, heb gespitst.

soortgeli
jk een gesnor laten hoorenta1sdatvan Scherp gepunt maken:eenen paal spitsen. De
een spinnewiel. Eindeli
jk, wordt wn'
n gezegd te ooren spltsen is,derzelver punten om hoog steken,
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zoo a1sdepaardcn doen, wanneerzi
Jergensnaar en heb mi
jgespoed. Haasten,voortgang maken:
luistervn,en dus naauwkeurig laisteren. Zich er- hetwerk spoedt niet. Gi
j moet wat meer spoegens op spitsen is, zich daarnaar zetten, daarop den. Van hier spoed,spoedig,spoedigen.
yetv,
hopen. Eindeli
jk,isspit
senmetden aarsopeenen Spoeden,eng.to speed, gr. caigleuctv, c:zadlm
puntigen paal zetten, om denzelven bovenwaarts Jizculctv.
door het gansche li
jr te doen'gaan, zoo alsde lp oe', 5-.,m eerv.spoelen. Eigenli
jk,evenveel
Turlten ten aanzien van m isdadigers doen,het- welke buis,waardoor m en water kan laten spoewelk men anders empaleren noem t.
lcn,zoo a1s een zoogenoemde dniker. ln dezolzt-

Npl.
ésvond:g. spitsvindig, spitsvinnig, bi
jv. bronnen bi
j Ilalle is spule eene onderaardsche ter
n.en bi
jmyspitsvondiger,sgitsvondi
gst. Van spl'
ts aieiding van watcr geschikte groef. V oorts,eene
en vondt'
g, van vond en vtnden. Seherpzinnig in buis of pi
jp. VolgensKIs., was spoele ouli
ngs
hct beramen van looze vonden:welk een gpits- eene holerietpi
jp. Tegenwoordigisspoeldeklos
vondig verntlft! En van zaken, scherpzinnig uit- van een spinnewiel,of een weversklos,die anders
gedacht,fijntjes nitgespluisd:een spitsvondig ver- den naam van scht
ktslloel voert: terwi
jls'op 't
toog. Doorgaans gebruikt m en dit woord in weefgetotzsv de spoeldoor 'twebbe schiet. W >2seenen kwaden zin, wegens eene scherpzinnigheid, TSRB. V an hier hetwerltw.spoelen;garen,op wedie zich weinig om de waarheid bekreunt,jahaar versspoelen of andere klossen,winden,en dusspoe-

opzetteljk zoektte verdonkeren. Van hier spitst- len,gereed maken. Zamenstell.: spoeljzer,spoelwiel,een wiel,m etbehtllp waarvan men hetgaren
vondigheid,spitsvondigli
jk.

fp::éeu . b. w.,ik spittede,heb gespit. M et
cen spits of seherp toeloopend werktuig delven,
graven:den tuin spitten. Boter spitten, dezelve
met zulk een werktuig uit een vat opdelven,
Voorts, ook m et zulk een werktuig doorboren:
ick sal D Avlo aen den wandtspitten. BI,JBsLv.
V an hier spitter,spitting. Zamenstell.:omspitten
enz. V erwant aan speten.
*pl.eel. v.,m eerv.spleten. Eeneopening,die

op de spoelen windt,of spoelt, enz. Schietspoel,
weversspoel,enz.
*poel.eu. zie spoel.
spoell.eu, b.en o.w.,ik spoelde,bcn enheb

gespoeld. Onza,vloejen: het water ls overdun

weg gespoeld. Bellr-,met Gater reinigen: tlrinkglazen spoelen. D en mond spoelen. Iem and de
voeten spoelen, hem in het water werpen. De
keel spoelen is drinken. Van hiergespoel, spoel,
door spli
jten ontstaan istdespleetvan eenepen. spoeling, spoelsel. Zamenstell.: spoelkom, spoelH oe zoa de m in de spleetniet merken. V oxo. vat, spoelwi
jn, enz. Aanspoelen,afspoel
en, beVan hier spletig. IflL. Zamenstell.: spleetbreuk, spoelen,doorspoelen,inspoelen,ondersptlelen, op-

eene beenbreuk waarbi
j een of meer beenderen spoelen,uitspoelen.enz. Scl
qi
jnt klanknabootscnd.
gespleten zi
jn. Van splt
j'
ten.
spoel.l.u g, v., meerv. spoelingen. De daad

lpll
lten.b.en o.w.,ik spleet,heb en ben van spoelen. Hetvocht,waarm ede m en iets uitgespleten. In de lengte vaneenspringen, of van- poelt: spoeling van biervaten en destillcel-ketels
een doen springen. Bedr.:eene pen spli
jten. Dat voor de varkens, Zamenstell-: spoelingbak,spoehoutlaat zich gemakkeli
jk spli
jten. Onzi
jd.:het lingboer, spoelingpolnp? spoelingschuit, spoelingaardri
jk spli
jtvan droogte. Van hier spleet,spli
j- spek,spoelington,spoelingvat,spoelingwi
jn,anders
ting,splinter,splinteren,splitsen,enz. Zamenstell-: spoelwbh,slechtewi
jn,enz. Darmspoeling,monds
poe
l
i
ng,
enz
.
V
an
s
po
e
l
e
l
l
.
afspl
i
jten.opspli
jten,enz. Klanknabootsend.
*p:14.v.,meerv.splitten. Eigenli
jk,hetzelfde lpog, o., zie spugen.

a1s spleet. Zamenstell.: splitgat, Van splitten,of lpoken , o. w., ik spookte, heb gespookt.
spJpf
.*en.
A1seen spook te voorschi
jn komen. Overdr.,veel
.

Npl.
f:s.v.,meerv.splitsen. Elgenli
jk,evcnveel gedruisch maken: hi
j begint weer te spoken.
a1sspleet,en daarvoorgebruiktbi
jHoorr
r:om de Onpers.,het spookt er; men ki
jft en raast er.
splitseinhetgeloovegeheelttehebben. Vansplitsen. H et begon op zee te spoken,hetwerd sleclltweer.
lpl.:4sezâ, b.w.,ik splitste,hebgesplitst. Ge- Bi
j nachtronddwalen:hi
jsyooktdesnachtsdoor
noegzaam hetzelfde, alssplq'
ten. In het gebruik, het gansche huis. Van hler gespook, spoker,
dedraden van een touw losdraai
jen en weder in spokeri
j,spooksel. Van spook.
elkander hechten:een kabeltouw splitscn. Evenveelwelk ding sm aldeelen! een lot eene ervenis
splitsen. V oorts,is eene vergadering in haar gevoelen gesplilstb wanneer zi
j daarin verdeeld en
oneenig is. V an hier splits,splitser, anders splttfeg-, splitsing. Zam enstell.:splitshoorn enz. Van

t
i
'
p
k
h
r
;
'
?
litten!
,dpll)ten.

Nren. Sptl13, V,y m 001*V. Sponnen. De StOP,
van een bomgat, waarmede het gat gesloten
wordt. Ook wel eens het gatzelf,waarin despon

sluit:hetwerktals nieuwe wi
jn, die tot de spon
uitbarst. Voxp. In hetkri
jgswezen,de stop van

den m ond van een stuk geschut.
lpoxtde, v.,m ecrv.sponden. Een beddestel,

lp l.lééen , zie splitsen.
lpoell,, m. Haast,voortgang van zaken:D e
min verdriet alle uitstel en eischt spoet. V oxp.
A lles hangt aan spoed,die is de m oederderzege.
HoorT. Spreekw-: hoe m eerder haast, hoe m in-

en bi
jzonder deszelfsvoorkant:knielendetegensde
sponde van zi
jn bedt. Hoor'
r. In den hoeck van

der spoed, dikwi
jls vordertmen niet naareven-

lpoxkn:xxp v, meerv. sponningen. Eene
Zroevelwaarin letseluit;bi
jzonder,de groeve in
de dulgen van een vat, waarin deszelfs bodem
sluit. Ditwoord schi
jnt verwant aan het hoogd.

redigheid van de haast, die men maakt. Van
hier spoedig enz. Zamenstell.: onspoed, rampspoed,tegenspoed,voorspoed,enz.
Spoed, eng. speed, komt volgens Klra,overeen

het bedde, ende op de sponde van (1e koetse.
BIJBELV. Zam enstell.:bedsponde.
lpox:g:e. zic spons.

Spund, ital. sponda, een rand, en spunden,voe-

met hetgr.cs83'
j,naarstigheid,vli
jt, en stamtaf gen,in den zin,waarin onze tim merlieden het bevan spoeden.

zigen.

*peedex:, spoei
jen, o. en wederk. w., ik lpoxâs, v., meerv. sponsen. Anders ook
>n voortbl
-engsel der natuur, dat nog
spoeddeen spoeddemi
j,bengespoed,hebgespoed, spongie. lse
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geachtwordt tot het dierenri
jk te behooren,hoe spot. Eigenli
jk,boerten, schertsen: gi
J spot er
veelovereenkomsthetzelveook metdemossen,en mede. Voorts,bi
jzonderli
jk smadeli
jk schertsen:
andere onderdeelen van het plantenri
jk, hebben Andereepottendesei
jden,si
Jzi
jn volsoeten wi
jns.
moge:Ende si
j vulden een spongie met edick. BlasylLv. Nietachten:mctzjnenvi
jand spotten.
l3llsst,
v. Vöorts, ook eene doorgestokene teeke- Met zi
jne gezondheid spotten. Van hier spotachning op papier of parkemellt. Van hierspons- tig, spotster, spotteli
jk, spotter,spotterni
j,spotachtig,hetwerkw.sponsen,enz. Zamenstell-:spons- teri
j. KlL. Zamenstell.: spotboef, spotgedicht,
gezwel,sponssteen,enz. Bladspons,meerspons,ri- spotgeest, spotgeld, spotli
jster,spotmeeuw, spotvierspons, stokspons,traliespons,winkelspons,enz. pri
js,spotrede,spotschrift,spotswi
jze,spotwoord,
lp on sen, b. w., ik sponste, heb gesponst. enz. Bespotten enz.
Eene doorgestokene teekening metfl
jn gestootene Npeévege'.m.,meerv.spotvogels. Vanspothoutskool wri
jven, om haar op iets andersover ten en vogel. Andersspotbodkzekerevogel,Fig,,
te brengen. ln hetfr.poncer. Van spons-

iemand, die gaarn m et alles boert en spot. Zie

lpook.o.,meerv.spoken.Eeneverschi
jnende spreeut
v.
schim : watspoock ofu vervaert. V oxo. Voorts, Npou w en . spouden, b.en o.w,,ik spoude,
ook evenveelwelke schri
kbarendevertooni
ng:om- heb gespoud. Bedr.
, spli
jten, spalten: wafelen
cingeltvan hetspook der woende veltbacehanten. spouwen; waarvan opspouwen enz. Onz.: tIe
Voxo. Een gedrtlisch: hi
j maakt veel spooks. wafel wil niet spouwen. Van hier spoud, of
Van hier het werkw.spoken, enz. Zamenstell.: spouw,spleet; opspouwing,spouwertje,zekergespookdier, spookverschi
jning, enz. Nachtspook
-, bakje;spouwing. Zamenstell.:spouwwafel.
voorspook,enz.

Spook,lloogd. Spuck, schi
jnt verwantaan het
lat.spectrum,datvan specere,zien,afkomstig is.
lpeo:
r, v., meerv. sporen. Een prikl
tel,om
ecn paard aan te sporen: een paard de gporen
geven. De prikkels achter aan de pooten van
eenen haau. Overdn,al wat dient om aan te

*pra ak . v., m eerv. spraken. De daad van

spreken;de voortbrenging van allerleigeregelde
klatlken, en daaruitgevorm de woorden: waarflm
bljft de orang outang zonder spraak,zoo hi
j tot
hetmenscheli
jk geslachtbehoort? Het vermogen,
om tespreken:hi
jheeftzi
jnespraak alverloren.
Zwaar van spraak zi
jn. Met opzigt tot de taal,

priltkelen: m et aanhoudentle spore hem prickeld' waarin iemand spreekt: watonze spraek belangt.

a1s demi
jn.HooFT. Spreel
tw.:het iseenehen Voxo. De spraak gaat, er wordtalgemeen gemet sporen, een boosaardig vrouwspersoon. Hi
j zegd Eindeli
jk,werd spraak, even a1s taab oumoet met harde sporen beredell worden. Van lings gebezigd vooreen volk,dateenebi
jzondere
hier het bedr. werkw. sporen, van sporellvoor- taal spreekt: geene sprake,noch geene woorden,
zien,en de sporen geven. Zamenstell,:spoorhaan, zi
jnder, daer hare stemme niet en worde gehoort.
spoorhen,spoormaker,spoorslag,slag ofsteek met. Bl.ys>zLv. Van hier spraakzaam ,sprakeloos,ellz.

eenespoor,fkuurl-,allerleiaanporring,enz. Ie
Ts- Zafnenstell.:spraakgebruik,spraakkundig,sprailkspoor,ridderspoor,enz.
ktlnst, spraakleer, spraakmeester, spraakregt, bi
j
Spoor, ital., i
jsl. ook spore, zweed.sporre,an- OUDAAN-,spraaktoon,spraakvel
-mogen. Aansprttal:j
gels. spora, eng. spur, fr. t-pt-ron,hoogd.Sporn, beeldspraak, godspraak,grootspraak,-- afspraak,
gr.asgov'
j,is naauw vel'
want,aan speer,en schi
jnt inspraak. lofspraak, moederspraak, morgenspraak,
eigenli
jk iets scherps aan te duiden.
naspraak, opspraak, ruggespraak, tegenspraak.
*p oor, o.,meerv.sporen. D eindruk van den tzitspraak, voorspraak, zam enspraak. enz, Van
gang van eenig ding :iem and op hetspoor vol- spreken.

gen. Hetspoor van dcn haas. Het spoor bi
js- *prank, v., meerv.spranken. Verkleinw.
ter zi
jn, van den regten weg afgedwaald,veelal spranlje. Eene vonk: er is geen sprankje vuur
in eenen fgnurl. zin,waarvan het bi
jv.n.spoor- aan den haard. Van hier sprankel.
bi
jster. Buiten 't spoor derbilli
jkheit. D>1Dxcw. lprankel.
en, zie sprakelen.
Op het spoor van een ding geraken,daarvan iet!

lpree, v De eigennaam van eene rivier,

bemerken. De sporen,de kenmerken,derGodde- lvaaraan Berli
jn gelegen is: aan d'oevers van de
ljke voorzienigheid. Van llierde werkw.sporen, Spree.Voxo.

speuren, bem euren, nasporen, enz. Zamenstell.: lp reek ka'm er.
spoorloos,spoorlooshe.id,buitensporig:buitensporig- Zie spreken.

spreckstoel, m., enz.

heid, buitensporigli
lk, ri
jspoor, scheldspoor, voet- *preeuw , m., meerv. spreeuwen. Een bespoor,wagenspoor,enz.
kend slag van vogelen,lat.sturnus. Daar nu de*peren, zie spoor,v.
ze vogel
s nietslechts t1e menscheli
jke sprnak nalpoxex:, zie spoor,o.
baanwen. maar ook den menscheli
jken lacll op

*p orlrelen, zie tegensporrelen. V an hier
sporrelig,krakeelziek-.
fporreiln g, v.,m eerv. sporrelingen. Krakeel, tegenstribbeling: er ontstond welhaast eene
nieuwe sporreling. Niet veel sporreling m aken,
zich nietsterk tegen iets aankanten. Zam enstell.:
tegensporrelillg.

lroxé, v,,meerv.sporten. De trede vnn eene

ladder;ook de speek van eenen stoel.

eenen spottenden toon pabootsen,geeftlnen hun
wel eens dcn naam van spotvogel,en bestempelt
men iem and, die den spotvogeluithallgt,wederkeerig m et dttn naam van spreeuw : welk een
spreeuw is dat! V an hier spreeuwachtig,hetonz.
werkw.spreeuwen,spotten. Zamenstell.:spreeuwbezie,spreeuwbeziLnboom,spreetlwennest.

*pre:. ook spreen v., meerv. sprei
jen. Een

dekltleed: het zwanendons bereitmet geborduur-

*#o1, m. De daad van spotten: ten spot de sprei. Voxo. Zamenstell.: beddesprei, tafel-

van al de wereld. Dat niemant m eer den spot sprei. Van sprel'den.

met scepteren zalsteken. Ds Dscx. Van spotten.
Npelb eef, m .,zie spotvogel.

*pre:dex:,sprei
jen, b. w., ik spreidde,heb

gespreid. Uiteenvouwen en vlak nederleggen:om
de vreugdekoets te spreiden.BILDXRO. Daerbrui-

*pellen, o.w.,geli
jkvl.;ik spottede,heb ge- den 'tbedde spreien en bereien.Voxo. Voorts,
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uitbrelden,verspreiden: de zon spreidtharen glang. van een schip,eene stang,die methetondereinde
zamcnstell.: bespreiden, onderspreiden, opspxei- tegen den m ast steunt. Voorts,ook eene stang,
dcn, overspreiden, tusschenspreiden, verspreiden) die van den voorsteven van een schip vooruit-

steekt;en overdragteli
jk,de vezelen,die uit den
Schi
jntverwantaan breiden,van waaruitbreiden. kop der insekten uitsteken, anders voelers, en
lpreken , b.en o.w.,ik sprak, heb gespro- voelhorens, genoemd. Z'lmenstell.: sprietboom,
ken. Eigenli
jk,geluid geven,klinken. In hetge- KIL. het werkw.sprlktoogen,sprietweg,een tweebrui
k,zi
jne gewaarwordingen, denkbeelden,enz., sprong,enz.Boegspriet)jagtspriet,zwjnspriet,enz.
e11Z.

door geregelde klanken, en daaruit gevorm de Zie m ruiten.

woorden,tekennen gcven. Bedr.:lati
jn,fransch, Npr:eéoogen, o. w., ik sgrietoogde, lleb
enz. spreken. Iem and spreken,een mondgesprek gesyri
etoogd. Bi
j Klra. ook sprèeteloogen. Zi
jn
m et hem houden. H et woord door u gesproken. gezlgt,door altescherp ki
jken,derwi
jze verblinL. D . S. P. Voor iemand goed spreken,borg den, dat de oogstralen a1s gevorkt worden, en
bli
jven. Temand naar den mond spreken, hem m en twee voor een ziet: 'k stae en sprietoogh
vlei
jen; hem te na sprel
ten,belasteren. Dingtaal, van hetki
jcken. W EsTsnB.
mannetaal gpreken, m et klem van woorden. Ik sprix:g. m .,meerv. springen. D e daad van
moethem spreken. Hi
jisvoorniemand tespre- springen, en,in hetgebruik,evenveelBrelkesprong

ken. Ik za1 hem sprelten! het hem dllchtig be- en slag van water: een rots hangt, op de zee
duiden. lemand vri
jspreken,vri
lverklaren. Regt van onder door den spring der baren uitgehold.

spreken,eene zaak nitwi
jzen. Onzi
jd.: hetkind Voxo. Bi
j KIL.! bi
jzonderli
jk, eene springbron.

leertsprelcen. ATen vindtgansche volken,die nog Tn het hoogd. en eng. ook sprlhg. Ook een
erktuig,als waarin men mollen en anderedieren
naauweli
jks kunnen spreken. Naklappen: men w'
kan den spreeuw gemakkeli
jk Ieeren spreken. vangt, en dat door zi
jn opspringen ecnen strik
Hoe vele sprekende vogelen men ook vindt,de aanhaalt:houten springen opzctten,om vogels te
vange
n.
Fi
g.
:
om
den
spring des oorelogs t'ontmenschgeli
jkende dieren spreken niet. Figuurl-:
wenckt met si
jne oogen,spreecktmetsi
jne voe- aen. Voxo. Yan springen.
ten. BIJlzEraV. Ghi
j beluistert wat mi
jn stomme lprlngen, o.m ,ik sprong,ben,ofhel),gewangen spreeken. S1x Nm. CHAND. Eene afbeel- sprongen. Zich schleli
jk over de tusschenruimte
ding spreekt, wanneer zi
j welgeli
jkt. Van hier tusschen de eene plaats en de andere,en zonder
sprekend: dat kind gelljktzi
jnen vadersprekend. aanroering van die tusschenruimte,heen bewegen:
M et iemand sprelten is, eene zamenspraalc m et van den wa1 in de gracht springen. Zich met
hem houden. Voor iemand, of voor iets,spre- eene schichtige beweging om hoog verhefbn,hupken is, ten voordeele daarvan spreken : M aer pelen:dansen en springen. Van levenlooze dingpreekt voor 'theiligh recht.V oxo. H et spreekt gen:het water springt tien voeten lloog. Bersten :
van zelf,hetbehoeftgeen naderbcwi
js. Van hler van de koude,van de hitte springen. Er springt
gesprek, spraak, enz, Spreekachtig, spreekster, een stukgeschut,eenschip,enz- Fig.,bank
-breukig
spreker, spreking, enz. Zamenstell.: spreekge- worden:hi
jmoetspringen. Hengsten,en andere
stoelte, spreekkamer, spreekmanier, spreekplaats, beesten,laten -'
ngenis,hen latenparen. Zi
jnen
spreekstoel, spreektralie, spreektrant, spreektrom - knecht doen 'springen is, hem tot eene vlugge
Pet,spreekwi
jze, spreek-woord, enz. Aanspreken, bediening dringen. Voor iemand in de ùopfsprknafspreken,besprekcn,voorspreken,enz.
gen is, deszelfs belangen met jver bcvorderen.
fp l
rextgen, b. w., ik sprengde, heb ge- Van den osthorslop den ezelspringen. Verder

yprengd. Eigenli
jk, doen springen. Van hier is: springen,dan zi
jn stok lang i:9meer ondernemen,
zout op vleesch sprengen,hetzelve in cnltele kor- dan men volvoeren kan. V an hier gekpring,
relt
jes daarop doen springen:de helftdesbloets Spring,springerySpringster,spvL-nkel1 KIr,. sprong,
sprengdehi
j op denaltaar.BIJBSIA-. 0okvleesch enz. Zam enstell.:springbron, springglas, springsprengen, het met zout bestrooi
jen. Van hier hengst, springk-ever, springkoorts, springkruid,
sprenger,sprenging.sprenkel,sprenkelen,enz. Za- springnet, springpooh springstok,spri
ngti
j,springmenstell.:sprengbekken,sprengk-wispel,sprengvat,
sprengvleescl), enz. Besprengen,opsprengen,enz.
Verwantaan springen.
lprexkk el., zie sprankel.
*p ren kel., v., m eerv.sprenkelen, ofspren-

vloed,springvrucht,springvuur'
gspringzaad,springzwam , stuifzwam ; sprinkader, sprinkhaai,sprinkhaan, enz. Aanspringen, afspringen, bespringen,
doorspringen,inspringen, naspringen, ontspringen,
opspringela, overspringen,toespringen,uitspringen,
kels. Anders sprengel, een vlekje van iets, dat verspringen,voorspringen,voortspringen,wegsprinergens op gesprengd is:misverftmetsprengklen gen.enz.
bloets. VOND. H et bedr. werkw.sprenkelen,m et SPrg
-nç
n, hoogd. ook springen, eng.to spring,
-e
sprenkels hespatten. Van sprengen.
schi
jnt zi
jne beteekenisaan zjnen klank verschulfp reu k, v., meerv. spreuken. Een korten digtlte wezen.
nadrukkeli
jk gezegde: hi
j sprack drie dui
jsent 5>rl1l, v.9 meerv. spritsen. Zeker gebak,
spreucken.BIJBSLV.Van hierspreukachtig,spreuk- waarvan het dceg in gesm olten vet,of kokende
matig. Zamenst.tsprcukenboek,spreukri
jk,spreu- boter,gespuitwordt. Van hetbedr.werltw.sprî-t-

kenschri
jver,(spreultschri
jver) enz. Bi
jbelspreuk, dc/.
leenspreuk, leerspreuk, magtspreuk, puntspreuk, Hoogd. Spri
tzen, zs/rg/zc?), ncders. sprutten,
trapsprenk, wonderspreuk, zinspreuk, enz. Van zweed.spruta,ital.spruzzare,sprizzare,heeftzi
jne
spreken.
beteekcnis aan zi
jnen klank te danken.
lprlel, m.,m eerv.sprieten. Afenigerlei slag
Nproel,v.,meerv.sproeten. Anderssproetel.
van stangen,zoo a1s eenc van voren gespitste, of Zeker vlekje in hetaangezigt. Van hiersp'roetmct een puntig i
jzer gewapend,stang, waarvan achtig,sproetig. Zamenstell.:zomersproet; hoogd.
men zich op de zwi
jnenjagtenz.bedient:en gaf Sommersprosse.
den spriet der schiltknapinne. Voxp. De spriet

fproRke', zie sprokkelyaand.
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SPROKKELBLOEM-- STAAK.

fprokkeil>Aeem . v.,mcerv.sprokkelbloe- ten. Zamenstell.:ontspruiten,uitspruiten,voortspruim en.Zamengetrokkenuitsprokkelmaandbloetn.V an ten, enz.
sprokkelntaand en bloem. Y olgens KIc.,zeker slag fpruw . zie sprouw.
van narcissen.dat lleel vroeg,en reeds in sprok- fpugex:. b. en o. w., ik.spoog, heb gekelmaand,bloeit.
spogen. Allerleidingen uitden mond opgeven,en

fppokkelex:, zie sprokkelmaand.

met
'eeni
g gewcld uitwerpen:hi
jspoog denlaanwen

lr rok keim a azkd,v.,meerv.sprokkelmaan- drank weder in hetglas. f'lnz., speeksel uitwer-

den. Doorgaans leidt men ditwoordafvan nlaand pen : rooken zollc
ler spugen. lloe spogen si
j i11
en sprokkelen, oulings, en thans nog in Gelder- sjn aengesichte.BIJBELV. Van hier spog. Zaland, dor hout lezen;wantsprokkelwas oulings m enstell.:bespugen, inspugen,opspllgen,overspu-

een afgebroken dor boomtakje: van sprok, of gen.uitspugen,wegspugen,enz.
spork, bi
j ltIL.bros,even a1shethoogd.sprock. Spugen, hoogd. spuclten, gr.(uccetv,aTuetv,en
Dus zou spvokkelmaand de maand zi
jl, waarin ecstem, lat. spuere, eng. to sptt,hetoude speken,
men dor hout, dat alsdan van allerleigeboomte zie speelcsel; en al deze woorden zi
jn hunne beafgesnoeid w ordtq opleest en inzamelt. Doch in teek-enis aan hunnen klank verschuldigd. Tn
de N.TAALx.Blzoluo.wordtdeze benaming af- Noordholland zegt mell nog spf
j'
en,waarvan,a1s
geleid van de spul.
calia, zeker feest,hetwelk in t1e jongg l
tinderen veel(lvergeven,spq
jkrszjk bedeze maand onder hetduitscheheidendom plagt dl
jers;andersspugendez
lr
d'
o?#eren d(
)*
endekknderen.
gevierd te worden,totzuivering en heiliging van *pu:, o., meerv.spui
jen. Eene waterkeering,
menschen en vee;evena1sfebruaî.iusbi
jdeLati
j- diemeteen schofgeslotenwordt,en,wanneermen
nen afstamt,van februa,festum lustrale,waarvan dat schof opligt, water spuwt,ofspui
t. In den
februare, lustrare; naardien men in dezemaaud Haag eene gracht,welke aan een spuiuitkomt:
zulk een zuiveringsfeestvierde. Bi
jKIL.ookspor- het spui
j bromt vol zwanen.Voxo. Ditwoord
kelmaend,sporkelle, en sprockkelle. In het lat. komtvan hetonz.werkw.sputjkn,waterdooreen
Februarius.
spuidoen stroom en. .
*preng. m.,meerv.sprongen. De daad van
*pu l.é, v., m eerv.spuiten. Een werktuig,om
springen : met eenen luchtigen sprong. V oxo. water,of ander vocht,door middelvan eenedruk-

Overdr., zi
jn kromnte sprongen buitensporigheden: king, in eene lange 'straal, te doen vloei
jen:de
hi
j zalgeene verdere kromme sprongenmaken. spuiten werden,tweeeeuwen vKf
;ronzbjaartelling,
Eenen grooten dprozw doen beteekent eensklaps uit te Alexandriê uitgevonden. Van hier spuiten,b.
eenenlagenstaattoteenenhoogengerak-en.Voorts. en o.werk.; waarvan spuiter,spuiting,bespuiten,

is sprong di
kwi
jls een sterke voortgang:debe- inspuiten,enz. Zamenstell.:spuitenhuis,spuitgast,
roerten namen eenen i
jsseli
jken sprong. HoorT. spuitpi
jp, spuitslang,spuitworm,enz. Brandspuit,
Of iets vreemds: gi
J zultdaar eenen sprong van glazenspuit,klisteerspuit,enz.
zien. ln de muzi
jk ishetdeovergang van den *puw eu, b. en o. w., ik spuwde,heb geeenen toon tot eenen anderen,waarbi
jmen tus- spuwd. Hetzelfde a1sspugen:bloedspuwen.#ig-:
schentoonen overspringt. In een geschrift is een de Vesuvius begon op nieuw vuur te spuweu.

sprong een plotselingsche overgang van heteene Van hier spuwing enz. Zamenstel.: spuwpotje
onderwerp toteen ander,datdaarmedenietnaauw enz. Bespuwen, inspuwen, uitspuwen, enz. Zie
zamenhangt. D e natuur doetgeenen sprong,alle voorts spugen.

natuurli
jke veranderingen en overgangen geschie- N19een tusschenwerpsel,om stilzwlgen te verden trapswi
jze. Op den sprong staan is,gereed wekken. St!daarkomthi
j. St.eenseen oogenzi
jn,om ditofdatte ondernemen. In dezamen- bl
ik.
stell.hazesprong,issprong zekerbeentje in eenen St,hoogd.en fr.ook st,isnietzamtngetrokken
hazepoot, hetwelk voor het dier van veel ge- uitstil,zoo a1s eenigen willen,maareenoorspronbruik is in het springen. ln tweesprong, drie- keli
jkeklank,dieookinstil,l/ccn,vust,enz.dient,
sprong. enz. beteekent dit woord eene scheiding om rust en stilte aan te duiden,en wederom aan

inden weg. Deoverigezamenstell.zjn:bokken- anderewoorden dekrachtvan vastheidensti
jfheid
sprong, kattesprongy laddersprong, lnchtsprong, bi
jzet.
viersprong,enz. V an sprt'
ngen.
lla. zie stade.
fprookle, o., llleerv.sprookjes. Eigenli
jk, flaaf, v.,meerv.staven. Eigenli
jk,even heteen verkleinw.van sproke:datbi
Jltlrz.metspreukeIzelfde alsstaf,een stevig ligchaam,welks breedte
verwisseld wordt. In hetgebruik,een fabelachtig1en dikte,in vergeli
jking metdeszelfslengte,gering
vertelselt
je:hetsprookje van het roode kousje.1is. ln hetgebruik,
vierkantgegotene,ofgesmede
Hetstamwoordisspreken.
stangen vangoud ofzi
lver,maarbi
jzonderljk van
fprot,v.,meerv.sprotten. Een klein vischje i
jzer: gouden, i
jzeren en zilveren staven. Zi
j
van het geslacht derharingen,dat gerookt gege- keeren de staef met de tange. VoNo. V ensters
ten wordt, en in het fr. t
lellnaam van sardinet
)met i
jzeren staven. Van hier hetwerkw.staven
voert.

enz. Zamenstell.:boekstaafenz. Staafgoudystaaf-

Nprouw , v. Anders spruw. Kleine witte i
jzer,enz.
zweertjes,in den mond en de keel van jongge- flaag,staagjes,ziestadig.
borene kinderen en doodkranke menschen: de j *laag. zie stag.

sprouw hebben.

i ltaak. m,, meerv. staken. Komt eigenli
1
jk

*pruglel, m ., m eerv. sprugtels. V olgens overeen metstok; m aar beteekent in het gebruik

HALMA,eentakofarm,vaneenerivier:deWaal!een stuk houts,welkslengtedebreedteendikte
i

seen sprugtelvan den Ri
jnstroom. '
'verre overtreft:zet eenen nieuwen staak bi
1
j dien
lpeu:l,v,meerv.sprui
ten. EenJong voort-lwi
jngaard. Bi
j de vellenblooters en handschoenspruitend deel van een plantgewas. Overdr-, een makers is heteen werktnig,om hetleerterekken.
kind:devorsteli
jkespruiten. Zamenstell.:Boom- Overdr, eene bi
jzondere linie van een geslacht:
spruit,koolspruit,enz. Vanhetonz.werkm.sprui- datgtslachtverdeeltzich in vi
jfstaken. VaRhier

STAAL--STAART.

het werk. staken enz., staket, staketsel, eene
schuttinguitzamengevoegde staken bestaande enz.
Zamenstell.:boonstaak,tuinstaak,enz.
ftaa', o., meerv.stalen. Een klein deelvan
eenig ding,waarnaar men datgeheele ding beoordeeltj eene m onsterproef. Overdr.,evenveelwelk
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m etiemand staan is evenveel, a1shetm etiemand
houden:datik 'tm etTHsszcssta.HoorT. Maar
hetstaat met iets isyhetis er m ede gelegen:hoe
staat het met uwe gezondheid? Het staat heel

slechtmetzjnezaken. W elofkwaljkmetiemand

staan, iets aangenaams of onaangenaams in die

kenmerk van eenig onstoFeli
jk ding:een staaltje betrekking tothem vinden. D e wonde staatwel,
van iem ands gedrag verhalen. Datzaldit staal heeft een gunstig voorkomen. Dat staat er toe,
llitwi
jzen. HoorT. Zamenstell
.: staalboek enz. dat is het bepaalde loon. Ergens over staan i,,
Zinstaab bi
jHoorl',evenveelal
szinnebeeld:spee- er eenig bevel over voeren. of er eenig opzigt
lende op hetzinstaalvan den vuurslagh enz.
op houden. Ten overstaan van iemand is, onder
Staal,hoogd. Staltb is eigenli
jk ietsdatmen zi
jn opzigt.Zi
jnebevordering staataan mi
j,hangt
uitstalt, ten toon stelt, en stamt van stellen of van mi
j af. Hoog, duur te staan komen,veel
stallen af, dat nog in ons ut'tstallen, e)lhet fr. kosten. Te boek staan,in een boek opgeteekend
êtaler,voorkomt,en bi
jKIL.ook staelenluidt. zi
jn;flg.
,gehouden,geachtwordep vooriets: Hj
slaa'.o. Gereinigd,verijnd,verllard,en van staatbi
jmi
jnietandersteboek,dan a1seeneerveerkrachtvoorzien,i
jzer:een rapiervanhetbeste ljk man enz. Van hier staande, staat, stand,
staal. M enigerlei werktuig van staal, a1s: het enz. - Zamenstell.: aanstaan! afstaan, bestaan,
staalvan een vuurslag. Eene dagge:die tusschen bi
jstaan, doorstaan,instaan,mlsstaan,onderstaan,
11 en 't stael, op uwen hals getogen,kloekhertig omstaan, opstaan, overstaan, tegenstaan,uitstaan,
ingevlogen. D.s Dscx. Allerleibeleedigend wa- verstaanjvolstaan,wederstaan,enz.

pentuig:het goud is zonderstaelen i
jzerslecht

Staat,neders. ook staan, i
jsl. standa,hierte

bewaert.VoNo. H etstiftwaaraan de vleeschhou- l
ande,volgensKIL.,oulingsstanden,eng.to zfcns
wers hunne messen w etten. Spreekw.: hetstaal l
loogd. stehen, lat. stare, komt, volgens RzzTz,
wordt in hetvuurgehard,tegenstreving enram pen overeen met het verouderd gr. çattv, van waar
geven den mensch meer veerkracht. Hi
jisvan çrj&ct, dat als aor.2 van (qyt,gebruikt wordt,:n
i
jzer en staal,hi
j istegen allesgehard. Hetstaal heeft ook met iqp.t de st gemeen, waaruit de

iseruit!hi
jisalle veerkrachtkwi
jt. Zj heefteen oorspronkelijke beteekenis van staan voortspruit.
voorhoofd van staal,zi
jweetvanverbleeken noeh Zie hier boven St.
blozen. Van hier staalachtig. stalen,onverbuigb. *laande.eigenli
jk een deelwoord van staan;
b.n., van staalgemaakt; en stalen,bedr.werkw., m aar verdient,uit hoofde van deszelfsvderleigei
jzerharden,en flg-,sterkteenveerkrachtbi
jzetten. bruik eene bi
jzondere opmerking. Hj isgaande
Zamenstell.: staalader, eene harde steek in het en staande beteekent,hJ bli
I
jftnog steeds opde
jzer; staalbruinr staalerts, staalhamer, staalhard, been,hoe ongesteld hi
i
jandersook is. Zich zelstaalhut,staalsmederi
j,staalvi
jlsel,staalwater,staal- ven staande houden,en staandebljven,isei
genwerk,staalwerker.
li
jk, overeinde gerigt bljven, of nietvoortgaan:
Staal, hoogd. Stahq neders. staab eng.steeb ABRAHAM diebleefnoeh staande voorhetaanjeangels-,zweed.stal,isverwant aan hetzweed.stel, si
chte des Heeren. BIJBELV. Fig-, zi
jn aanzlen
of zi
jne goederen behouden. Dat ri
jk kan niet
sti
j
f
,
h
a
r
d
,
b
o
h
.
s
t
a
l
o
s
q
s
t
i
j
f
h
e
i
d
e
n
s
t
a
l
b
s
t
a
n
d
v
a
s
t
i
g
.
*laan. o. w., lk stond, heb gestaan. D it staande bljven duidt aan,dat de val van eene
woord heeft, van de stilte en rust,welke door groote ofkl
einemaatscllappi
j,ofhuishouding,gedeszelfs twee voorste letters reeds eenigzins aan- wis is. Staande het leven,staande het huwelllk.
s
t
aande
he
t
ver
dr
a
g,
st
aande
de vergaderingyis
geduid wordt, de oorspronkeli
jke beteekenis van
ophouden van voortgaant sta,kerel! In deze be- evenveel, als gedurende die dingen. Hetstaande
teekenis zegt men ook: iemand staan. D e onzen hout is datgene, hetwelk nog niet geveld is.
stonden den vi
jand,zi
jvlodennietvoorl
tem. Fig: H et staande Ycnf is, in tegenoverstelling van h6t

hi
j komt tot staan, hi
jgaatnietmeerop zi
jnen loopende, datgene, hetwelk alti
jd vast bli
jft.
dwaalweg voort. Voorts,nietri
jzen ofdalen:het Staand water,waarin geen stroom gaat. Staande
water staah bli
jft op dezelfdehoogte. Onaange- letters zi
jn dierenen,die nietmetden naam van
roerd bli
jven:het eten op de tafel laten staan. loopend,ofcurstf bestempeldworden. Eenstaand
Laathetstaan! houd op van dit ofdat te doen! leger,datsteeds in dienstgehouden wordt. Door
Overeindegerigtzi
jn:hi
jstaatdaar,alseenpaal. de staande, de zittende,de liggende,enz.bedoelt
Voorts?is staan,een bedri
jfoefenen,waarbi
jzulk men, bi
j de instelling van zekeren gezelschapseene rlgting vereischtwordt:op schildwachtstaan. dronk,degeesteli
jken,de overheid,dekri
jgslieden,
In eenen winkel staan. ErgensaIspredikantstaan. enz. Iets staande houden is eigenl
tjk, iets over
In slagorde staan. Op de jagtishetstaan van einde gerigt houden: m aar fguurl-,beweren,ook
eenen patri
jshond een teeken,dathj patri
jzen be- in stand houden. Op staande voet, aanstonds,
merkt. In den Bi
jbelsti
jl,beteekenthetmeermalen voetstoots:op staende voet te sterven.V oxo.
in het spoor van zi
jnen pligtwe1 gevestigd zi
jn: féaar, v. Een ooggebrek:de zwarte staar.
die staat zie toe, dat hi
j niet valle. Elders is Ntaart, m., meerv. staarten. Het achteruitstaan slechts evenveel,a1szbhzdaarstaatgeschre- stekend deelvan vogelen,visschen en meer andeven. BIJBELV. D e koning staat te kom en, zal re dieren:de rekels,die vervaertweghsluipen in
welhaast komen. Er staatgeld op zi
jn hoofd,er hun hol met ingetrokken staert.AxToxlo. Ook
is eene belooning op zi
jnegevangenneminggesteld. van m enigte >ndere dingen: de staart van den
Er staat eene zware straf op,het is onder bedrei- Ploeg. Hi
j draagteenen staertin lietha
r,in de
. a
ging van zulk eene straf verboden. Ergens op pruik. Overdragt.:een'endeloozen staertvan be-

staan,iets beweren,doordri
jven. Ergensnaarstaan derf. VOND. Eindeli
jk, is een staartk een overis,in postuur staaù, om ergens op aan tedringen: bli
jfsel van een stuk werks,van eenigenwkn,of
naar een ambt staan. Het voorzetselmetwordtin st
erken drank,enz.:erisnog een staartjeinde

verschillende zegswi
jzen bi
j staan gevoegd. Het Qesch. Zie verder hnnd en muis. Van hier staar-
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STM T- STAI?.

teloos enz. Zamensttll.:staartband, staartbeen,
staartbreidel,staartlint,staartpen,staartpeper,lange peper;staartriem ,staartster,staartstuk,staartveder,staartvin,enz. Apenstaart,kattestaart, ook
zeker plantgewas; kortstaartig, kwikstaart, langstaart, paardenstaart, paauwenstaart, ploegstaart,

had:de stad Amsterdam , Utrecht,enz. Burgeri
j:
dat de gem oeden der steeden veelkraftigerverbonden worden.HoolT. Zamenstell.: stadhouder,

stadhouderli
jk, stadhouderschap, stadhoudersgezind, - erfstadhouder,erfstadhouderli
jk,erfstadhouderschap, enz. De overige zamenstellingen

pi
jlstaart, rogqestaart, slingerstaart, vogelstaart, zi
jn: stadgenoot, stadsafslager, stadsbediening,
vossenstaart,wlpstaart,zîvaluwstaart,enz.
féaal, m.,m eerv.staten. Stand,gesteldheid:
de staatvan zaken,de ongehuwde staat,de staat
van gezondheid,enz. N aar eisch van elcksnatuur
en staet. VOND. Staat van ontvangsten uitgaven. Ik maak staat, dat ik enz., ik bereken

stadsbodeystadsboek,stadsbolwerk,stadsbus)stadsdienaar,stadsgeldgstadsgracht,stadsherberg,stads-

hui
s,stadsjongen,stadskelder,stadskerk,stadskeur,
stadskind,gemeenli
jk steekind, stadsknecht,stadslast, stadsmajoor, stadsman, gemeenli
jk steeman,
stadsmuur, stadsomroeper, stadspredikant, stads-

zulks. Staatop iemand,ofiets,maken,zi
jnebe- poort, stadsraad, stadsregering, stadsregt, stadsrekening daarop.bouwen. Ook beteekentheteenen schrdver, stadsschool, stadsscbout, stadsschulden,

hoogen stand,in plaats van eenen stand over het stadssleutel, stadsslot, stadssoldaat, stadstim meralgem een: de lagen, die men leit,uw hooft,en werf,stadstoren, stadsvest)stadsvrk-heid,stadswal,
uwen staet. Ds DEcK. Als iemand uit eenen stadswapen, stadsvoogd, anders steevoogd, enz.
lagen kring totstaatkomt,wordthi
j dikwerfon- Benedenstad, binnenstad, bovenstad, buitenstad,
verdragelkk. Rang, aanzien: hj wordteen man geboortestad, grensstad, handelsstad, hanzestad,

van staat,ofvanhoogenstaat. Levenswi
js,pracht hoofdstad, koopstad, landstad, moederstad, ri
jksen luister:zi
jnen staatverminderen. De regering stad,voorstad,vrtjstad,wi
jkstad,zeestad,enz.
van een land:D e staten van Holland. Hct roer S'
tad,andersstede,dfe:,vries.sted,zweed.stah
van staat,eene misdaad tegen den staat,het wel- eng.steah angels.sted,hoogd.Stadt,stamtafvan
zi
jn, de veiligheid van den staat,enz. Zamen- staan.
stell.: staatshuishoudkunde,(statistiek)staatkunde, ftade,sta,v.
,thansenkelgebruikeli
jk in de

staatsambtenaar, staatsbelang,staatsbesluit,staats- spreekw.: te sta,oftestade,komen,tepaskomen.
bestuur, staatsbewind,staatsdienaar, staatsgeheim, Néadh eu der, m .,zie stad.
staatsheraut, staatskas, staatsm an, staatsomwente- *éadfe, v.
, meerv. stadiën. Eigcnli
jkj eene
ling, staatsraad, staatsregeling,waarvoor heteen- loopbaan,waarin men oudti
jdsom denpri
jswtdi
jvoudige staat gebezigd schi
jntin:den staatver- verde. Deze loopbanen hadden dan eensdelengte
anderen is gevaarli
jk,bi
j Hoor'
r;staatsregering, van l000y dan eens die van 500, en dan eens

staatsregt, staatsvergadering,staatswegelstaatswet, wederom;zoo a1s de italiaansche,die 625 voeteny

staatzakengenz. De verderezamenstelllngen zju: of l25 schreden. Van hier dat stadle tot aanduis
aatdame,anders hofdame, staat
jonker, staat- ding van eene verschillende lengtemaatwerd over-t
Jutrer, staatsverandering, staatsverhooging, staatsvernedering, staatsverwisseling, staatzucht,statenbode, statendom , statenkam er, enz. A rm enstaat,
burgerstaat? eerestaat, geldstaat,gelukstaat,gena-

gebragt,wclke evenwelm eestal naar de romeinsche loopbanen berekend werd,en dan een achtste

gedeeltevan duizend schreden, of eene mi
jl,bevattede:een vleck,dat sestigh stadien van Jerusa-

destaat, kri
jgsstaat, maandstaat, slavenstaat,vri
j- lem was. BIJBSLV.
staat, weduwstaat, weezenstaat, zondenstaat, enz. Nladlg. bjv. n. en bi
jw. In het gebruik
V oorts, komen van staatook nog:staatsie,sta- evenveelal
s gestadlg,waaruithet zamengetrokken
i
s.
Ge
dur
i
g,
be
s
t
endi
g.
Van
hier stadigheid,
teldk,prachtig:statig,deftig,enz.
Staat,hoogd.ook Staat,zweed.stat,eng.state, stadigli
jk,bestendigli
jk; gestadig, of gestaag,
li-. état. ital.stato,lat.statuskstamt,evenzeer als ziegest
adz
j)en staag,staagjes:staagjesaan enz.
stand,afvan staan.en beteekenteigenljk derig- N:af, m., meerv. staven. Eigcnlijk, even a1s
ting.waarin eenig ding ergens staat.
staaf een stevig ligchaam,welksbreedteendikte,
ftaaldaw
m e, v.;staat
juflbr, v.;staatjonker, in vergeli
jking met deszelfs lengte, gering is.
m.,zie staat.

In het gebruik, een wandelstok: ick ben met

flaaés:e. v. Eene uiterli
jke vertooning van
staat,bi
j gelegenheid van eenige plegtigheid,door
middelvan eenen yrachtigen opschik, of eenen
talri
jken stoet: bruldegom en bruid verschenen

mi
jnen stafoverdezeJordane gegaan. BlaBslzv.
Een herdersstok: de God des heils wilmi
jeen
herderwezen zi
jn staf,zi
jn stok zalmi
j altoos

behoeden. L. D . S. P. Zulk een zinnebeeltiige
daar in volle staatsie. V oorts,deplegtigheid zelve, herdersstok, als de hoogere rangen derRoomschwelke m et staatsie wordt gevierd: de om slag gezinde Geesteldken bi
j plegtigheden voeren)a1s
van heeren, die de staatsi
j vereerden. HoorT. niemand aan den staf der Geestcli
jkheit bassen
Van hier hetbastaardwoord staatsieus,op staatsie darde. Hoor'
l'. D e staven,waarmede deurwaar-

gesteld,ofmetstaatsieverscli
jnende. Zamenstell-: ders en herauten in hun plegtgewaad verschi
jnen,

staatsiegraf,praalgraf; staatsiekleed?staatsiekoets, en die,wellte ecn der ecreteekenen van m enigerstaatsiekussen, staatsiem antel,staatsierok,staatsie- 1eigezaghebbersuitmaken :destafvankommando.
Regeert m et haren staf. V oxo, Fig., de geza'
wagen,enz. Li
jkstaatsic,rouwstaatsie,enz.
féad, v.,nleerv.steden,hetwelk van stedege- menli
jke pcrsonen,die tot het algemeene bestuur

vormd is. Eigenli
jk,eene plaats over hetalge- over een leger,of een afzonderli
jk ligchaam van
meen. Voorts, eene bewoonde plaats,in veel a1- kri
jgsvolk, behooren: het regement ligt in de
gem eener beteek-enis,dan heden ten dage,enzon- stad, maar de staf in het kasteel. Voorts,een
deronderscheid van ogene en bemuurde plaatsen, steun van evenveel welken aard: God is mijn
welke laatste oudt. hleromstreeks niet gevonden
werden. In het tegenwoordige gebruik is stad
eene m et murenrofwallen,omzette plaats,die het
bezit van dus genoemde stadsregttn verworven

steun en staf. Zamenstell.:stafoffcier.
Bevelhebbersstaf,bisschopsstaf,kardinaalsstaf,deurwaardersstaf,herautsstaf,herdersstaf,ltoningsstaf,maar-

schalksstaç regementsstaf:rdksstaf,wandelstaf)enz.
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Staf zweed.ook stah eng,,neders.8tqf,angels. Néal.. stalle,v. Een verouderd woord. Vol'Acy.
('rsn-,hetzelfde a1s het hoogd.
stae
f,hoogd.,O'
rERID.Stab,heeft,even als staqh gensKls.en 5V
van zi
jnen klank de krachtvan eenesti
jfheid en Stall, eng. stale, de pis van een paard. Van
vastheid ontvangen, waaruit al de overige betee- stallen, hoogd. ook stallen, eng. to stale,zweed.
stalla, ital. stallare, pissen, van paarden gesprokenissen voortgesproten zi
jn.
fkag, v.,meerv.staggen. Anders ook staag. ken, die zulks gemeenl
i
jk doen,zoo haastzi
jop
Een zwaar touw, waarmede men den m astaan
den voorsteven verbindt,om hem staande te houden:als de stag losgillg,zou de mast achterover
vallen. SpreekW -: over stag loopen,buiten nood
de hoogte zoeken,of loeven. Iemand over stag,
ofover staag,werpen,hem denvoetligten. Heeft
redeu ooek de m acht,hem over stach te werpen.
V oxo. Zamenstell.: stagzeil, een driehoekig zeil,
datm ellnevens de stag spallt.
Néak en, b.w.,ik staakte,heb gestaakt. Er-

stalkomen.
flallleen, b. en o.w.,ik stalde,heb gestald.

Bedr.,eigenl'
tk hetzelfde alsstellen,plaatsen. Bi
J
KIs.is stallen,ofstaelen,zoo veelalshetfr.t'taler,
en hethiertelande thansmeergebruikeli
jket
f?'
fstallen,uitkramen,koopwaren ten toon stellen,op
een stalletl'eplaatsen. Voorts,is beesten stallen dezelve op eenen stalplaatsen. Onz.,op eenen dfc!

staan:mi
jne paarden stallen in den Romein. Overdragt.:zi
j stallen niet met elkander,zi
jkunnen

gens eenen staak bi
j stekenyom hettebevesti- elkander niet verdragen, zoo ook in het hoogd.)
gen;in welkebeteekenishetverouderd is. V oorts,
iets door middel van eenen staak tegenhouden,
deszelfs voortgang beletten, zoo als men dit ten
aanzien van een wieldoet,a1s men eenen staak
daarin steekt;en over het algemeen, verhinderen,
doen ophouden :ik heb datwerk gestaakt. Staak
uwe klagten. Van hierstaking. Hetstamwoord
is staak.
flak eé. o.,zie staak.

sle stallen nicht ml't ethander. Voorts, op stal
komen;waarom stallen,wegens paarden gebezigd,

yissen beteekent,zie stab stalle. Van hier stalNéam , m.,meerv. stammen. Eigenli
jk, dat

llng. Zamenstell.:uitstallen enz.

gedeelte van eenen boom!dat zich om den worte1 tot aan de takken ultstrektj en waaruitde
takken voortspruiten; of kraakt den eiken stam .
V oxo. Overdr-, eene reeks van menschen, die

Nlal
l,m,,meerv.stallen. Hetiseigenli
jk even- eenen gemcenschappeli
jken oorsprong hebben,wel-

veelals stel,en het hoogd.Stelle, eene plaats: in ken men a1s den wortel van dezen stam aandero marterero stal, in de plaats der martelaars. m erkt: de stamme der kinderen JI;DA.BlaBylLv.
NOTK. In ddk6z3stabop zi
jneplaats.MoxsslscH. Spreekm : de appel valt nietver van den stam,

Gsoss. Bi
jzonderli
jk eene zitplaats, in het mid- kinderen aarden gemeenli
jl
q naar hunneouderen.

deleeuw. lat. stallum, .
s/c#2't/?z?, geheeten: ten si In den tabakshandel worden de m iddelste regtopdathidaerin hebbe eenen vri
j ei
jghen stal. v. gaande strengen van rollen varinas,ofportorico
Hass. Eene'plaats, waarop ietsten toon gesteld stammen genoem d. Van hier stammen,in afstamSvordt, zoo als hetaltaar in de roomsche kerken, men. Zam enstell.:stamboekjstamboom ,stamhouvolgens W AcllTzR.jden naam van stal voerende; der, stamhout, stamhuis, stamli
jst, stamouders,
terwi
jlmen,volgens1fIL.zaan de daarop staande stamregister, stam vader, stamwapen, stamwoord,
kaarsen dien van stalkaars, stallicltt gaf. Eene enz. A fstam men, afstamm inp boomstam, volksplaats,waarop m en koopwaren ten toon stelt: i1
t stam, enz.
heb datboek op een stalletjegeltocht. 1)eplaats, llam elen, stameran, o. en b.w., ik stawaar m en een paard, eene koe, of eenig ander melde, heb gestameld. De woorden,dic men uibeest, nederzet: N u 'tvee den mufren stal ver- ten wil, hakkelen, of derzelver lettergrepen m et
laet. Ds DEcK. Ilat gtdeelte van eene boeren- merkeli
jke tt
lsschenpoozingen,en dikwi
jls ook met
woning,waar hetvee gestald wordt: wi
j kwamen llerhaling van eane en dezelfde syllabe,uitspre-

jk ouvermogen, hetzj uit
door del) stal in hethuis. Een afzonderli
jk-ge- ken; hetzj uit wezenli
bouw, dat voornameli
jk tot stalling van verschil- hevige gem oedsbeweging: zekere Koning van
lende beesten dient,als: beestenstal, paardenstal, Frankri
jk stamelde zoa geweldig, dat men hem
enz. Spreekw.: de beste paarden staan op stal, den stamelaar noemde. D er stamerender tonge

het beste komt het minste te voorschi
jn. Het sa1 haestelic spreken. BIJBEL, 1477. Ook wel
beste paard moetvan stal,hetbeste m oetgebruikt
worden. Goed voeder en eenen warmen stalhebben,we1gelluisvestzi
jn,en wel onthaald worden.
Iets op stal zetten, een vast verbli
jfdaaraan geven. Oul. werd stal ook voor rust,stilstand,gebezigd: 'tgeluck houdt selden stal. J.V os.

Houdtwatstal,bli
jf hierwat,rusthierwat. BRI'
:-

DSR. Ook voor gestalte, houding: de stal der
ligchaamen. HooyaT. Zamenstell-:stalboom ,stalbroeder, staldeur, stalgeld. stalgezel, stalhengst,
stalhond,stalhouder,stalkaars,stalknecllt,stallicht,
volgens Klru-,soms evenveelalsdwaalllkht, stalm eester,stalpaal,stalpoort,stalziek,enz. Beestenstal, herdersstal, koestal,meststal,noodstal:paardenstal, pedestal, schutstal, slagersstalz smldsstal,
enz-; doch in plaats van varkensstal,schapenstal,
enz-,zegt men vavkenshok,scltaapskooi,enz.
Stal, hoogd. Stall, eng. stall, stable, zweed.,
ital. stalla,fr.étable,Jcttê-ie,sp.establo,lat.stabulum, bj illlslacH. gakyj, is metsteb van stallen,
stellen,afkomstig.

eens, over het algem een,gebrekkig spreken:het
lieve kind begint al te stam elen. ln cenen be-

dri
jvcnden zin, ietsgebrekkig voortbrengen:hare
stervende tong stamelde nog de harteli
jkste ge-

beden voor u. V an hier stamelaar, stameling.
Zamenstell.: stameltaal enz. Nastamelen.toestam elen, uitstam elen, voorstamelen, enz. Klanknabootsend woord.
*éa- p ex:, b. en o.w-,ik stampte,h:b gestampt. Een klanknabootsend woord. D oor geweldige stooten zulk een geluid voortbrengen,a1s

dit woord bevat; onzi
jd.:hetpaard staatgedurig
te stampen. Het schip begon in de branding
vreeseli
jk te stampen. Ietsdoormiddelvan zulke
stooten ergens in dri
jven; bedri
jv-: eenen kogel
in het geschut stampen. Figuurl.,metmoeite en
bi
j herhaling inbrengen, indrukken:De schouwburg plant en stampt de zeden in de jeught.
Voxo. Voorts, door herhaalde stooten, verm alen: kruiden in eenen vi
jzelstampen. Van hier
hetonz.werkw.&tampeb'
en,stamper,stampingjenz.
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Zamenstell.: stampm olen. papierm olen,pelmolen,
oliemolen, runmolen, volmolen, waarin lompen
enz. gestampt worden; stamppaarlen, waarvan
men paarlgruis maakt, om daaruit kunstpaarlen
te vervaardigen;stampstok,stampstooten,als een
schip in de branding;stampvoeten,a1s de paar-

zenuwen van den neus aandoet: atank lthes z6 lt'be,een reuk des Ievens ten leven. NoTK. Hedendaags gebruikt m en dit woord enkel voor
eenen onaangenam en reuk: En van hare doode

ligchamen sal haren stank opgen. BIJBELV.
Overdr.: TuuMsla sprak van de stadt in brantte

den,waarvoorook stampeb'
en gebezigd wordt,enz- steken, en met dien stank te ruimen. HoovT.

A anstampen, afstam pen, dooystampen,instampen,
neerstampen,opstampen,overstam pen,toestam penr
voortstampen,enz
Stampen,hoogd.stampen,stampfen,zweed.stam#c, eng. to lfcgze,fr.estamper,ital.stampare,is
van eenen noordschen OOrSPrOng.
Nlan d. m., meerv. standen. De daad van
staan, welke beteekenis in stand /ttl?zden heerscht:
het leger hield daar stand;die zaak kan geenen
stand houden. D ezelfde beteekenis heerscht in tIe

Spreekw.: stank voor dank ontvangen, of met
stank beloond worden,goede diensten met ondank

vergolden zien. Met stank scheiden, zi
jn slecht
gedrag, of karakter,bi
jzi
jn vertrek aanden dag
leggen. Zamenstell.:stankriool,bjCAM/H.
,stank-

verwekker,enz.
Stank, hoogd-,zweed.pok Stank,angels.stenc,
is afkomstig van het oude stanken,rieken.
flap. m .,m eerv.stappen. D e daad van stappen: met elken stap nadert een wandelaar de

spreekwi
jzen:totstand brengen,totstand komed, plaats vanwzi
jn verlangen. Hettegenoverstaande
in stand bli
jven. Voorts,isstand,even a1sstaat, van draf galop, Jooza, enz.: hetpaard wasniet
toestand,de bi
jzonderewi
js,waarop eenig mensch uitden stap te kri
lgen. Dewi
jdtevan eenengeof ding staat, ofzich bevindt:hi
jbelloudtzjnen wonen stap: het is sleehts dertig stappen van
stand vri
j wel. De zaken zetten zich in eenen hier. Overdr.,eene poging, onderneming: met
anderen stand. H oor'r. Eerestand, burgerstand, eenen zuren stap. V oxo. Besloot te doen dell
boerenstand, hooge en lage stand, enz.;ook voor stap. HoorT. Van stap tot stap is,bi
j aanhoumenschen,diezich hierofdaarin eenen en den- ding. Zamenstell.:stapswi
jze,stapvoets,enz, Miszelfden stand, of levenskring, bevinden: de boe- stap,uitstap,voetstap,enz. V an hetonz.werkw.
renstand m ort geweldig. H etis een groot nadeel stappen, met eene beurtelingsche beweging der
voor den boerenstand. De plaats, waarop eenig voeten voortgaan. K lanknabootsend wroord.
mensch, of ding staat: die schildwacht bevindt ftapei. m., meerv.stapels. H et schuins lig-

zich op eenen gevaarli
jken stand. Het huis staat gende hout, waarop het geraamte van een schip

op een' slechten stand. D e hooghte ciert den wordt opgezet, en afgetimmerd:op stapelstaan,
stant, van het A msterdamsche raadhuis.V OND. van stapel loopen. Voorts,een hoop vatx dingen,

Zonnestand enz. Ook is stand.ofstandje,in de dieop elkandergestapeld zi
jn:een stapelboeken.
teekenkunst, de houding van een beeld: dat is A ls JIDITI:R den stapelbergen van boven nedereen aardig staldje! Zamenstell.: standhouding, klonk.Voxo. Eindeli
jk,isstapel,overdr-,eenhoop
standm atig, standpenning. standplaats, standpunt, van evenveelwelke koopwaren,die,op eene daarstandregt, standsverwisseling, standvastig, stalld- voor bi
jzonderli
jk bepaalde marktplaats,a1s het
vastigheid, siandvastigli
jk, standvest, bi
j CAMPII. îvare opeengestapeld worden:daermeneerti
jtsden
Adelstand, afstand, bestand, boerenstand, bur- stapelderFranschewi
jnen gehouden had.HoorT.

gerstand, heerenstand, middelstand, slavenstand, Van hier het bedr.werkw.stapelen,heteene ding
enz.
op het andere plaatsen; opstapelen, enz. Za*ta ntlaard , standerd, m., meerv.standaar- menstell.:stapelgoed,stapelhuisg stapellnarkt, sta-

den. Eigenli
jk,de stok, of piek, waaraan een pelplaats, stapelregt, stapelstad, stapelwaar, enz.
vaandel gehecht is: de bestormershadden den Bernstapeq bi
j Hoop'
r, evenveelalsbrandstapel;
spaanschen standaard reeds op het raveli
jn ge- geldstapel, houtstapel, li
jkstapel, turfstapel, w'
l
jnplant. Voorts, eene ruitcrsvaan:wi
j veroverden stapel,enz.
eenige vaandels, en standaarden. Ja, evenveel Stapel,hoogd. Stapel, angels.stapub fr.étape,
welk vaandel:de standaartdrager heeft den stand- eng. staple,ital.stapola,m iddeleeuw.lat.estapula.
aart omgevoert. H oor'r. Toen Frederik vocht ftapel.en, zie stapel.

onder vri
jheitsstander.Voxo. Men vindtheton- ftarpen.zie stap.
derscheid tusschen standaard en bankertduideli
jk féar, zie ster.
bi
j CAMPII:dan sullen wi
j dekri
jgsbanleren,van fkaren,o.w.yikstaarde,hebgestaard. Strak
harestandaertslaten zwieren. Zamenstell-:stand- en sti
jfki
jken:En staart,a1s in verwondring op-

aarddrager enz. M uitstandaard,oproerstaudaard, getogen.v.BRACHT. En staereop 'shem elslichten.

enz,
Voxo.
, diu ook starren heeft; terwi
jl anderen
Standaard, hoogd, Standavteb fr.dtendard,ital. wederom sterren bezigen. Zamenstell.: het onz.
standardo,sp.estandarte,middeleeuw.lat.standar- werkw.staroogen (bi
jsommigen staaroogen):stardam,komtvan het oude standen,staan.
oogende naar 't zwerk.M oox. A anstaren enz.
llaxâdvasl:g,bi
jv.n.en bi
jwr.,standvastiger, Staren,neders.staren,angels.staî.ian,i
jsl.stara,
standvastigst. Van stand en vast;vast van stalld, komt van star,starr,dat nog heden in hethoogd.

lang in standbljvende,bestendig,dut
lrzaam:niets sti
jf,strak,aanduidt.
is op aard'standvastig,dan de onstandvastigheid.

llark , zie sterk.

Figuurl.:hi
jbleefonderaldatli
jden steedseven féaroogenszie staren.
standvasti
g. Standvastig bi
j zi
jn beslui
t bli
jven. flale::
.jk,statig,ziestaat.
Van hierstandvastigheid,standvastigli
jk. Zamen- staveu, b.w.,ik staafde,hebgestaafd. Eistell.:onstandvastig,onverstandigheid,onstandvas- genli
jk, van woord totwoord,ja van lettertot
tigli
jk.
letter, voorzeggen, ofvoorlezen :stavcn,oft veurftang,ziesteng.
staven,den eed.KIL.Hi
j heefthetmetgestaafden
*lauk.m. Eigenli
jk,even a1sreuk,eenelljne eedebezworen.HAsM&, In hetgebruik wordthet
uitwaseming ui$ verschilltnde dingen, welke de voor bevestigen gebezigd:ietsmeteenen eed,met
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bewi
jzen, staven. Zamenstell.: boekstaven, zie wanhopig van eenige onderneming afzien. Van
hier steelachtig, en het bedr.werkw.stelen,van
boekstaaf
flede. stee, v., meerv.steden, genoegzaam eenen steelvoorzlen:eenebi
jlstelen.Zamenstell.:
hetzelfde als stad;ook voor eene plaats over het steelbloem, die uit den bladsteel voorkomt.
algemeen:op iemands stee zitten. In ste van aan Ankersteel, appelsteel,bezemsteel,bi
jlsteel,blad-

te vallen. V oxo. Voorts, even a1sstadtde bur- steel, bloemsteel, druivensteel, hennipsteel, lepelgers dezer stede- D aar ter stede. V an hier ste- steel, pannesteel, perensteel, pruimesteel, rozi
jndeli
lk,stedeling,stedvwaarts,steedsch. Zamenstell-: steel,spadesteel,enz. V tvl hetoude stellen,plaatsteehuis, steekind, anclers stadskind,iem and,die, sen.
o:n redenen, van stadswege, onder voogdi
jschap léeen, m., meerv. steenen. Zonder litllv-,
gesteld is; steeman, steevoogd,enz. Steehouder, eene vaste en harde delfstof van velerleiaard :
of stedehouder, enz, bedstede, hofstede, leger- het was al ceder, geen steen en wert gesien.
stede,slaapstede,woonstede.enz. Oulingswashet BztlsEsv. Zoo hard,a1s steen. Uit steen gehouwen. Met lidw-, vooreerst, een onbearbeide brok
ook bi
jvoegel.:mitstedemoede. LEv.J.C.
*lee. zie stede.
van die delfstof: ende hj nam van desteenen
*teeds, bi
jw. Bestendigli
jk, gestadigli
jk:hi
j dier plaatse. BIJBELV. V oorts, een bewerkte
bli
jft mj steedsgenegen. Van hiersteedsch,bi
jv. brok steen: en niet een kant, noch steen,van
n.,naar hetstedeli
jke gebruik en dattotdestad 'tnieugestiehte berst. Voxo. Den eersten stqen
behoort:steedsche dragt. Zi
j kleetltzich ook al van een gebouw leggen;fg.,ietsgrondvesten:hoe
in de steedsche m allier.
de hoogstgedaghte vorst den eersten steen van
*leeg,bdv.n.,steger,steegst. Onverzetteli
jk, dezen staatgeleit heeft. 140017.
r. Een steen des
stug, halsstarrig)hi
j is van eenen stegen aard. aanstoots, iemand, of iets,waaraan m en zich erA1s ezels steegen dom H. oli Ga. Van hier gert. A1smen eenen hond werpen wil,vindtlnen
yteegheid, onverzetteli
jkheid.
ligt eenen steen,men vindtliyteen middel,om
ëéeeg, V.y meerv.stegen. Een gangpad,bi
j- iemand te benadeelen. D en phllosophischen steen
zonderli
jk, zoodanig een, a1s tusschen de huizen zoeken, goud zoeken,fig.,eene hersenschim llaJ*a-

doorloopt:'tGeslui
jp van achterweegsche stegen. gen. Een edelgesteente:de steenen zi
jn in zilver
HUIG. Spreekw.: hi
j kent geene straten voor gevat. Een adelli
jk slot,ofkasteel,datreedsvan
stegen,hi
j maaktgeen onderscheid van personen. steen opgetrokken werd, toen andere h.uizen nog

Steeg, hoogd. Stel
gb USIaHIL. staige, stamt af slechts uit leem , hout, enz.vervaardigd werden.

van sttse
'' zl,voor zoo veel hetoulings gaan beteekende.
Nleek. m.,rneerv.stekell. D e daad van steken:met eenen steek doorstooten. Ontveillzende
den steek. Voxo. Fig-, een grievend zjdewee;

D eze thans verouderde betcekenis heeftsteen,of
stein, in: Batestein, Ilsselstein, en in 'sGravenstein,zeker gevangenhuis. Y an hier steenachtig,

steenachtigheid,steenen,onverb.bi
jv.n.,van steen

emaakt;steenig,het bedr.werkw.steentgen, met

een steek in de zi
jde. Een bi
jtend gezegde:zi
j steenen gooi
jen, enz. Zamenstell.: steenaarde,
gafhem steek op steek; en alwat iem and grieft: steenarend, steenbakker, steenbakk-eri
j,steenbank,
dat was een steek t
loor mi
jn hart. Voorts,elke steenbeen, steenbik, steenbikker, steenbok, steenbjzonderegang van eenen draad dooreenigding, bolk, steenbreek, steendog, steendoodr steenduif,
datdaarmedegenaaid is:zi
jheeftergeenensteek steeneik,steenesch,steengeit,steengoed,steengroef,
aan geaaaid. Dieschoenen zi
jn mi
jweldrieste- steengrond, steengruis, steengruizig, steenhard.
ken te groot. Zoo ook de steek van een breiwerk. steenhomm el, steenhoop, steenhouwer, steenhonSteek houden is,overdr.,de proefdoorstaan :dat weri
j, steenkalk, steenk-arper, stcenklover, steenzeggen houdt geenen steek, Iets in den steek klip,'steenkool, steenkooper, steenkosten, steen-

laten is, overdr-,ietsbi
j evenveelwelkeonderne- kraai, steenkreeft, steenkuil, steenlinde,steenli
jm,
ming inschieten. Laten varen: t1c dief ontliep steenmi
jt,steenmossel,steenoester,steenolie,steenons,maarlietzi
jnen hoed in densteek. Eindeli
jk, oud,steenoven,steenpok,steenput,steenpuist,steenih
s steek in het ltaurtspeleen slag oftrek,en in raaf, stcenl-oos, steenrots, steenruit, steensli
jper,
etnaajen,borduren,hrei
jen,enz.dikwi
jlsdebi
j- steensni
jder, steensni
jdipg, steenstuk, steentang,
zondere wi
js van bewerlting, in de za:lcnstell-: steennil, steenvalk, steenvaren, steenvisch, steenkettingsteek, kruissteek, overnaaisteek
-, stiksteek, viool,steenvrueht,steenweg,steeltworprsteenzaad,

enz. Deverderezamenstellingenzi
jn:bajonetsteek, steenzager,steenztlut,steenzwaluw,enz.Abrikoosbordaursteek, breisteelt, degensteek, doodsteek, steen, agaatsteen, ambersteen, arduinsteen, bakponjaardsteek,schorpioensteek,wormsteek,zinken- steen, barnsteen, bezoarsteen, biksteen, diamantsteek,enz. Van steken.
*leek:x:d, o.,zie stede,stee.
*leek l>exkn :xvg, m .,zie steken.

steen, dobbelsteen, dondersteen, gootsteen, grafsteen, grondsteen, hagelsteen, hoeksteen,keisteen,
kersensteen, keizelsteen, leksteen, m agneetsteeny

féeel
l.
, m.
,meerv.stelell. Eigenlt
ik,destengel, marmersteen,molensteen,perziksteen,pruimesteen,
plantgewassen rust:geltjk een verslenste viool,of scbnurstcen, sljpsteen, straatsteen, tigchelsteen,
qnjnende Majbloeln, die een maegt van haren toetssteen,tufsteen,tufsteenen,onverb.bjv.n.,verwaarop het bovenste gedeelte van verschillende puimsteen, rolsteen, saphiersteen, schoorsteen,

steel plnltte. Voxo. llet lange, dunne,en rond- steenen,werkw.,versteening, vloersteen,vuursteen,
achtige,uitspruitsel,hetwelk de gemeenschap tus- wentelsteen,wetsteen,zandsteen,zeilsteen, enz.

schen eenen boom,ofeenig anderplantgewas,en

deszelfs vruchten of bladeren,uitmaakt:die appel

fleenen,bi
jv.n.,ziesteen.

fteexâlgex:. zie steen.

werd te zwaarvoorzi
jnen steel. Voorts,alwat fleg,m.,thansaleen gebruikeli
jk,in de uitinsgeli
jksbuiten heteigenli
jkeligchaam vaneenig drllkkillg:geen weg loch steg weten,niet weten,
ding uitsteekt,en als deszelfshandvatselkangebe- waar men gaan of overloopen lnoet. Van st
qk
qen.
zigdworden:desteelvaneenepi
jp,vaneen'hamer, ltegel
l.m.,zie stt
jgen.
enz. Spreekw.:den steel naar de bi
jl werpcn, flelgep,m.
,meerv.steigers. Eigenli
jk,ietsy
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waarbi
j men opklimt. ln het gebruik,dezoom l4f veroorzaakt: De wondebegintmi
jte steken.
van eenen di
jk,waar de schepen aanli
ggen, en De sonne stack op het hooftvan JONA. Bzgnlllzv.
waarop m en daaruit klimt:anderen planten drie Ook zegt men, dat iets steekt,a1s het onaangebassen op den steiger. floor'
r. De steiger is te name gemoedgaandoeningen veroorzaakt:hetstak

Rotterdam eigenli
jk de buitenzoom van den maas- mi
j geweldigj dat ik dus behandeld wcrd. In
di
jk. Een houten gevaarte,welke demetselaars brand? of in den brand, steken, doen branden.
oprigtcn,om hlznnel) arbeid in de hoogte voort
te zetten: de steiger was al 1os ineengeslagen.
V an hier steigeren en steigering. Zamenstell-:
gteigerbalk, steigergat, steigerpaal, stcigtarplank,
steigertouw,enz.
flelgeren. o. w , ik steigerde,heb gestei-

Zich in schulden steken,zich daarmede belemme1*en . ln koper steken, gravoren. Turf steken,
delven. Aal steken, met eene aalspeer vangcn.
De trompet,de bazuin steken, blazen. Overhoop
steken,vermoorden. D e broodkruimelen steken

hem,hi
jis brooddronken. Onz.:de staak steekt
gerd. Eene metselaars stellaadje opslaan: wat in den grond. W aarofhi
jmag steken?zi
ch behoudt dat steigeren lang aan! Spreekw.:ik heb vinden. Ergens in bli
lven stelten, belcneld zi
jn,
evenveel van het steigeren,a1s van het metselen, zoo datmen nietmeervoortkan. Datwerkbli
jft
hetbi
jwerk brengtmi
j evenveelop,a1sheteigen- steken,heefsgeenen voortgang. Hi
jbli
jftin zjne
li
jkewerk. Van steiger.
redesteken,hi
jwordtdaarin verward. Van hicr
*lelgeren, o. w., ik steigerde,heb gestei- steek,stekade,steker,stekel,stek-ing,enz. Zamengerd. Van paarden gesprok-en, op de achterste stell.: steekappel, steekbeitel,steekbekken,onder-

pooten overeinderi
jzen)dat beeststeigert onop- steek, steekbt
jl,steekdicht,steekgaren,steeki
jzer,
houdeli
jk. Of evenveel a1s stbk
qen,l
tlimmen:de steekpalm, steekpenning, een stuk geld, min of
pri
js dier waren steigert dagelkks. Bi
j Voxo, meerbedekteli
jk in de hand gestoken, tot beloor
voorvallen:geli
jck een beeck,die vaneenlaegen ning voor gedane diensten, of om zich, in het
heuvel steigert. V an hier steigering, ook flg., vervolg,van iemands dienstvaardigheid te verzekeri
jzing,opslag van den pri
js.
ren; steeksalade,steekspel.steekturf,steel
tvri
j,
*lel.
l. bkv.n.en bi
jw.
,steiler,steilst. A1wat steekwerk,steekwiek, enz. Aansteken, afsteken,
zich regtstreeks om hoog verheft:een steile berg bestelten,biersteken, doorsteken,insteken, m issteenz. Van hier steilheid, steilte. Zamenstell.: ken,nasteken,ondersteek,ondersteken, ontsteken,

steiloor, een ezel, ook ccn sti
jflloofdig mensch; opsteken, oversteken, toesteken, tusschensteken,
steiloorlg,enz.
voorsteken,versteken,wegsteken, enz. K lanknaSteil,hoogd.,neders.ook steil,is zamengetrok- bootsend woord.

ken van stegel,van stt
jjen.
fleln , zie steen.
llek, o.
, meerv. steklten. Een afgesneden
takjevan een boom,ofplant,hetwelkmen inden
grond zet, om te doen wortelen en groei
jen :ik

llel. m. Eigenli
jk,plaats. Bi
jzonderli
jk,de
zi
jnen stel. Op den ouden stel. Hoor'
r. Ik ben
nog nietop mi
jnen stel,mi
jnehuishouding is nog
niet in orde. De kerk op haren stel geraakt.
regte geschikte plaats van een ding:alles is van

heb daarvanstek,ofeen stek,gesneden. Spreekw-: VOND.
van stek afaan beginnen,
Stel,hoogd.Stelle,NOTK.stal,van stallen,stel-

sfe/
r,ital.steccatsp.estaca, beteekent eigenli
jk len,plaatsen.

z

eenen stok, en is naauw verwant aan staak en
Néel., o.,meerv.stellen. Anders stelling, bier'tok.
stelling: het bier op het stel leggen. V oorts,

llekade, v., meerv. stekaden. Een lang eenestellaadje,ofsteiger,in de zamenstell. stelpuntig i
jzer, datin eenen wandelstokverholen is. wagen,waardooreene stellaadjeop rollen,diemen
en daaruit kan worden getrokken, om a1s een tot het scheren van boomen enz. bezigt,wordt
steekdegen gebruikt te worden: den volsch een aangeduid. Alsmede eene kleinere of grootere

wapenknecht,geoefenten op zj
insteeckaden afge- verzameling van dingen,die bi
jen nevens elkanrecht. V oxo. V an steken.

deren geplaatst worden en voegen: een fraai stel

féekebl.
fnd,bi
jv.n.en bi
jw. Van blind en porselein. Een kostbaarstelkanten. Zamenstell.:

steke,waardoor de beteekenis,van het woord ver- hoofdstel cnz. Ilitwoord is van denzelfden oorsterkt wordtr derhalve geheel blind, a1s of de sprong,a!shetvorige stel.
oogen uitgestoken waren. Zie stokbllhd.
Néellen , van eenen steelvoorzien. Zie steel.
Nlek e', m., m eerv. stekels. Evenveel welk
*éel.en, b.w.,ik stal, heb gestolen. H eim e-

puntig en steltend ding:de stel
tels van den egel, li
jk ontvreemden:Soo stalRAcllsrzde Teraphim,
van een krnisbeziLnboom ,enz. V an hier stekel- die haer vader hadde. BTJBELV. Fig.: iemands
achtig,stekelig,stekeling,enz. Van steken. Za- goeden naam stelen. Ielnands hart stelen, zich
m enstell.:stekelbaars,stekelbezie,stekelboom,ste- van deszelfs genegenheid verzekeren; in welke

keldoorn. stekelgrondeling,stekelhaag,stekelkrab, uitdrukkinghetheimeli
jkezoo wel a1
s onbetal
nestekeltrel
tker,stekelvarken,stel
telzwi
jn,enz.
li
jke der daad verloren gaat. Van hier steler,
fleken. b. en o.w.,ik stak,heb gestolten. thans enkel gebruikeli
jk in de spreekwi
js.: de
Eigenli
jk, zoo a1s Hcvosc. zeer welheeftopge- heler is zoo goed, a1s de steler. Zie helen.
merkt,duwen,welke beteekenisuitden klank van Steling. Zamenstell.: steelswi
jze. Bestelen. ontsteken voortvloeit:eenen ring aan den vinger ste- stelen,wegstelen,enz.
ken. Van den wal,ofvan walsteken,hetschip
*lel.kungl. v.,zie stellen.

daarvan afduwen. Eenebete in den moid steken.
Iemand een geschenk in de band steken. De han-

Nlel.
l.aatlle.v..ziestellt
'
ng.

f4el.l.en, b.w.,ik stelde,heb gesteld. Eigen-

den in den zak steken. Den degen in de scheede li
jk,doen staan:Ende stelde hem voorPHARAO'S
stekcn. Een paard met de sporen stekcn. Een aengesichte. BIJBELV. Voorts,plaatsen over bet
varken in de keel steken. Er steekt mi
l eene algemcen:zich ietsvooroogen stellen. Te boek
speld. Soortgeli
jk een gevoelverwekken,a1shet stellen. Onderstellen::teleens,datik enz. Opinduwen van een puntig ding,in iem ands huid of stellen,vervaardigen:een smeekschrift, eene ver-
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handclinggtellen. M et iemand veelte stellen heb- stenl. M etvier stem men zîngen. Gi
jensultuwe
ben,ten zi
jnen opzigteveeltebeschikken hebben. stemme nietlaten hooren.BzlBscv. Ook dat van
H etbtliteniemand welkunnenstellen,hem nietnoo- dieren:deliefeli
jke stem dernachtegalen. Ja5-an
dig hebben. De pi
jpen stellengveelgeraasmaken. levenlooze dingen: de stem des bloeds, of der
Voorhetoverige:te pande stellen,tewerk stellen, natuur,demaagsehappeli
jke,ofnatuurli
jke,betrekteweerstellen,ten toon stellen,enz.; zie pand enz. king; de stem des gewetens. De stem desdonVan stellen komt:stel, stellaadje, steller,stellig, ders. 's Heeren stem,op 'thoogstgcducht,rolt
stelligheid, stelligli
jk, stelling, jtelsel,gestel,ge- en klatertdoor de lucht.L.D.S.P. Ook gesteldheid,gesteltenis,even als gestalte, gestaltenis, bruikt men dit woord, om het gevoelen aan te
stal,achterstal,pedestal,uitstallen,enz.van stal- duiden, hetwelk men bj evenveelwelkeraadple-

len. Zamenstell.: stelkunst, de kunst, om eene ging, door woorden, of anderzins, aan den dag

verborgene waarheid,doormiddelvanstellen van legt: de stemmen opnemen. Zi
jne stem ergens
aangenomenedenkbeelden,uitte vinden, de zoo- toe geven, iets door zi
jne l
zitspraak begunstigen,
genoemdeal
gebra;stelregel,een regel, dien men Hi
J wilook eenestem in I
letkapittelhebben,hi
J
voorzich stelt;stelsleutel,andersstelhamer,waar- wil,dat zjne uitspraak ook gelden zal,spreekw.
mede nlen de snaren stelt;stelwi
js,de wi
js,waar- Vanhierstet
nmeloos,hetwerkw.stetnmen,enz.Zaop men iets stelt, enz. Aanstellen,achterstellen, menstell.:stemgeschal,stemgetreur,bi
JCAMPH.
afbtellen,bestellen,bi
jstellen, herstellen,instellen. stemhuisje,voorheen in Vriesland eenkleinhuisje,
omstellen, onderstellen, ontstellen, opstellen,toe- datbi
jdestemming van eenen voornamen ambtestellen,tusschenstellen, uitstellen,verstellen, voor- naar op een stuk lands opgeslagen werd,welks
stellen,zamenstellen,enz.
eigenaar het regt had, om daarvoor eene stem

Stellen schi
jnt eigenli
jk evenzeer de krachtte uit te brengen, zoo haast er daarop zulk een
hebben van doen staan,a1s leggen die van doen lluisje stond; stemmatig:desoeteharp stemliggen,en zetten die van doen zitten.
mati
ch opgesgandt.A. v.o.Mslarvx. Stemopne*teil.
lng, v., meerv. stellingen. Dikwi
jls, mer, stemreglster, Altstem, basstem, bovenstem,
evenzeer, a1s stal, efes en stellaadjebeen ding, donderstem,kcurstem,natuurstem,enz.
waarop m en biervaten enz.plaatst. A lsm ede een
steiger, of eene steigering. V oor een gevaarte,

Nlem geregtlgd. zie stemmen.
fée*n'm en . b. w., ik stemde,heb gestem d.

waarop men eenig bedri
jfvertoont,wordtstellaadje Bi
j eenigeraadpleging zi
jn'
estem uitbrengen:wat
bi
j uitsluiting gebruikt:d'aertsengelen komen de zult gi
j stemmen? Iemand benoemen: ik hoop,
stellaedjestoFeren.Voxo. En vooreen gevaarte, datgj hem stemmen zult. Een speeltui
g derwi
jze
hetwelk men oprigt,om eenigbedrjfuitdehoogte regelen, dat den regten toon, als het ware de
te aanschouwen: de staten van Brabant,hebben- regte stem,geve: eene vioolstemm en. Figuurl.,
de dus lang gebeit op deeze stellaadie.Hoor'
r. wcgens gemoedsreqeling: waart gi
j daartoe we1
Voorts, is stellthg, even a1s llet hoogd.Stellung, gestemd? Van hler stemmer, stemmig, deftig,
dikwi
jlsde wiize,waaro? iemand,ofiets,geplaatst zedig,
stemmi
gheid, stemmigli
jk, stemming.
is:mi
jne steliing wasnletaangenaam. Maarnog Zamenstell.: gtembaar, die, of dat,gestemd kan
veel gebruikeli
jker is dit woord, voor de wi
jze, worden;stembriefje,stemcedel,stemgcregtigd,stemwaarop eenig werk, ofgeschrift,vervaardigd is: hamer,stemregt,regt om zi
jn stem uittebrendestelling van datwerk behaagtmi
Jniet;ofvoor gen, waarvan stemgeregtigd, stemwi
js, enz. Bede daad van stellen, in den zin van aan eenig stemm en, instem men, m edestemm en, nastemm en,
denkbeeld plaatsgeven:hi
jiszonderling in zi
jne ontstemmenopstemmen,overeenstcmmen,overstemstellingen! Zam enstell.: bierstelling, herstelling, men,tegenstemm en,toestemmen,voorstemmen,zaleerstelling,zamenstelling,enz. V an stellen.
menstemmen,enz. Van stem.
Nte'pen.b.w.,ik stelpte,hebgestelpt. Stui- Nle'm pel.. m., meerv. stempels. Tn het ge-

ten, stillen:zi
jnen dorststelpen. Hetbloed stel- bruik, een stamper, in welks ondereinde flguren
pen. Mi
jn banden sl
aakt!mln wond wiltstelpen. gesneden zkn,welke men daarmedeinverschillenL. D.S.P. De droefheld stelpen is,bi
j HALMA, de dingen indrukt;zegels worden met stempels in
haar tot bedaren brengen. lets onder een deksel hetpapitr geslagen. Overdr-, het afdruksel van ;-

stelpen,het daaronderbesluften. Van hier steip, guren: erisgeenstempelop datgeldte vinden.
ofstul
p. Ziestul
p. Zamenstell.:overstelpen,over- Nog overdragteli
jker:een menschvan eenen goestelping,enz.
den stempel. Spreekw.: ik druk mjl
len stempel
flelsel.
,o.,ziestellen.
daar nietop,ik hechtmi
jnzegeldaaraan niet,ik
flel.
t, v., meerv. stelten. Eene lat,meteen wil het niet metmi
jne goedkeuring bekrachtigen.
dwarshout, waarop m en den voet zet,om daar- V an hier het bedr. werkw. stempelen. m et een'
mede voort te stappen:op stelten loopen. Daar stempel merken; stempeling, enz. Zamenstell-:
de kinderen dit nu meerm alen alspelende doen, stem pelbeeld, stempelletter, stempelschroef, stem -

en daa'rbi
jdikwi
jl
szeerluidruchtig zjn,isop stel- pelslag,stempelsni
jder,enz.
ten rt
jden, iguul
li
jk,vo1 rumoer,volverwarring, Stempel,hoogd.Std
'??
ect middeleeue.lat.stamzi
jn: hethuisri
jdtop stclten,isvolgejoel. Ook pilla.
een houten bcen.
*le- qen. b. en o.w.,ik stempte,heb geStell, hoogd. Stelze, eng. stt
lts,zweed stà
j'
lta) stempt. Bj Kls. hetzelfde als stampen.. In het
gchi
jnt verwant aan steel;daar steltz in hetzwits. hedendaagsehe gebrui
k evensreela1s stehen, en
eenen stengelaanduidt.
wel bi
jzonderli
jk, llet bloed beletten, ult eene
flem , v., meerv. stemmen. Ei
genli
jk, het wonde te vloeijen: het bloed kon niet gestempt
vermogen, om uit mond en keel een hoorbaar worden. Onzjdi
g:terstond zo stempede (stempgeluid voortte brengen: de vissehen hebben veel- te) dat bloet. LEVIN J. C.. Van hier stemalgeene stem. Een goedt zangmeester kent zjne ping.

stem. V oxD. H et voortgebragte geluid zelf:m et
luider stemme. E ene schorre, forsche, heesche,

*lem regl, o.,zie stemmen.
Nlenen, o.W.,ik steende,heb gesteend. 0ok
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we1 steunen. Uit hoofde van smart, het geluld ruiken,sterk waai
jen,sterk regenen,sterk vriezen,

voortbrengen, dat in dit woord heerscht: wat sterk schreeuwen, sterk twi
jfelen, enz. Eindeljk
baat al uw klagen en stenen! ln de Baroni
j is:ik maak mi
j sterk, om dit of dat te doen,
van Breda worden vrotlwen gezegd te stenen,die ilt acht mi
j daartoe in staat. Van hier het bedr.
bi
j eenezwangere vrouw inbarensnoodzi
jn:mi
jne werkw. sterken, stel
'k maken, enz. Sterkheid,
vrot
lw is bi
j hare znster gaan stenen. Van hier sterkte. Zamenstell.:i
jzersterk enz.
gesteen.
Nterken .zie sterk-.
*leng, v., meerv.stengen. Ook stang. Een
llerrenh e'
enel..n1. Het geheeleuitspansel,
stevig ligchaam, welks dikte aan de Iengte ge- of datgedeelte van de lueht,dat met sterren beheel onevenredig is, een staak ; Exbczts kon de zetis,en zich,zoo als m en tllans algemeen weet,
steng met geen geweld uit den stam ruklten. genoegzaarn totin het oneindige uitstrekt; sehooll

Voxo. In de stang van AGRIPPA.Hool
b
a'
r. Bi
j- men zich weleer daarboven nog eenen helèel#e0zollt
lcrli
jk, een staak,die lloven aall t1emasten hemelen verbeeldde:verhef uwegedachten,boven
van groote schepen vastgehecht wordt, om de- de aarde! en haren dampkring,naar tlen hotlgen
zelve te verlengen: de steng van den fokltem ast sterrenhem el.

was gebroken. Als ook de stok van ecnevlag,

léer.
resehol,o. Eigenli
jk,in navolgingval)

of een vaandel:JAN HARINX die de vlag van de walvischschot enz-, zeker uitwerpscl der sterren,
steng rukte. H oor'r. H iJ- scheurt de kruisbanier anders sterresnuitsel. Nu bestaat dit gewaande

van zi
jne steng. VoxD. Ook eel
)i
jzer aan het schot, ofsnuitsel,snot,der sterren,uit olieaeltige
li
jk stang. Zamenstt'
ll.: boegsteng,bramsteng,of pakken, daar ontvonktworden,en dan eellesli
j-

bitvan een paard;doeh dan bezigtlnen gemeen. en harsachtigedampen,die zich in t1e lucht opeengroote llram steng,fokkesteng.ofvoorsteng, kruis- merige stof van zich gevenp welke op de aarde

steng,li
jmsteng,vlaggesteng,voorll
ramsteng,enz. nedervalt, en in het vallen soortgeli
jk eene verlken ge', ,z).. meerv. stengels. Hoogd. en tooning maakt, a1s of er cene ster van boven
zweed.Stöngel. Eene kleine stang,wltarop ollcler- neder viel.
scheidenc plantgewassen rusten,tlerzelver stoel, of fleqrx:g. zie halsstarrig.
steel. Van stang.
llerve'
l.e
xug, m .,zie sterven.
ller, star, v., meerv. sterren. Eell bekend
llerveu. o.w.,ik stierf,ben gestorven. Op-

Ilemelligchaam :dat klei
jne lichttotheersehappi
je houden te leven:dateen mensche stervevoorhet
des nachts;oocl
tdesterren.BlassLv. W i
Jhebben volck. BIJBELV. Die boom zal sterven. Hierbi
j
gesien si
jne sterre in 'toosten. Blllll
tLv. l?i
g-: voegt men meermalen den doodtgi
jlicden ensult
eene star op de borat. Ster wordt oolt voor het den tloot nietsterven.BIJBSLV. Van honger,van
voorhoofd gebezigtl, hoogd. Stirn, bi
J Voxo.ook verdriet, van liefde, enz. sterven;aan de koortsj
stern, in: wiens horells ten stern beginnen uitte aan de pokken,op het schavot,enz.sterven. Aan

botten,maargemeenli
jk bezigtmen hiervoorstart het kruis enz.sterven. Hare gedachtenisisniet
hi
j sloeg zich zelven vlak voorde star. Op de met haar gestorven. Het woord stierf op zi
jne
star van eene witte koe.V oxo. Vanhiergesterd, lippen,hetwerd aldaar gesmoord, Van hierstergesternte. Zamenstell-:stergewelf,sterrekers,ster- feljk,wat sterven kan en moet;sterfte,sterveling,
renbeeld, sterl
-eboseh, sterrendak, sterrenl
lembl, een sterveli
jk mensch, sterver,bi
jVoxo. Zasterrekenner,sterrekjktlr.sterreki
jkertj, sterrekruid, menstell.: sterfbed, sterfdag, sterfgeval, sterfhuis
sterrekunde, sterrekunlig, sterrelicht, sterreloop- sterfjaar,sterEi
jst,sterfput,sterfuur,sterfval, sterfkunde,sterreschol,sterresnuitseljsterrevormig,enz. ziekte, enz. Aansterven, afsterven,besterven,nitAvondster, baardster, dwaalster, qonkerster, ge- sterven,versterven,wegsterven,enz.
boortester, gelnkster, hondster,m orgenster,noord- léeu n, m.,meerv.steunen. Een ding,waarop
ster, poolster, staartster, zeester,een zeedier van m en steunt:een schild,een steun,eellstafL. D.

het geslaeht der wormen,datdezen naam van zi
jne S. P. Overdr-: den steun van uwe ri
jken, uw
gedaanteontvangen heeft,enz. In aldczezamen- koningli
jckgezagh.DE DEclt. Van hierhetonz.
stellingen kan voorts in ster de e ook m etc ver- werkw,steunen,op iets rusten,en zieh dusstaande
wisseld wordell.
houden; overdr-, zich op iets verlaten; waarvan
Ster,dfcr.hoogd.Sterit,angels steorra,Orry.Rlo. steunsel, steunpilaar, enz.

sterro, ULPHIL. stairno, perz. star. gr. tlg'
jt,lat. Nleur, m., meerv. steuren. Een welbek-ende
astrum,fr.astre.
groote zeevisch. Zamenstcll.:steurkrab, kamperâlexbl:nd. starblind, bi
j KIL.hetzelfde,a1s steur, harde ei
jcren,welke,volgenszekere vertelhet hoogd. starrbhhd, angels. staerblind, eng.en ling,bi
j gelnis van steur,toegediend wert
len.
deen. starbll
'
nd, sti
jfblind,zoo blind,dat er geene llevei, m., meerv. stevels. Eene laars, en
de minste bewegiël
g in de oogen is, van star, bi
jzonderli
jk eenesti
jveruiterslaars. Van hierhet
zweed.starr'sti
jf.
wederk.werl
tw.zl
kh stevelen,zich vanstevelsvoorëlerfel.:.jk.sterfhuis,o.;sterfte,v.,ziestevven. zien: lloc zi
jt gi
j zoo gesteveld? Zamenstell;
lkerk.stark,bi
jv.n.en bi
jw.,sterker,sterkst. stevelkap, stevelknecht, een werktui
g om laarzen
Stevig,vast,onverbrekeli
jk: een sterk touw, eene uitte trekken, stevelmaker,enz.

sterke vesting,enz. Krachtig, in staat,om zwaar lleven, m ., m eerv.stevens. Een zwaar regt
werk te doen: zoo sterk a1s een paard. Sterk in overeinde staand krom hout voor en achter aan de
de handen. Sterk van geest, God,sterker,dan kielvan een schip:hetvaartuig is van den eenen

mi
jn' trouwste vrinden. L. D. S. P. '
W at is steven totden anderen,ofzoo alsmengeuleenli
jk
stercker,dan een leeuw ? BJJBELV. Alsdesterclte zegt, over steven,zestig voeten lang. l:en steven

wintvan 'tzuien.Voxp. Fig.:een sterk geheu- naer lant toewenden. Voxo-,nameli
jk den voorgen, een sterke geest,sterke honger; sterltin steven. Van hier het onz. werltw.stevenen,den
het lati
jn, enz. Een sterlt,talrdk,leger. Sterke, voorsteven ergens henen rigten,daar henen zeilen:
krachtige.brandewdn,azi
jn,enz. Sterkc,garstige, wi
j stevenden regtstreeksnaarde haven.
boter. Alsbi
jw.verstcrkthetdebeteekenis:sterk fleveneu.ziesteven.
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llevlg. bi
l
-v. n. en bi
jw-, steviger, stevigst. N1:Ké. v.,meerv.stiften. Iets,dat kleln: kort,
Sti
jfachtig, vast, sterk:stevig linnen. Een stevig en van voren puntig toeloopend is:de stlft van
gebouwd huis. Van hier hetbedr.werkw.stevigen, een pennemes. Eel) zilveren oorsiersel met goustevig maken;stevigheid,stevigli
jk?van stL
,
j
''
6
den stiften. Inhethoogd.en neders. ook Stf
-/,
''
ft.
ltiellé. o.,rneerv.stichten. Elgenl
i
jky een ge- Poo1.sztlâ
sticht, een gebouw voor eenen Bisschop,ofA bt, *él
JK. bi
jv.n.en bi
jwv
,sti
jver,sti
jfst. Eigeneen domkapittel, ofeeneabdi
j:hetStiel
ztW eer- li
jk, onbuigzaam : zoo sti
jf als een paal. Een
seloo ligt in Twente. Voorts,het land,dat aan sti
jve hals. llezebeteekenisgri
jptook plaatsin:
zulk een sticht toebehoort, het grondgebied van sti
jfvan goud enz. Vervolgens,vast,genoegzaam
eenen Abt,Bissehop,of Aartsbisschop: het stieht onwrikbaar, en ol
lverzetteli
jk: sti
jfop zk-nebeeKeulen Iloov'
r. Hi
jwoonti11hetsticllt. Kindeli
jk, nen staan. Alsmede,krachtig:sti
jfin de handen.
jvewind. Fi
g.:sti
jfvan koude,van geld,
door eenc dichterljke overdragtook we1 eens de Een sti
besvoners van zulk eellgrondgebied:daer'tsticht, enz. letsstjfen sterk beweren. Ergens sti
l
-f op
ter m erreckt qtlam . Voxo. V an hierstichtenaar, staan. Een sti
jf uur gaans,een grootuur gaans.
stichtsch,enz. Hetstamwoord is stichten.
Ietsmetsti
jvekaken staandehouden,zulksonbedeesd en schaamteloas doen, Eenevertalingwordt
Sll.ehlell.jk,zie sttkhten.
Nli.eh len. b. w., ik stichtte, llcb gesticllt. st
qj
f
', a1s zi
j zich alte sterk aan hetoorspronkcOprigten, bouwen: eene kerk.een klooster stich- li
jke bi
ndt. Van hier stevig,sti
jfachtig,sti
jfhals,
ten. A anrigten,daarstellen:tweedragtsticllten,
een onverzetteli
jk mensch, bi
j KIL. sti
jfheid,
een volk,een ri
jk,stichten. Goede aandoeni
ngell sti
jfhoofd,stjfkop,sti
jfkoppig,sti
jfkoppigheid!sti
jfen voornem ensopwekken en aankweekell:deliefde koppigli
jk,sti
jfnekkig,sti
jfte,sti
jfzinnig,sti
jfzlnnigsticht. Bllssrav. Hi
j stichtons door leer en wan- heid, sti
jfzinnigljk, het bedr.werkw.stn
-'
ventsti
jf
jvi
g.
del. Van hierstichteli
jk,datgoedeaandoenillgen makell;ook versterkcn? bevestigen, enz.;sti
opwekken kan,
stichter, stichtster, stichting. heid stoksti
jâ enz.
Zamenstell.:ontstiehten enz.
*lll*houder. m.
, meerv.sti
jfhouders. ln
f*:ef, een woord,datop zich zelfreeds lang de gemeenzam e verkeering,iem and,die een gezin
vcrouderdis,en enkelin de zamenstell.:stiefbroe- sti
jft,dat7sstaandehoudt:de oudstezoon is de
der, halve broeder; stiefdochter, halve dochter; sti
jfhouder van dathuisgezin.
stiefvader, tweede vader; stiefzoon, halve zoon; ftufsel.
. o. Eigenli
jk, al wat dienen kan,
stiefzuster,halve zuster, en mt'er andere daarvan om eenig ding te sti
jven,maar i
n hetgebruik het
jafgeleide woorden, gebruikeli
jk is. Het Iuidt in toebereidsel,waarmede de vrouwen het linnen sti
het hoogd. ook stibh neders.steqf,ofste
f,eng. ven. Van hiersti
jfselachtig. Zamenstell.:sti
jfselstep,angels.steop,zweed.stqf ZwABENSPISG.stitfz fabrijk,stlfselmaker,stijfselmakeri
j,sti
jfselllot,sti
jfjfselwater,enz. Van stt'
ven.
RABAN.ATArS.stuph,en hetsclli
jntietste betee- selvat,sti
kenen,hetwelk tegen het echte, ware, en volko- N4l.jgbeugel
..m.,zie stqgen.
nlene,overstaat;even als het lat.astet'illpoè-tas- féi
lgen,o.w.,ik steeg,bengestegen. Klimter, enz., het fr.âtre, en ital. astl-a,in
men: wi
j stegen bcrg op, en welhaast wederom
en ntadvastra, stiefm oeder, en het ital. astro,in berg af. Hi
jisop en van zi
jt
l paard gestegen.
padrastro, stiefvader, fratellastro, sticfbroeder, En wanileer er niets bi
jgevoegd wordt, om het
woord
t
ot
e
ene
nede
r
dal
i
ng
t
e
bepalen,opklimsuoeerastro, stiefzwager,j'
liastro, stiefzooll. Misschien neemtmen ditstie
f,metmeergrond,voor meu,ri
jzen:hi
jsti
jgtin eer en aanzien. Depri
js
/?
F
'' van stl
j'
ven in stand houdcn;zi
jndestief- der waren stijgt. Van hier stegel, stijgbeugel;
lllo6#er dan zoo veel a1s stt
jfmoeder, di
e in de sti
jging,enz. Zamenstell.: sti
jgbeugel,waarmede
plaats der overledene m oeder tredende, het moe- men op een paardsti
jgt. Afsti
jgen, besti
jgen,inderloozegezin stl
a
'f
-t)zie stt
-'houder.
/
sti
jgen,nasti
jgen,nedersti
jgen,opsti
jgen,voorsti
jlllefxn oetl.er, v.,meerv.stiefm oeders. Eene gen,enz.
tweedc moeder,welke iemand verkri
jgt,
N11
J1,m.
,meerv.sti
jlen. Een pilaar,ofandere
stut van een gebouw, of ander ding: het dak
zi
jn vaderdeplaatsvan deszelfsoverledene
jlen ondersteund. Ook worden de
dcr door eene andere vrouw vervult:zi
jwaseene wordtdoor sti
jlen gegoede stiefmoeder voor ons. Oilei
genl
i
jk, eene wederzi
jdsche Posten van eene deur sti
harde moeder:de fortuin is geene stiefmoeder noem d. Voorts,i
sde.
:f!
)'
Jvan eenen schri
jverdesvooru geweest,gi
jhebtin harevolle gunst ge- zclfs sehri
jftrant:ik herken den schri
jveraan zi
jdeeld. Van ltier sticfmoederli
jk,orgunstig ;stief- nen sti
jl. Mri
jders, evenveel welke andere trant,
of matlier: sti
jl van koopmanschap,sti
jlvan het
moederschap. Ziestie
f.
fllefvader. m.;stiefzuster,v.,enz. Ziestie
/. hof.Btjzonderltjk,demaniervan ti
jdrekening:de
*tl.er. m., m eerv. stieren. Anders ôZ/J, het nieuwe of Oregtlriaansche sti
jl. IllRusland lloudt
mannet
je onderhetrundvee:'tbloet der stiercn men zich nog aan den ouden stijl. Zamcnstell:
ende bocken. BIJBELV. Een der twaalf sterren- briefsti
jl,deursti
jl,koopmanssti
jljrckensti
jl,schri
jfbeelden van den dicrenriem :de zon is in den sti
jSt
lqe
n
z
.
).
1!vries,stt
kl,fr.stile,eng.stn
-le,hoogd.Stn
-1
stier. Voorts,een onhandelbaar mellscll: een stier
1
.
..
van een kerel. V an hier stierachtig,en m isschien en Etlel, pilaar, ital.sttle,lat.stnlus,kom en van
ook stuursch. Zam enstell.: stierendienst, stieren- het gr.çuàckç.
gevecht, stierehuidystierekop,stierelloflkr,stieren- *tl
.j
l.
,schri
jfsti
jl zie hetvoorgaandestn
-l.
perk,stierevet, stierevleesch, stierkalf. Bisonstier, *11
:*ven. zie stq'y:
buFelstier,oFerstier,enz.
ltik. een woord in zamenstellillg gebruikeli
jk,
Sttkr,hoogd.ook Sttkr,eng.steer,allgels.steort a1s:stikdonker,volkomen donker; stikziendey'zoo
deen. tiur, i
jsl.tn
-'
r# grv, lat.taurus,phoen.thor, ziende,a1s of lletstikdonker was.
flfkk ex:, b.en o.w.,ik stikte,heb,ofben,
hebr.31D.
gestikt. V an de noodige lucht tot ademhaling
*ller. zie stuuî-.
*tieren, zie stureît.
beroovtn,smoren:men plagtelk '
die van eenen
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dollen hond gebeten was, aanstonds te stikken.
Onz,, van die luchtberoofd worden:men stikt er
van den rook. V an dorst enz. stikken. Van
hier stikking. Zamenstell.: stiklucht, stikwortel,
etikeinking, enz. Verstikken, verstikking, CDZ.
Klanknaboootsend.
*éik k en. b. w., ik stikte,heb gestikt. Ei-

genli
jk,bd herhaling steken. ln hetgebruik,door

m iddel van herbaalde stekent vangen, opdelven, enz.: aal stikkenj aspersibn stikken, boter
stikken, enz. Eenig naaiwerk over en weder besteken: eene dtken stikken. V an hier stikker,
stiksel, stikstcr. Zam enstell.: stiknaald, stikwerk,

sem ,stinkdier,stinkgat,stinkhout,stinkkolk?stinkkruid, stinkmossel, stinknest, stinkpoel, stinkpot,
stinksloot,stinkvisch,stinkvlieg,stinkvogel,enz.
Stinken, KIL. stz-ncken,lf?kt-âcn, hoogd. sdnkelt,
oulings ook stanken,zie stank.

511#,v.,meerv.stippen. Een klinvlekje,dat

men op eenig ding stipt, Overdragt.:de hem el
is metEonkerende stippen bezaaitl. De krachten
't wezen van de Godtheid leeftvolkom en in d'allerm inste stip.V oxr. Van hier stippel. D eoorsprong is in het werkw.stippen te zoeken.

l:lrpe'
:.m.;stippelen,ziestlèpen.

f*lp pex:. b. w., ik stipte, heb gestipt. Ei-

stikzi
jde,enz. Instikken,omstikken,opstik-ken,enz. genli
jk,meteenig puntig ding,ergensop stooten,
Van steken.
en hetslechts ligteljk aanroeren. Klanknabootl::kve', bi
lv. n.en bi
jw. Geheelvol. Klra. send. Voorts, in het gebruik, iets derwdze in
brengt dit totstikken,opvullen. M isschien echter eenig vocht doopen, datm en de oppervlakte van

is stikvol,zoo v01,datmen van denoodigelucht zulk een vochtslechtsligteli
jk aanroert:zi
jnepen
tot ndem haling beroofd is.
félk zlen de. zie sttk.

in den inkt stippen. V oorts komen van sttppen,
stip, stippel,en stippelen,spikkelen. Zamenstell-:

*11:. btjv.n.en bi
jw.
, stiller, stilst. A1wat aanstippen,bi
jstippen,enz.
lé:rs, zie stipt.
stil. Zich stil houden, zwi
jgen. Stil zwi
jgen, *1:11, bi
jv.n. en bi
jw.,stipter,stiptst. Van
gansch en alzwi
jgen. Stillegebeden,eenstilge- sti
p, even als het bastaardwoord punctueel van
peins, eene stille vreugde,droefheid,liefde,zi
jn, p'
unct. Naauwkeurig: zi
jn woord sti
pt houden.
die zich i
n geenewoorden uiten,doorgeen geluid Naatlwgezet:zi
j is stipt op hetkerkgaan. Van
uitdrukken. Als bjw.:de ni
jdigheit zochteerst hier stipteli
jk en stiptheid. HoolT heeft: stips
de poorten stilte ontgrendelen. Voxo. Overdr.
, staan bli
jven stips volgen - stipsche wettcn.
noemt men eene plaats,een ti
jdsti
p, of ander f:ip*el:lk,ziestî
pt.
ding,stl
h waarop, ofwaarbi
jgeen ofweinig ge- f*eel
len,o.w.,ik stoeide,hebgestoeid.Uit
luid gemaal
tt wordt: het is een stil dorp,een jok en dartelheid spelend worstelen: veel van
stille avond, of nacht. Eene stille mis iseene, stoei
jen houden. Van hierstoei
jer,stoei
jeri
j,stoeiwaarbi
j niet gezongen wordt. De stille week is jig, stoei
jing,en stoeister. Zamenstell.:stoeiziek,
de laatste week der vastendagen,wanneer men bi
jBESDIR.
zich van alle luidruchtige verlustigi
ngen onthoudt. séoe', m.
,meerv.stoelen. Elgenli
jk,.ietsdat
De stile vri
jdag is om dezelfdereden degoede boven den grond verheven is;alsin de zamenvrkdag. A1 wat zich nietbeweegt:gezonde kin- stell.:paddestoelen stoelboont
jes,enz. lnhetgederen kunnen niet lang stil zi
ln. Stille waters bruik, een zetel: op eenen stoelzitten. Bdzonhebben diepe gronden,fguurl.,die weinigspreekt, derli
jk, de zetel van eenûn regent:van heereny
denkt veel, is volvan overleg,loos en doortrapt. die hunn'stoel en kussen nietbeschaem en.Voxo.
Stilstaan isgeenebeweging maken,fguurl.:dat Zi
j zi
jn geseten op den stoelM osls.BllssLv. De
werk staat stil,er wordt nietaan gearbeid. Er- zetel van eenen Priester, of Paus: de stoelvan
gensvoorstilstaan,isbuiten staatzi
jn,om daar- Rome. Toen Aol
tzAwx vAx UTRECHT op den
Jn door te dringen. Overdr.,ingetogen,bezadigd: roornschen stoel raakte. H ooy''
r. Ook voor prehet is een stilmensch. Van hierstilheid,stille- dikstoel: hi
j las ditvan den stoelaf. Eindeli
jk,
kens, stillen, b.en o.w.,stilmaken,en stilwor- in de zamenstell.vanstoelgang,een heimcli
jk geden,enz. Stillet
jeenz. Stillet
jes, stilligheid,stil- mak. Spreekm :hi
j zit tusschen twee stoelen in
te. Zamenstell.:stillegalgers,bi
jK1ra.,holblokken, de asch,hj bevindtzieh in netelige omstandigheboertenderwi
jze dus genoemd, omdat zi
j destil- den. Zamenstel.: stoelbezitting, bi
j 0c0.
,stoelheidA'aniemandsgangingeenen deele bevorderen; broeder, ambtgenoot;stoelboont
jes,stamboontjes;
stilstand.stilzwi
jgend,stilzwi
jgendheid,enz. Blad- stoeldraai
jer,stoelengeld,stoelenmaker,stoelmarkt,

geen geluid geeft: alles was rondom ons even

stil, zoo stil, dat geen blad aan de boom en zich stoelm at, stoelenmatster,stoelenmatten,stoelenmatbeweegt. D oodstil,wîndstil,enz.
ter, stoelgang, stoelkleed, stoelkussen,
stoel-

*:1,.stilte,v.
,zie stilleje.
zuster,bi
jKlL.enz. Armstoel,bakerstoel,biechtllll.len, zie stil.
stoel, buigstoel, dingstoel, draagstoel, eerestoel,
S*i:le*.je, o., meerv. stilletjes. Een zooge- kakstoel,kamerstoel, kerkstoel, kinderstoel, leunoemd gemakkoFertje, waarop men zich in stilte ningstoel, paddestoel, praalstoel,predikstoel,regontlast; bi
j KlL.stille;in den BIJBBL,1477,stil- terstoel,spreekstocl, tuinstoel,vouwstoel,ziekenlekamer: En si m aecten re cleine stillecam eren. stoel,enz.
In onze Overzetting staat: en maeckten dattot Stoel,OTvltzo.stuab eng.stool,middeleeuw.lat.
hetlmelicke gemacken.
stolium,hoogd.Stuhl.
f:lnk en, o. w., ik stonk, heb gestonken. lkeellbreedersm .,zie stoel.
Eigenli
jk, evenveel welke uitwaseming van zich féoep, v.,meerv.stoepen. Eigenli
jk, evengeven, even alsrieken. In hetgebruik,onaange- zeer een trap,a1s het hoogd.Stufe,en,tegeli
jk
naam ricken: het stinkt a1s een kreng. Naar met dit woord,van hetoude stufontbi
jOTFRID.
kncflool
t stinken. Ergensstinken,isfguurl.,daar sti
jgen,afkomstig. Tn hethedendaagschegebruik,
elecht geachtzi
jn: hi
j stinktdaar,hi
jisdaarin een optrapje voor aan de deur van een huis:
eenen slechten reuk. Het stinkt er,is dikwi
jls, buiten op de stoep zi
jner woonstede. HooFT.
hetis eronklaar. Van hierstinkaard,(stinkerd). Of een optrapje aan den waterkant: z1
jwascht

Zamtnstell.: stinkappelboom, stinkbokl stinkbon- hare vaten op de stoep. Van hier het onz.
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werkw. stoepen,op de stoep staan,ofzitten. Za-(
1hier stoFeerder, versierder; stoFerinp ook het

menste1l.:stoepbank.
Ibeeldwerk in eene schilderk, enz. Zamenstell.:
i
lleel. m., meerv. stoeten. Het gevolg van !ongestoFeerd. Dit bastaartlwoord, in hetlloogd.
eenen vorst, of eeni
gen anderen voornamen per-lstqffren,komtvan hetvr.st+ stofe.

s
oon. De zoon verzagh zich van eenen stoet.l)gcl*,4van
ok,ee
m.
,meerv.stokken. Destaln,ofstenVoxD.' En met een' aerdschen stoet omcingelt.j
nen boom, of een ander plantgewas.

HooGvra. Ook pracht,staatsie,over het algetneen :'
!Deze beteekenis heeft het bi
j ons enkel i
n du
elke schaar praalde met grooten stoet. HooFT. zamenstell.wt
jhstoz- en stokroos. Overdragteli
jk,
Zamenstell-:engelenstoet,hofstoet,enz.
de stam van een geslacht,in de zamellstell.stokStoet schi
jnt verwant aan het hoogd.stutzent1goederen,stamgoederen.Voorts,een weggesnedene
i
pralen.
,stam,ofscheut,van eenen boom ,die a1s een staf
Nleelerl
l.v.,meerv.stoeteri
jen. Eenepaar-l
kgebezigd wordt, of worden kan: op eenen stok
denfokkeri
j. llitwoord stamt,evena1shethoogd,lleunende. Voxo. Eene hoeveelheid van dingeny
Stuterei, afvan Stute,eene merrie,bi
j W lxsBlclt 1
die de lengte van zekeren maatstok evenaart:een
1
stuot,zweed.stod,eng.steed,i
jsl.stedda.
!stok turf. Een steun: hj is mi
jn stok en staf.
*1oT. stoge,v., l
neerv. stoFen. Een weefsel1Een gri
jsaard:'kzalu bi
J vader,dien afgeleefden
van wolofzi
jde:hare kleeding wasvan de fjn-1stok,haestloven voordeesdeught. Voxo. Om
ste stof. Ri
jk geborduurde sto:kn. Het grondbe- d'ouden stok te voen enz. Voxo. De stafvan
ginsel,waaruiteendingbestaat,ofgevormd wordt; eenen ambtenaar,die openbare verkoopingen aande stof der wereld vornlde eenen mengelklomp rigt: met den stok verkoopen. Een blok,waarin
enz. Overdr-,het onderwerp van een gesprek, of m en de voeten der gevangenen vastsluit,eene ge-

geschrift:welkestofheeftdie leeraar behandeld? vangenis:gi
jleghtook mi
jnevoeten in denstock.
Ook de aanleiding totevenveel welk ding: welk BllssLv. Van hier stokhuis voor gevangent-s. Een
eenestoftotblpdschap! Stoftot droefheid. Hi
J bi
jenkorf: en om wat honighs ging degansehe
hat
l den Prinse zonderlinge stof totongenocgen stok verloren. Voxo. Eene hoeveelheid van bi
jgegeven. Hoov'
r. Spreekw.:hi
j iskortvan stof, eengevoegde dingen van ecnerleiaard. Ileze bezoo driftig in zi
jne gesprekken,dathi
j derzelver teekenishceftstok bi
j onsin dezamenstell.ejerhoofflinhoud korten zakeli
jk uitdrukt. Van hier stok en stoksuiker,en in de benami
ng van eenige
stoFaadje,hetweefsel,waaruiteen kleed vervaar- op elkander liggende speelkaarten. Eindeljkyis
digd wordt,

sto/eerder,stogeerster,stoFeersel, stok soms evenveel,a1s rak: de hoenders zitten

stoFeli
jk,sto
fentonverbuigb.bi
jv.n.
,van stof,van reedsop den stok. Van hier stokkeri
g,stokkig,
zi
jden stof gemaakt;sto
yeren,enz. Zamenstell.: enz, Zamenstell.:stokbeeld,stokbeursyeenebeurs
stoFenwinkel,stoFenwinkelier,enz.Bouwstos brand- met een houten handvatsel, oulings in gebruik;
stof,hoofdstof,m engelstof,muntstof,verwstof,enz. stokbewaarder,opzigter van eenegevangenis;stok-

Stoh googd. Sto
ge, eng. stuf sp. estofa,fr. blind,zooblind,datmen een'stok noodig heeft,
étofe, middeleeuw.lat.esto
fa,komtovereen met om te gaall;stoltduive,stol
tdweil:stokerwt,stokhetvolgende.
Igeld,hetbeloop vanzckerebelastlng;stokhouder,
*tof, o. Kleineondeelt
jesvan evenveelwelk'een ambtenaar bi
J openbarc verkoopingen;stokding,die zoo :jnzi
jn,datzi
jligteli
jkwegstuiven: lantaarn,stokmeester,stoknar,stokoud,stokpaard,
tebrjzelen totstof Yoxo. Bi
jzonderli
jk,de on- stokregel, stokroos, stokelap, stokslang, stoksti
jf,
deelt
jes van allerlei soorten van aarde:ende de stokstil,zoo sti
jf,en stil,a1seen stok;stoksuiker,
Heere Godt hadde den mensche geformeertui
jt stokvisch,stokviolicr,enz. Ankerstok,beddestok,
'tstofder aerden. B lasssv. Van hier stofachtig, enz.

hetbedr.werkw.stoyen,van stofreinigen;stofbr

Stok,hoogd-, eng-,zweed. stock, fr.estoc,ital.

iemand, die stoft; ook een werktuig, waarmede stocco.is naauw verwant aan staak.
men stoft;stoferig,stofgg,enz. Zameustell.:stof- ltokebra nd, m.,zie stolcen.

goud,stofhagel, hetwerkw.st#ltagelen,stofmeel, fkoken.b.w.
,ik stookte,hebgestool
ct.Eigeustofregen,digteregen;stofregenen,stofzand,enz. li
jk, blazen, aanblazen. Bi
jzonderljk, een vuur
Goudstofenz.
aanblazen,of hetzelve op evenveel welke wjze
St6 hoogd.Staub,iseigenlj
ik iets datligteli
jk doen branden:kolen,turfstoken. Ik stookteeen
wegstuift,zoo al
s hetstofderaarde,waaruitGod, jarigl)lam opgroeneveltaltaren.Hooovs. Voorts,
volgens de H.S., den mensch formeerde. Het door middelvan vuur bereidcn:jenever stoken.
stamwoord is stuiven.
lFig-: twist en tweedragt stoken. Kwaad stoken.
fteeaadle,v.,zi
e st@ sto
ye.
jIemand een vuurt
je stokenis,fg.,hem ietskwaads
sto:
/en. bjv.n.
,ziestoh '
s/qyk.
;berokkenen. Van hier stoker, stokeri
j,stoking,
ste/en, o. w., ik stofte,heb gestoft. Pog- enz. Zamenstell-:stokebrand, brandstichter; fg.,
chen, snorken: hoe stofte Jthof, toen Ottom an twistverwekker: stookkas, trekkas; stookkande,

zich wapendemetBarbari
jen. voxo. Die alvan stookoven,stookplaats,enz. Aanstokcn,bestoken,
outs vermetelop uwe gravenstofte. H oozarr. Y an opstoken,enz.
*éok en. b. w-, ik stookte, heb gestookt.
hier stoger,pogeher.
1
,

steeeu.ziest@,o.
1Eigenli
'
jk evenveel,a1s steken. In het gebruik,
ltoeeren.b,w.
,ik stogcerde, heb gestofttzi
jne tanden,doorgestadig daari
n te steken,rei-

feerd. Eigenli
jk,metzi
jden stofbekleeden:eeuInigen;meteenpennetjedetandeustoken.Spreekw.:
vettrekstoFeren.Yoorts,vanalhetnoodige voor-1een ieder stookt er zjne tanden van,een iedcr
zien: eene gestoFeerde kamer. Overdr-,versie-1spot ermede. Zamenst.:tandcnstoker.
ren:hetism etgoud gestogeerd. stoFeren eene

ltekex, m ,,meerv.stokers. Eenesterkeaan-

lofspraek. H. Drrra. Een schilderstuk stoferen, blazing van deu wind:wi
j kregen op zce eeuen
hetbeeldwerk daar i11 brengen. Nog overdragte- wakkeren stoker. A lsm ede,een brandervan sterli
jker, verdichten:een verhaalstoFeren,metver- ken drank.*Ook een stokebrand:wie is de stodichtselenopsieren. Eqnegestoleerdeleugen.Van ker van aldat kwaad? Zamenstel.:brandewjn-
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stoker,jeneverstoker,kwaadstoker,twiststoker,enz. is,zoo a1s van eenen boom,arm,enz.:dcstompen
Van hierstokeri
j.
der wilgen, anders wî
lgen stoven. Ja hi
j schudde
f*ek geAd. o.;stokgoed, o.; stokhouder, m ., nogh destomp.HooET. Hetoverbli
jfselvaneene
enz. Zie stok.
meerendeelsverbrande kaarsnoemtmen stompje.
*éek ken . o.w., ik stokte,heb gestokt. Oulings, evcn a1s het hoogd.stoclcen,stollen. Van

séo m p . m .,stoot,zie stompen.
llem p en . b. w., k stom pte,heb gestompt.

hierbi
jKls.stockmelck,gestremdemclk.

In de gemeene volkstaal,ruweli
jk stooten. Van
bi
jen in haren stok brengen:de blen stokken. *lex:d, m., meerv. stonden. Een bi
jzonder
H etanker stokken,lletzelve van eenen stok voor- gedeel
te van eene ruimte vatl ti
jd, een ti
jdstip.
zien.
Stedeen stondewasbi
jde ouden hetzelfdea1sbi
J
flekkerlg, bi
jv. n. en bi
jw-, stokkeriger, M
o
n
s
p
l
a
a
t
s
e
n
f
j
'
#
.
Na
d
e
z
e
n
s
t
o
n
d
,
b
i
j
Ho
o
e
r
.
stokkerigst. Evenveelals stokkts
,houtig,van wor- aar bi
-q
jdezen lshetook meermalen vrouweli
jk;
flokk en, b. w.,ik stokte,heb gestokt. D e hier stomp,stoot.

telen en rapen gesproken: stokkerige rapen. V an
hier stokkerigheid.
fkekk lg . zie stokkerl-g.
Ntekpaa rd. o., mecrv. stokpaarden. Een

zoo a1s in: met erinnering van de genakende
stonde; en dit geslachtheerscht ook in terstontl,
en ter dezer stond. Van stonden aan,van het
oogenblik af. Zalnenstell.: avondstond, morgenstok I
neteen houten paardjedaaraan vast,waar- stond,enz9- aanstonds,m aantlstonden,demaanmede t1e kinderen spelen. Fig.,alles,waarlnede deli
jksche zuivering der vrouwen,enz.
men zich kinderli
jk vermaakt:datnieuwe stelsel *leof. v.y meerv. stoven. Een werktuig tot
verwarming: eene stoof voor de voeten; cene
iszi
jn stokpaardje.

*lel. stolle,stille, bj KIL., verouderd z.n., i
jzeren stoof. Ook ter bereiding,door middelvan
voor stuk,lap,nog gebruikeldk in de spreekwds: warmte:de stoven der meekrapteelersyook diede
daar zal geen stuk ofstol&'al)te regtkomen.
scheikundigen gebruiken. Een vertrek,waarinm en
Yan welke werken nog veel stollen overig zi
jn. de noodige verwarm ing vindt, in de zalnenstell.:
0u0.
féell.en, o.w.,ik stolde,ben gestold. Stem men:het bloed stolde haar in t1e aderen. V an
hier stolling.
*teAp, v.,m cerv.stolpen. Anders stulp. Een
holverheven deksel,hetwelk men over denhaard,
of andere dingel), hcnen stelpt:op eene steene
stolp. Hoorl', Eene glazen stolp. Bloelnen onder
eene stolp zetten. VolgensltzL.,andersook klocke,
vlerklocke. Van hidr stolpen,b.en o.werkw.,m et

badstooft zweetstoof, enz. 1)e verdere zamenstel-

Iingen ztn:stovengeld, stovenhuis) stovenzetster,
ellz. Destilleerstoof, hengselstoof, kerkstoof)kinderstoof,meestoof,theestoo; enz. Van stoven.
fleoK, een kunstwoord van het kootspel:de
kootligtnietschi
jt,maarstoof Zie sehqten.
*teo'.v.,lneerv.stolen- Eenpriesterljl
toverkleed; in het fr.tlole,lat.stola:hoe gaarne zag
hj zich metstoolen mjterversierd. Gecl
eetmet
eenre blenckender stole.r1'A#sLB. Hisalxsi
jnstole
eene stolp bedekken;bi
jKls.evenveelalsstel
pen. dwaanin den wi
jn. BlaBsr-,1472.
féen.. biJ-v. n. en bi
*loom
.
m.
I
)e
damp,
of
was
e
m,
van
kokentl
jw., stommer, stomst.
Buiten staat,Om eellig geluid tegeven:destom me water enz.: een werlttuig,enkeldoor tlen stooln
bewonersvan den Qeeaan. Dathi
jtervierschaer gedreven. V an hier stoom achtig, het bedr. el1
ga den stom men toetssteenspreeckell.Voxo. Bui- onz. werkw. stomen, doen stomen, of stoom van
ten staat, tot eenige menscheli
jke spraak: hi
j zicll geven. Zamenstell.:stoombad enz.
wenckte haer toe,endebleefstoln.Blt
ysslz
v. Stom
fteep . v.,meerv.stoopen. Zekerevochtmaat:
wordt ook een tooneelspeler genoemd, die niet eelle stoop jenever. Eenestoopskan,
spreekt,noch spreken lnoet. Stomme zouden zi
jl
a floot. m.,meerv.stooten. l4e daad van stoo-

zoo afschuweli
jke, dat men daarvan ychroomtte :hi
j kreeg houw op houw,enstoot(
)p stoot.
den eersteu stoot. 1)s Dscx. Hetbonzen
sprk,
ken. I)e stomme poëzj is de 'cht
lderkunstt
hierspreecktde poëzi
j,diestom is,allespraecken, vau de golven:dat weinig di
jken ofsluizen dell
Voxo. Dat was stom , lomp, van u! in de ge- stoot konden nitstaan. Hool'
r. De aanval van

meene volkstaal. Dewi
jnverlaters geven den laam eene ziektc: hi
j heefteenen harden stoot doorgevan stom aan den wi
jn,waaraan zi
jallescherpt: staan. Nadeel,verlies:hi
j moetalvastzitten,zoo
benom tn hebben. V an hier stomheid, hetbedr. hi
jdien stootkan uitstaan. Sprcekw.:zonderslag
werkw.stommen,den wi
jn zi
jue scherptebenemen; of stoot, zollder eenige moeite. Hetis nog maar
stommetje,enkelgebruikeli
jk in despreekw-:voor Om eenen korten stoot te dlleu,eris nog slechts
stotnmetjespelen,zich getlragel,als(
)fmen stom eene korte inspanning van krachten noodig. Zawas, stom migheid,lom pheid,domheid. Zamen- menstell.:stootvri
j. Van stooten.
stell.:verstommen enz.
*le'
m exâ, zie stoom.
f*em 'm eiex:, o. w., ik stom melde,heb gestommeld. Een klallknabootselld woord,datzeker
bepaald geraas maken aanduidt. V an hier stommeling, gestommel, enz.

floo:ex:. b.w.,ik stiet,heb gestooten. Een
klanknabootsend woord,stampen:ltruidnagels,peper stooten. Geweltlig duwen: iemand uit llet

huis stooten. Hj stiet zjnen vi
jand deu degen

door de ribben. Overdr.:ik werd uithetbezit
gestooten. V oorts,iets ergens tegen aan bonzen:

j heeft zjne scheen tegen eene bankgestooten.
*lo*nr, bi
jv. n. en bi
jw.,stomper,stolnpst. hi

Van scherpteontbloot,of beroofd:een stom pm es.
(lvertlr.?traag van begrip: hetiseenstompm ensch.
Van hler het zelfst. naamw.stomp,en het bedr.
werkw.stompen,stom p maken;stompheid,stompe-

V an gehorende dieren gesproken,is stooten metde
horens steken:ofstieren do1van wraeck en nimmer stootens moe.Voxo. Een schip stootopeeno
zandplaat,of rotsjhetwordtdaarop gedreven. Het

li
jk, enz. Zamenstell.: stomphoekig, stompneus, stoot aan stukkenj het wordt verbri
jzeld. Een
schietgeweer stoot, het bonst,als het afgeschoten
*4om #, v.,meerv.stompen. Een stomp over- wordt,tegeu het ljfvan den schutteraan. Een
jfystootjhetergert. Eengedicht
blkfselvan eengeheel,waarvaneendeelafgenomen gezegde,ofbedri

stompvoet,enz.
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gebr
ni
van
vor
ci
hen,
stoot, het is hier en daarnietvloei
jend genoeg. hetvriesch elhert,de
sto
rkt
ck:we
le
ersz
jn padden,
vederloos
Zich ergensaan stooten,zi
jn li
jf,ofeenig litlvan slangen, verzag
hetzelve,geweldig daar tegen aan duwen;en flg., gebroed-DE D scx.
zich daaraan ergeren. Zi
jn hoofd stooten?hetzelve llepm . m., meerv. storm en. Een klanknategen eenig ding aan duwen :en ;g.,in eenige bootsendwoord,dateigenli
jkhetgedruisvan eene
onderneming te leur gesteld worden. Iemand voor hevige en geweldigebeweging aanduidt. Bi
jKzc.

het hoofd stooten,hem eeneontmoedigendebeleediging aandoen. Van hierstoot,stooter,ook voor
zekere oude munt, ter waarde van derdehalven
stuiver,of 12.5 cent, stootig,stooting,stootsch,
genegen totstooten,enz. Zam enstell.:stootdegen,

is storm een alarmgeschre.i, en in hethoogd.is

Sforp?/#?//e,?,alarm luiden,brand k-leppen. ln het
gebrnik,is storln een hevige engeweldig bulderen-

de wind: en watren, die bj storm zoo menig

schip verslinden V oxn. Een hevige aanvalvan

stootkant?stootplaat,enz. Aanstoot,aanstooteli
jk, gewapend kri
jgqvolk :zi
jbragtcn eenen fellen storm
atnstoote'
ji
jkheid,aanstooten,afstooten,doorstooten, aan. Hoorl'. Evenveel welke vi
jandi
ge aanval:
instooten, opstooten, onderstooten,toestooten,tus- gedurende dien storm en stri
jt derworstelaercn.

schenstooten,verstooten, wegstooten,enz. Klank- V oxD. Stovm loopen isy op eenige vestingwernabootsend.
ken indringen, of m et geveld geweeraanrukken.
ltooler, m .!zie stooten.
Overdr-, is storm ook weleens een geweldig kra*leetseh . zle stooten.
keel,ofgelki
jf:een storm tusschen manenvrouw!
*1e> .v.,m eerv.stoppen. Eene prop op eene V an hier stornlaehtig. het onz. werkw. stormen,
:esch, kan, of een vat:wnaris de stop van die voorgeweldig waai
jen,en storm loopen,vanwaar
:esch? Fig.: eene stop in eene kous enz. V an stormhoed,een helm ; stormkat, zekere batteri
j;
stormig, enz. Zam ellstell.: beeldenstorm, zeestoppen.
lteppe'. m ., meerv. stoppeleri, of stoppels. storm, enz.
Een overgebleven gedeelte van eenen afgesneden
Stormt in Bretagne, en in het zweed, eng.,
, neders. ook stornt, hoogd. Sturnl, ontkorenhalln : met de stoppelen hetstrooiin eene angelslichte vlam te zetten.V oxo. V oorts,worden kor- l
eent zi
jne verschillende beteekenissen van zi
jnen
te haren ook we1 stoypelen genoemd. Van hier klank.

hetonz. werkw.stoppelen,bi
jKlL.baard kri
jgen. florm ex:.ziestorm.

Zamenstell-: stoppelbaal-d, stoppelbrand, stoppel- *lerxnh eed. m .;stormkat,v.;stormram,m.,
gans, stoppelhaar, stoppelraap,stoppelvlam ,stop- enz. Zie storm.
pelveren,enz.
florlen . b. en o.w.,ik stortte,heb en ben

Stoppel,hoogd. ook Stoppel, eng.stubblenfr. gestort. Bedri
jvend,plotselings en met geweld

estouble,ital,stoppia,verwantaan hetoudestobbe, van eene hoogte doen afvallen:zwarem isdadigers
eene stomp van eenen afgehouwen boom.
werden te Rom e van zekere rots gestort. OorN*opp ex:. b.w.,ik stopte,heb gestopt. Digt Ioghsbuien,die de burgerstaeten treFen,en storten

maken, toesluiten: zi
jne ooren stoppen. Vo1 stu- in den gront. VOND. Ietsplotselings ergensuitwen: eene pi
jp stoppen. Een lek stoppen. Rui- gieten: hi
j stortte het geld op detafel. Bloed

ten,kousen,enz.stoppen. D en doorgang stoppen, storten is,bloed vergieten. Tranenstorten,schreiden weg toesluiten. Fig : geld st.sptgeene gieOnz., is stoz'ten,plotselings en geweldig van

righeid, het kan dezelve niet verzadigen. Zi
jne
neel
',ofomver,vallen:hi
jstorttevan zi
jn
ooren voor ecnige redenen stoppen,daaraan ge- paard. k
stortende sl
kcl
cteisbi
jKIL.vallended?
kcl,
*
hoor weigeren. Iemand den m ond stoppen,hem te. In het verderf storten is,ongelukkige wordoen zwi
jgen. Van hier stop, stopper,stopping, den. Hool'
r bezigt het van den staat: en oor-

stopsel,stopster. Zam enstell.: stopanker,stopga- deelen dat een staat ....haast storten moest.
ren,stophamer,stophars,stopnaald,stopmes,stop- Van hier storting,b.v.van bloed,eenemiskraam ;

steen,stopverw,stopwas,stopwerk,waarmedemen storting van gal. Zamenstel.: stortgat,bi
j Klra.
de reten der schepen toestopt; stopwoord,enz. anders storte, stvote, stort; stortregen, stortwi
jn,
Aanstoppen,bestoppen,bi
jstoppen,instoppen,on- lekwi
jn. Afstorten, bestorten, bloedstorting, illderstoppen, opstoppen, overstoppen, toestoppen, storten,neerstûrten,wegstorten,enz.
ttlsschenstoppen, verstoppen, volstoppen,wegstop- Storten, zweed. störta, Nol'x. sturtan, hoogd.
pen,enz.
sturzen,is klanknabootsend.

Stoppen, hoogd.stopfen.angels.stoppan,eng to *lert:ng.v.
,ziestorten.
stop,df?
z
.
l fr.êutouper,ital,stoppaî'
e,lniddeleeuw. f4eéleren, o. w.,ik stotterde,heb gestotlat. stopare,stupare gr.culct
y,isverwant aan het terd. Uit wezenli
jk onvermogen! of aandoening,
lat.stipal'e, nederd.stuwen,en drukt,even a1s de- gebrekkig spreken, hakkelen; zi
lne beschroomd-

ze woorden, zi
jne beteekenis door zi
jnen klank heid decd hem geweldig stotteren. Klanknabooteenigzins nit.

send.

*leeen,b.w.,ik stoorde,hebgestoord. Den lleul. bi
jv. n. en bi
jw, stouter, stoutst.
loop, of dc voortduring,van eenig ding,op eene D riest, koen, verm etel: welk een stoutbestaan!
ongeoorloofde, of onaangename,wjzestremmen: Het is een stot
ltewaaghals. Alsbi
jwoord;maar
iemands rust storen. Men stoorde hem in zkne durft menstoutdesHeeren wetversmaan.L.D.
gepeinzen. Zicla ergens aan storen is9zich daar- S. P. V oorts, moedwillig, euvelmoedig, a1s er
door laten hinderen:watsteurtuw naaugezetheid van kinderen gesproken wordt: een stoutkind.

zich om een appelbeet. Voxo. Een neststoren Van hier stouteltjk,stoutheid,stoutigheid. Zamenis, hetzelve uitroei
jen, want storen was oulings. stell.: stouthartig, stoutmoedig, stoutmoedigheid,
vernielen:de afgode dede hitestoren. M.SToxl. stoutmoedigli
jk,enz. Verstouten enz.
Van hier stoorder, stoornis, storeloos, storing, Stout, eng.ook stout,zweed.stolttneders.stalt,
Zamenstell.verstoren enz.
hoogd.stolz.
*terk . m., meerv. storken. Een thans ver- fkou w ez:. zie stuwen.

ouderd woord, in wclks plaatsmen ooè
jevaav,in

*kovex:, b.en o.w.,ik loofdc,heb,ofben,
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gestoofd. Door m iddel van eene gematigde ver- straFetaaliseenesterkeen strenge. StraYewi
jn
warming koesteren : dat 1id m oet door stoven te is wrange, zqm entrekkende. Een straf man is

regt gebragtworden. Eenige spi
js door eene ma- een streng eïionverbiddeljk man. Eene straFe
tige verwarming bereiden: groente, visch Ftoven. zedeleer is e'
ene gestrenge. Van hierstraFeli
jk,
H et eten staatalte stoven. Van hier stoof,sto- strafigheid, bi
j KIL.
, en strafheid, scherplleid,
ving. Zam enstcll.:stoofpan,stoofpeer,enz.,- op- strenghei
d, alsmede het volgende z.n.straf en
:toven enz.
hetwerkw.ntrafen.
lleven . een verouderd woord, dat,volgens *lraf, v.,m eerv.stragen. Eene strenge verK1L.,vellen beteekende,en den oorsprong gafaan gelding van bedreven kwaad: geli
jk Godts rechthet kunstwoord stoo
f datin het kootspel wegens vaerdigheit den Nederlanden de straFe der ve1*eene koot,welke vlak voorover geveld ligt,gebe- warringe schuldigh was. H oor'
r. De zwackheit
zigd wordt. svantzulk eenekootwordtbjKIL. van den m ensch behoeft gestut te worden door

loon en straf. VoND. Strafdragen,straf ljden,
stovendeoftaftf?
lbendgkotegenoemd.
*lraa'.m.
,meerv.stralen. Oulillgs,een pi
jl, enz, Van hier straFeloos,straFeloosheid, straFen,
even a1sstrala,bi
jNOTK. Hi
jdoet een' scherp- straFer,straffng. Zamenstell.:strafdag,strafoefengewetten minnestraelhem 'tingewand doorri
jgen. ing,strafglaats,strafschuldig,straftooneel,strafuur,
j Voxo, strafvri
j,bi
jCAM1>I1.,-l)El'
lxcR. Voorts,alwat,even a1seen pi
jl,snel- strafvaardlg,bi
li
jk ergellsuîtvoortgedreven wordt:en straal op strafwaardlg, strafwaardigheid, strafzwaard, enz.
straalvan bliksem deed hem beeven. L.D.S.P. Doodstraf,geldstraf,halsstarf,li
jfstraf,enz.
Een dikke straal van water. D estralen derzonne. llraffen .b.w.,ik strafteyheb gestraft. IeZi
jn dierbre leer verspreid eenstraelvan billjk- mand eenige strafdoen ondergaan:htj straft ons
heid. L.D.S.P. In de wiskunde draagt eene niet naar onze spoorloosheden. L.D.S.P. ln

jve,methetzwaard,metde
regte li
jn,die uithetmiddelpuntvan eenen cirkel de beurs,aan den li

naar deszelfs omtrek gctrokken wordt,den naam koorde,enz.strafen. En, van daden gesproken,
A-an straal. Van hier hetwerkw.stralen,straling. dezelve m etde verdiendestrafachtervolgen:zulke
Zamenstell.:straalswi
jze. Bliksemstraal,li
trhtstraal, dingen moeten gestraft worden. Beschamen, tot
waterstraal,zonnestraal,enz.
zwi
jgen brengen:ik kan u metuwe eigene woor*lraam . zie striem.
den straFen. Van hier strafbaar,strafeljk,strafltraal, v.
,meerv.straten. Eigcnli
jk,een ge- fer, straffng. Zamenstell.: afstraflkn, bestrafen,
baande weg,welke beteek-enis het in het hoogd., logenstrafen,enz.

en bi
j ons in de zamenstelling straatroover, heeft.

Slrak. bi
jv.n. en bi
jw-, strakker, strakst.

V oorts,beduidtditwoord in hetgcbruik,in tegen- Sti
jfaangehaalll,sterk gespannen:dattouw is al
overstelling van steeg,een wi
jd pad in steden en te strak aangetrokken. V oorts,genoegzaam evendorpen, hetwelk aan weerskanten door de voor- veela1sstraf wanneerervan iemands gelaat en
gevels van huizen, of ander muurwerk,afgeperkt handelwi
jzegesjroken wordt:hj ontving onsmet
is. V an 't Raethuis naer hun straet. Voxo. een strak gezlgt. Gi
J zi
jt al te strak over uwe
Overdr,,evenveel welke zeeëngte: de straat van kinderen. Van hierstrakheid,strakjes,en straks,
Gibraltar. Van hier hetbedr.werkw.straten,vloe- aanstontls,onverwi
jld.
ren,plavei
jen. Zamenstell-:straatarbeider,straat- Stl'ak,ook strek,hoogd.sti'ack,eng.ntraigbt,is
deun, straatdeur, straatgeld, straatgerucht, straat- verwant aan strekken en vekken, beteekent eigen-

gespuis, bi
j CAMPII. straathamer,st
raathoek, li
jk uitgerekt,en duidtdezebeteekenisdoorzi
jnen
straathoer,straat
jongen,straatliedje, straatlooper, klank reeds eenigzins aan.

straatloopster, straatmadelief: die gaarn op straat flrallen. o. w.,ik straalde, heb gestraald.
i:, straatmak-er,straatpraatle,straatroover,straat- Stralen schieten,schitteren: de zon straalt. V an
rooveri
j, straatrumoer, straatschender,straatschen- daer het gouden hooft des morgens straelt en

deri
j,straatsli
jper,straatstamper,straatsteen,straat- praelt. Voxo. En deze bezigt het bedri
jvend:
j wordt
taal,straatvaarder,straatweg,enz. Achterstraat
je, Fssn te vreden straalde goud. Steken:hi
breedstraat, dwarsstraat, hoogstraat. kruisstraat, van bi
jen altemetghestraelt. Coxs'
r.osltMlxx.
voorstraat,wi
jdstraai, welke laatste te Golda en Van hier straling. Zamenstell.: afstralen, bestralen,doorstralen,instralen,uitstralen,enz.
elders gebruikeli
jk is,enz.
Straat, hoogd- Strasze,OTERID. strazza,ZwA- llra'
m ? bi
jv. n. en bi
jm,strammer,stramst.
nsxsrlEg.strauz, ital.en sp.strada,middeleeuw. Sti
jf
'
, onbulgzaam : stramme let
h
lematen. Sti
jf en
lat. estrada, is van eenen onzekeren oorsprong; stram van de jicht. Een stram slof is zoodanig
m isschien echter van het lat.strata r?-c,een ge- een,datbezwaarli
jk open en toegaat. Van hier
vloerde wcg.
stramheitl,strammen,bi
jCAM/H., strammigheid,
flraalvaarder, m., m eerv.straatvaarders. enz lAitwoord sehi
jnt verwant aan hetwerkw.
Een zeeman, of schip, dat naar eene of andere stremmen;en iszi
jnebeteekeniseveneensaan zi
jzeeëngte,en bi
jzonderli
jk naar die van Gibraltar, nen klank verschuldigd.
of naar de Straat Davids vaart. Anderszegtmen séra ntl., o., meerv. stranden. D e rantl, of
boord,van een land, voor zoo veel dezelve zich
'traatdavidsvaarder.
fleaf,bi
jv.n.en bi
jw.
,straFer,strafst. Een langs de zee,of een meer, uitstrekt, en daardoor
woord,dat doorzi
jnen klank reeds zekere scherp- bespoeld wordt. W antstrand wordtinhethoogd.
heid, strakheid, hardigheid, en strengheid, aan- zoo wel wegens den oever van een meer, als
duidt,en deze eigenschappen ook aan de dingen wegcnsdien derzee,gebruikt. Enbi
j ons heeft
toeschri
jft, waaromtrent het gebezigd wordt. In het die uitgestrekte beteekenis ook nog in de
hetzweed.isstraf scherp;in hethoogd'
,a1s het zalnenstelling strandlooper,zoo a1smen eeneklasse

wegenseen zeilgebezi
gd wordt,strak,st'
l
jfuitge- van vogelen noemt,die hun aas voornameli
jk op
zet, of gespannen, het tegenoverstaande van slap. de oevers van maren en poelen zoeken, en hierBi
j ong is een strafgelaatzoodanig een,welks van dien naam bekom en hebben. M aar voor het
trekken enspieren allesterkgespannenzkn. Eene overige bezigen wi
j strand enkel wegens den
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geverderzee,en we1bi
jzonderli
jk wegens eenen want aan streng, en het boh.struna,snûer,en
vlakken en zandigen oever,ofsehoon men in het schi
jnen van strengf
'n afte stammen.
hoogd.onder dat.woord ook zeekustcn begri
jpt, ftreep. v.,meerv. strepen. Eigenli
jk? een
diedoorsteilerotsen gevormd worden:wi
j zeil- reep van cen of anderding;in hetgebruik,de
dcn langshetstrand. De meeste li
jken kwamen geli
jkenis van eenen reep op de oppervlaktevan
op het strand aanspoelen. Van hierhetwerkw. een ding,eene etreek)destrepen van den ti
jger
stranden. Zamenstell.: stranddief, strandharing, onderscheiden hem van den panter en luipaard.
strandheer,strandkrab,strandkei,strandlooper,ook Haal er eene streep door,enz. Zie verderstreek.
'w . stre
voor volk,dat Iangshetstrandloopt,sjouwt,en Van hicr I
let bedr.wert
pen,metstrepen
ook, dat gestrande schepen zocktte bestelen,
bewerk-en,ofteeltenen.
strandregt, strandsni
jder, in de walvischvangst, lérek, zie stralc.
strandvogel, strandvonder,strandvisch,strandzwa- lkrekkel.
llk.zie strekken.

111w,enz. Zeestrand enz.
*érekk en, b. en o.w.,ik strekte,heb geStrand, hoogd.
, nedersw, angels-, cng.
, deen., strekt. Voorheen bedr-,rekken,uitrek
-ken:streeken

zweed.insgeljksstranh schi
jnt evenzeer door de en recken deleden.Klr
a. Onzi
jd-,ultgerektworvoorzetting van stuitrand,alsstrekkenuitrekken. den, om eenerigting teverkri
jgen,dieergensop

Zie rand.
uitloopt,een zeker eindoogmerk bereikt:zulk eene
llranden ! o. w.,ik strandde,ben gestrand. rede strekt, om oneenigheid te verwekken. D u-

Dit woord bezlgt men wegenseen schip,a1shet ren:dat brood strekt niet. Het geld strektbi
j
op strand loopt,en bi
lzonderljk,a1shetdaarop hem niet veel. Van hier strekkeli
jk, voordee-

verongelukt: het schip is gestrand,m aar het volk lig in het gebruik: strekking, voordeeligheid in
geborgen. V oorts, gebruikt men het deelw. ge- het gebruik, of rigting naar een eindoogmerk :

strand ook wegens andere dingen,die op strand dat alles schi
jnteenestrekking totvredetehebkomen aanspoelen: het zi
jn gestrandegoederen. ben. Zamenstcll.:uitstrekken. Naauw verwant
Overdr.: op de rots van dwinglandi
j stranden. aanrekken.
V oND. Van hier stranding.
*lrem m eu ,b.en o.w.,ik stremde,heb,of
*lralen.zielfrccf.
ben, gestremd. Onz',stollen:demelk sehi
jntgeNlreek, m., meerv.strelten. Eigenli
jk, een stremd. Bedr-,doen stollen:desehrikheeftmi
jn
slag. In het gebraik een behendige trek, list: bloed gestremd. Overdr-, den omloop,of voortop allerleisnoode streken afgerigtzi
jn.
gang, van eenig ding hinderen,en stuiten:men
llreek, v., meerv.streken. De daad van moetden koophandelzoo min mûgeli
jkstremmen.
stri
jken: eenige streken op deviool;eenestreek De vredesonderhandelingen werden op nieuw gem et het penseel. H et voortbrengsel, ofde linie, stremd. Yan hier strem m ing,stremsel,en waar-

'

welke iedere streek van een afverwend ding te schi
jnljk ook stl'
am, hetwelk zi
jne beteekenis,
weeg brengt:a1s'tpengeeldejongstestreeekvol- even als stremmen, aau zi
jnen klank verschuldigd
trekt.VOND. Haalereenestreekdoor. Erloopt schi
jnt.
eene streek door,zegtmen van iemand,dieniet llrex:g, bi
jv. n.en bi
jw.
, strenger,strengst.
we1 bi
j zi
jn verstand is. Voorts,isstreek bjzon- Eigenli
jk, sti
jf aangehaald,en daardoorsterk ge.
derli
jk een der stralen,waarin hetkompasver- spannen,strak,even a1slletlat.stricttts valstrtndeeld is:al dc streken van hetkom pas. I)ereg- gere. Overdr-, naauwgezet, strikt, en stipt: een
testreek is,dejui
ste weg,om totzekerdoeleinde streng leven leiden. Van personen gesproken,
te geraken:'tgebeurde somti
jdts.dateenigh bi
j- scllerpeli
jk toeziende, en geenetoegevendheid oezonderinzichthetoogh desvernuftsvandereellte fenende: die meester is heelstreng. Soortgeli
jk
streek, die ten gem eenen beste loopt, aoeidde. eene beteckenis heerscllt in : een streng vonnis,
Hooyal'. Iemands streek houden bezigt VOND-, strenge wetten, streng regt. Eene strenge straf
voor iem ands voorbeeld volgen:en noodden ons is eene harde. Een strenge winter, een heel

llun streeck te houden. Eene strcek lands is,als koude. Voorts,is streng, bi
j IflL. sterk,dapper,
lletware,een langwerpige rcep uitdeoppervlaltte regtvaardig, welke beteeltenis nog in den eer-

des aardbodems, of uit die van eenig bi
jzonder titel van gestrenge,dien men aan voornamelieland: uit welke streek derwereld ishi
j afkom- den geeft, sclli
jnt te Ileerschen,en de moederis
stig? Bi
jzonderli
jk,isdestreek een straatwegtus- van heteng strength. Vanhierstrengeli
jk,strengschen Hoorn en Enkhuizen met de daaraan lig- heid.

gende dorpen. Zamenstell.:kri
jtstreek,landstreek,

Nlreng, v.
, meerv. strengen. Eene sti
jfza-

lnchtstreek,pennestreek,penseelstreek,ploegstreek, mengedraaide, en ineengevlochte, koord, zoo a1s

wereldstreek,enz. Van strblcen.
de zel
en, waaraan ecn ri
jtuig door depaarden
*lreel
l.en, b. w., ik streelde,heb gestreeld. voortgetrokken wordt: de strengen losmaken.
Zacht
jes stri
jken: eenen houdstreelen. Overdr-, Zi
jnestreng vasthouden,6gutlrl,zjn bcgrip handliefkozen,vlei
jen,vermaken:iemand metschoone haven. Om hunne strengh, aanhang,te sti
jven.
woorden streelen. Hi
j wordt doorhetgeluk ge- Hoo>q'
r. Voorts,isstreng genoegzaam evenveela1s
streeld. Ilen vloer streelen is,hetzand,datdaar- streen: eene streng garen, Zalnenstell.t navelop ligt, met eenen bezem,zacht
J-es egen stri
j- streng,waterstreng,enz.
ken. Van hier gestreel, strceling, streelsel: het Nérengel.en , b. w.! ik strengelde,heb gestreelsel der ondeugden.iloopT, enz. Streelen strengeld. Eigenli
jk, strengswi
jze zamenr
lraai
jen.
is eigenli
jk van het voortclur.werkw.strq'
lcelen, In hetgebruik vlechten:hcthaarstrengelen.Van
van strjlcen,cven alsdrî
-llen van draaqkn,#rcc?- hier strengelill
g. Zamenstell.:omstrengelen enz.
'

Jklen.
ftreem ,v.,meerv.streem en,zie strlem.

V oortdur.werkw.van strengen.
lérex:gex:, b.w.,ik strengde,heb gestrengd.

ftreen. v.
, peerv.strenen. Eene streng ga- Eigenljk, iets sti
jf aanhalen: den teugellosten
ren: hoe vele streentjes zi
jn er in dat pakje? strengtvanAsoorasdu1gesant. VLAERD.REDENR.
Ditwoord,en llethoogd.Straàne,zi
jnnaauw ver- Ineenvlechten,tot eene streng maken:hetgaren
76
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m oet gestrengd worden. M et eene streng vastbînden: het kind is gestrengd,m et de navelstreng
omwonden, Van hier streng,z.en bi
jv,n.;strengelen,enz.
llreren.zie streep.
*lreven. o. w., ik streefde, heb gestreefd.
A lle krachten inspannen,om hinderllissen door te
wol-stelen: HEEMSKERK,t1ie dwars door't i
js en

'ti
jzer heen dorst streven.Voxo. In de zamen-

stell.: tegenstreven en wederstreven,is het, zich
metinspanning van krachten tegen iemand ofiets
verzetten. V oortstreven is, m et inspanning van
krachten voorwaarts snellen; nastreven, m et inspanning van kraellten navolgen : te boven streven is, te boven gaan,zich ergens bovellverheffen: nnar eenig ding,of eenige plaats,streven is,
naar zulk een ding trachten, of zich naar zulk
eene plaats bcgeven:naar eer en aanzien streven.
Alaerstreeftnacrd'onbevrozeneoorden.Voxo.V an
hier streving. Zamenstell.: binnenstreven,doorstreven,hentnstreven,uastreven,tegenstreven,voorstreven,voortstreven,Wederstreven!WegstreYen,enz.
*letbbeIex:. o. w., ik strlbbeldc, heb ge-

wet gestreken. Den pri
js stri
jken, behalen. De
riem en stri
jken, inhalen. Onz.: met de voeten
be
we
gi
ng met de voeten
stri*.eiken, eene slepende
m aken. Hetpaard st
ri
jkt,wanneerhetonderhet
loopen, den eenen poottegen den anderen slaat.

Ook is strù
,'
/ccn,bi
jKIL.henen gaan,vertrekken:
gaen stri
jken. Vooriemand stri
jken is,%'oor hem
wi
jken,anders (
1e vlag voorhem stl
-i
jken,voorhem
onderdoen.Van hierstri
jkelings,stri
jker,stri
jking,
stri
jkster,enz. Zamenstell.:stri
jltbloem,stri
lkbord,
stri
jkgeld, trekgeld; stri
jki
lzcr,stri
jkkalk,stri
jklap,
stri
jkleer, stri
jk-steen, stri
jkstok-, stri
jktafel,stri
jkvoeten,enz. Aanstri
jken,afstri
jken,bestri
jk
-en,Li
jstrij
en,
dt
lorstri
l, instri
jken,nedcrstri
jken, on-k
*i
'kel
.
derstrkken, opstri
jken, overstri
jken, pl
uimstri
jken,
tocstri
jken,wegstri
jken,enz. Ditwoordschjntzi
l
-ne
beteekenisaan zi
jnen l
tlank verschuldigdtewezen.
-

N*r:k . m ., m eerv. strikken. Eene gedraaide
koord, of lint, tot een oog gemaakt,om daarin

iets vastte mak
-en: de vogelgeraakte metzi
jnen

poot in den strik. D e K oningin knoopt eenen
strik aen den balk.V oxr). D ie strik en stroppen

draait.Voxo. Eeneleis,waaraan menjagthonden
koppeld holzdt:de honden poogden zieh van
stribbeld. Eigenljk,spartelcn,even alshetlloogd. ge
de
n strik loste rukken. Een lint,datin den vorm
strauben, tn meestalgebrt
likeli
jk in tegensttk'
/
lt
l6lcn. van
neu of meer strikken zam engehecht is:met
Van hierstribbeling,moejeli
jkheid,onaangenaam- allerlee
eilinten en strikkenopgeschikt. Een versiersel

heid:de Hartogh had er eenige stribbeling oover.
Hoov'
r. Zamenstellv:tegenstribbelen,tegenstribbe- in den vorln van eenen of meer strikk-en: op des
Koningshoed scbitterde een diamanten strik. Fig-,
ling.
*lel.
e'm . streexn, Straam, V.,m eerv.Striem en. een m iddel, om iemandteverstrikken:m enspande

Eigenli
jk,eenestreep. Bi
jzonderli
jk,zoodanigeene, mj alldrlei striltken,listen en lagen. Van hier
als door eencn zweepslag,door geeseling,enzx,op strikken enz. Valstrik,voetstrik,vogelstrik,enz.
iemt
lnds ligchaam verwektwordt:door si
jnestrie- ëlrl.kk en, b.w.,ik strikte,heb gestrikt. Eene
men in onsgenesinge geworden BIJBELV. 'k H eb koord,ofeen'
lint,strikswi
jzezamenknoopen. Deze
s heerscht ook in de zamenstell.toestrikmj om God getroostde straem van d'oferpees. beteekeni
Voxo. Fig.tzi
jn voorbarigheit gaf zi
jner acht- ken. D aarentegen hterscht in die van verstrikken
de beteekenis van in eenen strik vangen,waarvan
baarheit.een afzichtige streem . lloov'r.
jks desporen
*1*l
Jd.m.,meerv.stri
jden. Eengevecht:her- men in strikrede en strtkvraag insgeli
indt. Eindeli
jk,wasstrlkkenoulings,volgensK1ra.,
vatten stri
ltop stri
jt. Voxo. Hoe zi
jn dehelden v
gevallen in het midden van tlen stri
jt.Bllssrav. even als in hethoogtl-,breiden) en vindtm en van
Overdr-,twist,oneenigheid:daar rees een vinnige die beteekenis de sporen in )strickhosen,hosenjvenstricker, mutsenstricker, bi
l
- denstri
jd. W orsteling tegen lk-den,ofden dood:zie stricker, hui
eens, hoe hk- heden dien grooten strjdt begint. zclven KIL. V an strik.
jv.n.
,strikter,striktst.Naauw :strickte
Ds DEcx. Eindeli
jk, is om strbd,om best:om Nlrlkl.bi
jKlrz. En instrickte
stri
jd zingen. Zi
J eeren nu om strjtdewi
jshcit. hacht,naauwe gevangenis,bi
Voxo. Van hierstri
jdig enz. Zamenstell.:stri
jd- ghevanghenisse hebt gestelt.J.B.Houw'. Naauwenozr
.deAa
ns
ri
jd,
ds
oo
ds
trz
i
je
dl
,
trn
i
jzd
wee
. keurig:eene strikte opvolging van de letterder
genootwo
nst
ri
jtd
,
zee
tri
j
d,
fsr
te
rd
je
i
dn
,se
.,tVa
nwetten is somwi
jlen hetgrootste onrtgt. Naauwstri
jd,
:fr(7
''den.

gezet streng: een strikt bevel. Een strikt levcn

leiden. Van hier strikteli
jk,striktheid.
ltrla-den. o. w., ik streed, heb gestreden. Strikt eng. dfrtz/gl/ en stralh fr. étrot
t ital.
T- st
Y echten,oorlogen:doe streden deKoningen.B1'.
retto,schi
jnt van hetlat.slrichtsaftestammen.
rlppeny b.w.,ik strlpte,heb gestript. Il1
BELV. Di
e voordevri
jheitstri
jen.VoND. Overdr-, deNl
tabaksfabrilken, de bladen van de stelen aftwisten:elk stri
jdti
jverig voorzi
jnestelling Niet stroope
n. Van Lier strippeling, stripster,ander:
overeenstemmen:het eene stri
jdt geweldig tegen sti'l-pmetd. Zam enstell.:stripzolder enz.
het andere. Van hier stri
jd,otri
jtlbaar,totstri
jden Nérobb
e, v.,zie strobbelen.
geschikt, moedig; stri
jder. Zamenstell
.:stri
jd- Sérob beA
exx. o. w., ik strobbeldc,heb gebaan, stri
jdperk,stri
jdschrift,enz. Afstri
jf
len,bestrobbeld. Van s'
trobbe,een struikgewas,bi
J KIL.
strjden,ontstri
jden,voortstrjden,enz.
Nlrllken.b.eno.w.
,ikstreek,hebgestrekcn. Strnikelen, zoo a1s men doet, wanneer Inorl op
Bedr.y iets m etëcne gestadig voortgaande en sle- zi
jnen weg tcgen struikgewassen aanloopt. In

*trlldbaar,zie striden.

pende drukking ergens afhalen :geld van de tafel

Vrieslant
lzegtmen stro
felen:ikstofl
kldedaarover

stri
jken. Vlag en zeilen stri
jken. Ook bezigtmen is, aldaar hedendaags nog,evenveel,a1sz-/c strul-lde, V an llier strobbcling.
strnken wegenshetnederlaten van eenen mast,en keNl.
ro- peien, o.w.,ik strompeldc,heb geheteindeli
jke loslaten van een touw,waaraan iets strompe
ld. Even a1s het voorgaande sirobbelen,
opgeheschenwordt.Voorts,isstrqjken,ietsop eene
jsaard. Overdr-:
slependewi
jze drukken,ofwri
jven:hetaangezigt struikelen: een strompelende gri
grootshei
jtdoetden mcnsch in 'sweerelts cere
met de hand strjken. Linnen strtjken. Deviool sdtcompl
en. VLAERD. RSDENR. Zamenstcll-: aanmeesterli
jk stri
jken. I'
lenvonnisstri
jkenis,hetzelve
vellen. OcD.bezigteene wetstrkken:daeriseen strompelen.

STRONK- STRUOP.

603

ftrenk . m.r meerv.stronken. De stamm en, strooi
l
-en,instrooi
jen,opstrooi
l-en,overstrooi
jen,tusof stammetg-es, van onderscheidene plantgewassen: sehenstrooi
jen,Aerstrooi
jen,enz.
-'
en hoogd. stl'euen, Vries.strubkn,angels.
de oli
jfsprtzituiteenendorrenstronk.Voxn.Van Stroon

hier stronkelen, en stronken, afknotten, bi
j Kzr
x. .sfrecw?
kc?,eng.to efrew,zweed.stro,oudlat.strao.
Zamenstell-:boomstronk,koolstronk,enz.
van waar stravq lfrc/vz
a, oudgr.çjnt),A-an waar
)vN'
apt, schi
jntzi
jnebeteekenisaan zi
jnen klank
Stronk, hoogd. Strunk,is verwant aan het eng, gjtt
trunc,fr.troncnital.tronco,lat.truncus.
ver
s
c
h
u
l
d
kd
.
fe onk eAen. o. w., ik stronkelde,heb ge- NlreoR, v., meerv.strooken. Een reep,die
stronkeld. Eigeuli
jk, op zi
jnen weg tegen afge- ergens afgesnedcn wordt: een strookje papier.
knottestronken aanloopen; en vervolgens,evenzeer, Een gazen strookje.
a1s strobbelen? en strompelen,struik-elen: mtln voe- ll:eeeken . b.w.,ik strookte,heb gestrookt.
j ltlL.stri
jken,streelen:hetkind stroolttezi
l-ne
ten zi
jn aan 't stronkelen,J'.Vos. Van stronk. Bi
jen:
ffironk, m., m eerv. strouten. D e opeenge- moeder langs haar aangezigt. HALMA. Vlei

hoopte afgang,waarvan een mensch ofbeestzich dus strilockt u niet vergeefs.T.P.Plss. Koesop eenmaalheeftontlast: En te hent brakensine t
eren: zieh stroken in het zonneschi
jntje.0u0.
stronten wtsinen bui
jkedoerder natueren heime- V an hier strooking.
licheit.BIJBEL,1477. V oorts, drek over hetalge- flrooken. o.m, geli
jkvl-;ik strookte,heb
meen. Fig., onaangenaamheid :wat heb ik met gestrookt. Overeenstemmen)heteeneschi
jntniet
dien stront noodig? Spreekw.: er is strolltaan metlletandere te strooken.
De
daa
d van
den kïlikker, er schnilt icts achtcr,datniet goed
*é*ooM.*. m .,m eerv.stroom en.
troom en, de beweging van water,datin eene en
is. Alsmen den strontroert,stinkt14,menmoet s
dezelfde rigting sterk voortvloeit: er gibg ecn
aar
d latset
n,
die zaak mHe
t oonaange
nz. verr
koer
leinw.
ronat
j
nd
eerswordt st
beteek-ent erke stroom. 51et eenen stillen stroom.Vo>D.
ziJ- erger.
je op deoogleden. Van hier T egen den stroom op varen. V oor deu stroom
s
omti
jds een zweert
strontachtig,stronterig,strontig,enz. Zamenstell.: afdrkven. Voor, of tegen, stroom hebben. Den
jzen z4n
stronthoop, stront
jager, stront
jongen, strontkar, stroom dood zeilen. Al (leze spreekwi
strontpot,strontvlieg.strontvogel,strontwissewasje, zoo op de beweging van in eene en dezelfde rigstrontzak, enz., koestront, muizenstrollt, paarden- ting voortvloei
jend zeewater,alsop die vanrivic-

ren,toepasseli
jk. Voorts, wordthet aldusbewoan stroom,bestempeld :Geli
jk de stroomen
stronzo, schi
jnt verwant aan het oudlat. strtntus, naam v
ten dienst s-an weer en wint.V oxo. Aan
stront, rattenstront, enz.

Btront, nederd.
, zweed. sttl
'lnt. fr. ttron, ital. gene zee- of rivier-water,overdragteli
jk,metden

dat,volgeus ScwLlGsR,hetzclve beteekellde.
léree, o. Halmen van uitgedorscllt koren:
bind het stroo in bossen. Ende de leeuw sa1
stroo eten,als een runt.BIJBELV. llorre halm en

staen

de zoom der Amstelstroom. HoorT,die hier,uit

liefde voor bet zoetvloci
jende,stroom en zoonl
beide vrouweli
jk maakt. Bi
jzonderltjk,de breede

van andere veldvruchten:wi
j zullen veelstroo en rnond van eene rivier,ofeenen zeeboesem ,in teweinig boonell hebben. Spreekw.:tlp stroo lig- genoverstcllingvaneenedaaraanpalendehaven:het
gcn,eenli
jk zi
jn,datreeds op stroo i:afgelegd. schip ligtreedsop stroom. Evenveelwelkemenigte
lemand geel)stroo in den weg leggen,hem geene vttn water,of ander v,leht:eel) stroom van water,
jds,
de minste hindernis toebrengen. Hi
j laatzich aan stroomen bloeds,enz.Figuurl-:destroom desti
een st1
*oo billden, 11i
j laat zich met Cen stroo deszelfs snelle voortgang;destroom deralgemeene
trekken, l1iJ- laat zieh niet lang, of'sterk,verzue- denkwi
jze, derzelver medeslepentl ermogenleen
ken. Over een llaverstroo twisten. Zich aan een stroom valzwoorden,eene aaneengeschakeldemenigstroo vasthouden,zich op een nietig ding verlaten. te daarvan;een stroom van volk,eeneganschemeHet iscen mannet
jevan stroo,een zwaltmanne- nigte, tegen den stroom opwerken,tegen wedertje. Verhuizen kostbedstroo,veroorzaaktallders stand aanstreven. V an hier stroomling,zekerslag
onnoodige uitgaven. lk kan er geen stroobreed, vanlaringen.Zamenstell.:stroomri
jk,stroomswi
jze,
niete,van missen. Van llierstrooachtig,strool
j'
en, stroomvink,onweersvogel;stroom visch,stroomwater,
,enz. V an stroomen.
onverb. bi
jv.n., van stroo. Zamenstell.: stroo- enz. M aalstrooln,waterstroom
*k stroom de, heb geband, stroobed, stroobos, strooboter,stroobulldel, flr4>om eu. 0. W.y 1
stroodak,stroodek,stroogeel,stroohalm ,stroohoed, stroomd. In eene en dezelfde rigting eterk voorthet water stroonlt tegen hethuis aan.
stroohuis
je,strofyhut, strooknoop, ytroolid, stroo- vloeijen: ove
r hetalgemeen:daar zalbloed stroopil-p, stroowisch,stroozak,enz. Bedstroo,boonen- %'loei
j
e
n
,
stroo, dakstroo, erwtenstroo,haverstroo,wikken- m en. Er stroom de een vloed van tranen uit hare
oogen. Figuurl.:er stroomde een vloed van woorstroo, enz.
.
.
,j
s. den uit ztjnen mond. Hetvolk stroomtvan alle
Stroo, hoogd-,NoTlt.Stroh,vrles.8tt.?6)ange
lalld is stroomen ook
streowt Sfrett,eng.s/rc?t),zAveed.stva,ital.stranbe, kanten derwaarts. In V ries
nog de sluizen openzetten,om hetbinnenwater in
lat.stramen.
zee af te tappen) ik m erk aan den loop van het
ftroelle>,bi
jv.n.,ziestroo.
Nlreol.jen. b.w.,ik strooide,heb gestrooil. water,dat er te Harlingen gestroom d wordt. V an
Paarden en andere beesten van eeestrooi
jen bed hier stroom enz. Stroomachtig, strooming, enz.
voorzien : de paarden strooi
jen. Alet lovers en Zamenstell.:aanstroomen,afstroomen,binnenstroopalm bestroojen: zi
j heeft lruidegom en bruif
l m eny doorstroomen, instroomen, nastroomen, On*
gestrooid. Ginds en llerwaarts werpen;gerstvoor derstroomen, overstroom en, tegenstroomen, toede hoenders strooi
jen. Spreekw.: rozen voorde Stl*oomell, tusschenstroom en, uitstroomen, voortvarltens strooi
jen,leeringen,ofgunstbewi
jzen,aan Stl*ool-ntllll 5Vegstroomen, enz.
roo3
nenrhoogd.stvömen,engto.
:fl'
etz?
n,schjntzi
jonvatbare of onwaardige voorwerpen vtrspillen. Sd
beteekenlsaanzi
jnenklankversehuldigdtewczen.
tro
o ne
ne
zl
.
r
j
nn
gke
,s
or
io
se
,
stn
ro
oe
iVan hier s
Za
me
st
l.:St
st
rooooi
i
jio
rt,rost
oli
ma
dj
, neféroop.
v., m cerv. stropen. Zeker bekend
ster, enz.
strooisuiker, Q1Z. Bestrooi
jen,bi
jstrooi
jen, door- dik, zoet vocht: stroop van violen. Zam enstell.:
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STROOP- STUIP.

strooplepel, strooplikker, stroopneus, strooppot,
stroopvat,enz. Keukenstroop enz.
Stt'
oop, an
ers siroop, vries.qierp, hoogd.Sy-d
rt/p, eng. rtt.p fr. st-rop, ital. sirupo, arab.
rt/l?, Pe1*z.scherbet,is van eenen oosterschen oorsprong.
**reor , m., m eerv.stroopen. D e daad van
stroopen, een roofzuchtige aanvalop eenig oord:
eenen stroop doen. Van stroopen.
llreop en , b.w.,ik stroopte,heb gestroopt.
D e buid afhalen: een'haas stroopen. Ook weg-

beziënstruik, doornstruik, hazelstruiky koolstruik,
enz.

féru ik el.ex:, o. w ., ik struikelde, heb gestruikeld. V oortd. w. van llet verouderde struiken. Tegen struiken of iets anders aanloopen:ik
struikelde over eenen steen. H etpaard struikelt.
Overdr-, eenen geringen misstap doen :die m ag-

tig is u van strui
jckelen te bewaren. BIJBELN'.
Y an hier struiltelaar, struikeling. Zam enstell.:
struikelblok enz. Van strulk.
Nlru :k rooven, o. w., ik struikroofde,heb

rooven;insgeli
jks met ecne ongeoorloofde jagt gestruikroofd;doch meestin den onbepaaldenti
jd
of visscheri
j bezig zi
jn: hi
J gaat uit stroopen. gebrui
keli
jk- voor langs delhndwegen rooven:hi
j
Spreeltw.: iemand het velover den nek stroopen, is van dieveri
j tot struikrooven overgcgaan. Vt
ln
hem van alles berooven. V anhierstrooper)stroo- hier strt
likroover, hoogd. Straucbdieb, en struikperi
j, strooping, enz. Zameustell.: stroopbende, rooverij. Dit woord is zamengesteld uitrooven,
stroopltousen, strooplust, stroopnest, stroopparti
jg en strulk,hoogd.Strauch,dat weleer eenen roofstrooptogt, stroopzucht,enz, Afstroopen,opstroo- togt aandui
dde,terwi
jl auf den Strauch.
gé'
len,en
pen,wegstroopen,enz.
strauchret-tok de beteekenis had van uitgaan, of
Btroopen,hoogd. strupjkn en strefent eng.to uitri
jden,om testroopen.

strlp
.,isvan eenen noordschen oorsprong.
N*ru ls. m., m eerv. struisen. Een vogel,anflroow :seh s m .,meerv.stroowisschen. Ei- ders struisvogel.
genli
jk, een bundeltje van stroo,datgeschiktis, Nlru w e'. struweel, m., meerv. struwellen.
om iets af te wisschen. Spreek-w.: hi
j is hier G enoegzaam evenveel a1s stvuik, ecn heestergeop eenen stroowisch komen aandri
jven, lli
j had was: het is daar overal vol van struiken en
geenen steun van geld,ofgoed)toen hi
j hieraan- struwellen. De gronden gaven struweelen OP.
kwam.
H oo>a'
f.
*1r@>. m.,m eerv.stroppen. Een strik,welks *ludeerkanaer. v.,zie studeren.
eene einde een oog vormt,(1a.tover hetandere, Nlu denk, n1.,meerv.studenten. Iem and die
daar door gestokene,einde henellstroopt:s1a er aan eene hoogeschoolstudeert
', Zamenstell.:stueenen strop om, en hi
jsch hetop. Bi
jzonderli
lk, dentengrap, studentenleven, studententafel, enz.
de koord, welke de beul den li
jder om den hals M edestudent enz. Y tln het middeleeuw. lat.studoet, als hi
j hem ophangt,of waaraan iemand dens.
zich zelven vehangt:door sllooden strop hetlicht Nku deren, o. w., ik studeerde, heb gestuontrooven Dz DEcx. M et den strop geworgt. deerd. Eigeuli
jk, naarstigheid, vli
jt en i
jver,aall
Hoor'
r. ARNATI'
Ieilldigde haer leven aen eenen den dag lcggen. In hetgebruik,zulksbi
jzonderstrop. VolD- Overdr-, zekel' slag van dassen : l(k in hetonderzoek van evenveelwelk vak van
eeneu strop omdoen. Eindeli
jk, zeker seheeps- wetensehap doen,zieh oefenen: in de regten,in
touw :de strop isbuiten boortlgevallen. Spreekw-: degeneeskunde,in dewi
jsbegeerte,in de talen,in
naar den strop dingen,zich dê galg waardig m a- de Godgeleerdheid, studeren. T otpredikantstuken. Zam enstell.: stropdas, stropgesp,stroptouw, deren. Zamenstel.: studeerjaren, studeerkamer,
C11Z.

studeerlamp, stt
ldeerstoel, studeertafel,studeerti
jd,

Strop, hoogd. Struppe,eng.strap,ital.stî.oppo, studeervertrek: enz. Besttlderen, gestudeerd, onlat. struppus, dfr@/
yt
fd, ecli
jnt vall stroopen afte gestudeerd, ultgestudeerd, enz. Van het lat.studere.
stamm en.
*é**@1, 1T1., nleerv. strotten. H et boveneinde f*ud:e.v.,meerv.studiën. Naarstigheid,vli
jt
van den slokdarm en de lucht
pi
jp,dataan des en i
jver;bi
jzonderli
jkpin hetonderzoek van eenig
m enschenhalseene zigtbare uitpuiling veroorzaakt, vak van wetenschap:een rnan van studie. Voorts,
de gorgel: met afgesteken strot. H ool'r. Een oefening in eenige wetenschap op eene hoogestrop om hunnen strot. Ds D lcx. Zamenstell. school: Kinderen buiten 's landts ter studilegstrotader.strotlap,strottenhoofd, enz.
gen. H ooE'r. V oorbedachtopzet:iets metstudiû
llruif, v.,meerv. struiven. Een ei
jergebak. doen. Dit is, even a1s de beide voorgaande,een
Spreekw.1 men moet geez)estruifom een ei be- bastaardwoord,ontleend van hetlat.studium.
derven,m en m oet aan geellding iets onthouden,

Néug, bi
jv.n.en bi
jw, stugger,stugst. 0nhetwelkdaartoenoodzakeli
jkbehoort. Zamenstelle: buigzaam, onverzetteli
jk, sti
jfhoofdig: stug van
aard. Ook van levenlooze dingen:in 'tstug en
ei
lerstruif,spekstruif,enz.
Strtl
f,in Vriesland strouw,van waarpotstrotw, hard gesteente. Poo'r. Van hier stugheid. Zie
g.
dikke bri
j, sehi
jnteen eigendommeli
jk woord van voortssteeg en stedt'

onze taal.
Nlu ifaarde, v.;stuifwol,v.,enz-,zie stul'
ven.
S'rufk, m., m eerv. strtziken. Een plantge- Ntu l.
k. m.;stuik-mande,v.,zie stuiken.
gen stronk,cn daaruitollgc- Néufkensb.w.,ik stuikte,heb gesttzikt. Bi
was, nlet eenen houti
j
regeld opschietende takken;een heestergwas;en- KI
L. heen en weer schudden en stooten. Bi
jzonde siet,achterwas een ram in de verwerdestruil-- derli
jk,de getredenedruiven in eene stuikmandej
ken vastmetsi
jnc hoornen.Blassluv. De stronk Om er den wi
jn uit te laten zi
jgen. Van hier
van zulk een ofeen ander plantgewas:sni
jd die stuik. Zamenstell.: stuikmande enz. V erstuiken
kool van haren struik. Figuurl-,cen stam boom , enz.
*lu
li
p,
,nmee
rv.
eengeslacht:BUSGERHART weleervanKoningli
jcken ver
trekk
ngv.
va
li
jf
enstuipen. Eeneschudding of
strnik.Voxo.V anhierstruikachtig,hetwerkw.d/rvl-ledematen,zoo a1sbi
j kinkelen,enz. Zamenstell.:struikbosch enz. Struik- deren, kranken en stervenden:de stuipen hebbeu.

waard,strtlikwinde, enz. Aalbeziënstruik,braam- Figuurl., eene gril:datwas wecr eene stuip van

STUIT--STUTTEN.
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hem. Zamenstell.: stuiptrekking enz. Doodstuip, wordt: eenmuzi
jkstuk, een schilderstuk,een tookinderstuip, enz. V an hct verouderde st
ul
àen, neelstuk, een werkstuk-, ook een stuk genoem d:
krom buigen.
dat stuk werd meesterljk uitgevoerd. Hoeveel
âéu :é. v.,caeerv.stuiten. Hetuitersteenach- kostu dat schoone etuk? Er wordtheden avond
terste deeldes ligchaam s:de stuitvvn eenen vo- een fraai stuk gespeelt
l. Evenveel welk bedri
jf:
gel. Op zi
jnestuitvallen. Voorts,wordtinVries- hetis een stout stuk,een stout bestaan. H etstuk
land .en daaromstreeks een langwerpig en plat was verbrodt. Hoor'
r. De zaak, welke iemand
broodle,
welks wederz!l
jdsche uiteinden naar de behandelt, *ln de spreekw.; hi
j verstaatzi
jn stuk
stuiten Van
Zanze
vo
ns
ge
tellelnj:ZWee
stuitbee
m en,st
stui
uut
tst
,llof
k,defnz.
odfjge- Zeer wel. Op Zî
J
*n stuk letten. Van zi
jn stuk
noemd.
ïerakûn. Iemand van zi
jn stnk brengen. V oet
âlu :ts m.,zie stuiten.
bi
l- het stuk zetten, ofhoudcn;sti
jfop zi
jn stuk
*éu l.len . b. en o.w.!ik stuitte,heb,ofbcn, staan, of bli
jven staan is zi
jn opzethalsstarrig
gestuit. Onz,, tegen eenlg ding aanbotsen met doordri
jven. Eindeli
jk zi
j1)stukken bewi
js-ofbeeeuen stoot: het schip stuitte tegen den wal. rigt-schriften:dat zal bi
jken; en
j de stukken bli
Figuurl.:m en koestert pais en vree totdaer de bezigtmen stuk voorevenveelwelkbi
jzonderding,
scheepvaert stuit. Voxp. Nergens voor stuiten, in de spreekw-: een stuk ofdrie,zes stuks,enz.
of
nict veel stuiten is,ongebonden en teugelloos Stuk betcekent in het kaartspel,den heer en de
**
'
ZI
JD. Bedri
jv-,isstuè
ten op de ezegdewi
jze l
<ee- vrouw van troef. Zamenstell.:stukgoederen,stuks1*el1 en tegenhouden :de wa1stuit hetschip. Fi- wi
jze, stukwerk. Bilstuk,bloemstuk, boevenstuk,
guurl.: dat niets uwen klank stuit.L.D.S.P. bruidstuk,gruwelstuk,heldenstuk, hoofdstuk,knieHet stuit mi
k, meesterstuk,muzi
jkstuk,
l
- is, het staatmi
jtegen,hcthoudt stuk,kunststuk, leersttl
mi
j terug. lentand in zi
jnen loop stuiten,hem in nierstuk,paterstuk, proefstuk,pronkstuk,puikstuk,
r
i
bst
uk,
s
c
haaks
t
uk,
se
hi
l
de
r
s
t
uk,
s
c
hoo
rs
t
ee
nstuk,
zi
jne oudernemingen tegenhouden. Voorts,isstuiten bi
j KIL.pogchen. Bi
j hetkolfspelisstuîten, staartstuk, tooneelstuk, veldsttlk, voetstuk,vraagof opstuiten,de spelers noodzaken,om (1e baan te stuk,werkstuk,wonderstuk, enz.
ruim en, of tegen den opstuiter te spelen. Einde- Néulp. v,,Iïleerv.stlzlpen. Eigenli
jk,een hol
li
jk,isstuiten,bikkelen- Van hier stuit,stoot,enz. dekseljwaaronder men iets stelpt, of insluit: eene
Stuiter, ook voor een'stuitknikker,stuiting,enz. glazen stulp, ook stol
p. In hetgebruik,bi
jzon-

Zamenstell-: stuitknik-ker enz. Afstuiten, opstui- derli
jk,eenehaardklok. Ook eene boerenwoning!
ten,terugstuiten,wederomstuiten,enz. Hetschi
jnt welker deelen alle onder een e)1hetzelfde dak geverwantaanstooten,en zi
jne beteekenisaanzi
jnen stelpt,ofbesloten,zi
jn:ineeneboerestulp.V oxn.
klank versehuldigd te wezen.
Zamenstell-:stt
zlpkooi,stulpswi
jze.
féu:ler, m .,zie stuiten.
féu l.pen, zie stelpen.
*tul.vens o. w., ik stoof,ben en lleb gesto- *ku - rer, m .,meerv.stumpers. lemand,die
ven. W egvliegen a1s stof,de poei
jerstuift hem zi
jn werk verbroddel
tr omdat het hem aan de
uithet haar. Overdr-:hctisgestoven,hetisweg. noodige bekwaamheitl hapert,
een bloed,een
lk weet niet, waar hetgestoven, of gevlogen is, hals,een sukkelaar;waarom legt men zulkestumwaar htt gcbleven zi
jn mag. Elk stuiftzi
jnsweegs. pers op de studie? Van hier stnmperachtig. ZaM oox. M ethethulpwoord hebben,stofverweltken menstell-:sttlmperwerk.
gi
j-moet zoo niet stniven. D e weg heeft alte Stumpert hoogd. ook Stumper, en Stumplert
veelgestoven. Onpersoonli
jl
t:het stuift,erverheft
, zweec
l.en i
lsl.stf
j'
lapare,isverwaltaanhetzweed.
zich veel stof. svatheefthethier gestoven,M'at stqbnpa,neders.stumpen,verminken.
is er hier een stofrondgevlogen! V anhierstof,
fku rex:. b.w.,ik stuurde,heb gcstuurd. Iets
stui
veling, vervrozen turf, die ligteli
jk tot stof' Hi
injee
bepaal
stne
uurt
zi
jn de rigting voorwaarts doeu gaall.
wordt,ellz. Zamenstell.:stuifaarde,stuifm eel,stuifwagen door lniddelvan den krom wol, stuifzand,stuifzwam ,enz. Afstuiven,bestui- men dissel,metden voct.Geljk dezono1nhoogh
ven,doorstuivtn,opstuivell,verstuiven,wegstuiven, haer loop kon stuuren.Voxo. Bi
jzonderli
jk,van
el1Z.
een schip gesprok-en:stuur het schip regt op de
Slu lver,m .,m eerv.stuivers. Een stuk geltlg, haven aan, Stier den steven nacr dat baken.
van de waarde van vi
jfcenten. Een gulden doet Voxo. Zenden: iem and om eene boodsehap statwintig stuivers. Om dat nli
jn borg betaelde tot ren. lk heb hetu reeds gestuurd. V an hiersm tzr,
den lcstell stuiver. Hoor'z'. Soms is het onz. Zamenstell.: stuurboom, stuurboord, stuurlicden.
s
uli
v:
erz
tij
eho
be
aldmo
eli
jo
ki eenige hoeveelheid 5ral
gt
e
d
en
ef
tp
ea
en
1 stunrman,ellz. Aansturen,afstnren,besturen,door'
stuivertjegeërfd. Zanzeïl- sturen, insturen, m edcsturen, nasturen, opsturen,
wegsturen,enz.
s
tell-:stl
ziverbriej eensclluldbrief,dieuitstuiver- oversturen,toesturen,uitstnr'eenj
gelden spruit;stulvergeld,eene toelage,ofkorting, Sturen, anders ook stiel
n, hoogd.steuern,eng.
van eenen stuiver,of eenige stnivers,01.)dell gul- t
o dfeer, scbi
jntzi
jne beteekenisaan zi
jnen klank
verschuldigd.
den;stuiverkrlid,bezenlstuivert
je,enz.

ft'
uk,o.
,meerv.stukken. Eigenli
jk,een deel ltut, m.,meerv.stutten. Ecu sti
jl,ofall
der
van eenig stofreli
jk ding : alles aan stukken en steunsel, waarmede men iets onderschraagt, en
brokken sni
jden. Een stuk brood,een stukje pa- overeinde houdt. Overdr-, een pcrsoon, ofeene
pier. Een deel van iets: hi
j geeftzi
jn werl
tbi
j zaak, waardoor iemalld, of iets,ondersteulld,en
gtukken uit. V oorts,zegtm en ook:eenc fluitvan staande gehouden, Mrordt: God is mjn steun en
zes stukken. H etlnondstuk cnz. Een goed sttlk stut. Zoo zoude de parti
j van AloAfoltwxcl.
yeenen
wegs. En van onstoFeli
jkedingen: toen ll
i
jaan sti
jven stut qutjt wezen. Iloo1>'
r. Stat
je zetten,
dat stuk van xi
jne rede gekomen was. Mri
jders: stutjesdraai
jen,stut
jesloopenenstutten,lpi
jIIALMA,
een stuk laken,linnen,stof,enz. Een stuk wi
jn, wordtvanjongensgebezigd,dieuitkerk,ofschool.
een groot vat. Ook: een stuk geschut,een stuk ofvan hun Mrerk,wegbli
jven, om llun vermaakte
muzi
jk, de stukkellvan een schaakbord, de pop- nemen. Van stuttett.
Petjes) waarmede men daarop speelt. Eventens ftu tlen, b. w.,ik stuttede,heb gestut. On-
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lr., ondersteunen, staande hou- suizing ontwaar wordt; dat treft. Hijsuisebolt.
derschragen. Overt

j Daer valt hi
j neer ter aerde. 19.v.DoRp.
den:eenezaak metzi
jn gezag stutten. Daer hi

Nu lzel.en. o.w., ik suizelde,heb gesuizeld.
Genoegzaam hetzelfde a1s suizebollen, bedwelmd
mellstell.:onderstutten.
flu u r, o. H etwerktuig,waarmede eenschip worden:ik suizelde van alhetgewemel. TeFens

Egi
jpten otut.YosD. Van hier stut,stutsel. Za-

wordt gestuurd, het roer:hi
j zit aan hetstuur. begon hiJ te suizclen. Hoor'r. Van hier suizelig

Fig., is,aan het stuur van eenig dizlg zitten,het- en suizeling. H et stam woord is sukzen.
zelA-e besturen:zitwaerheit aan het stuurvanhuis Nu lzex:, o.en b.w., ik suisde, heb gesuisd.
en huisgezin,zoo vaert hetkintgeluckigh. Voxo. Zachtjesruischen:hetsuistlni
uisteedsindeooren.
En het stuur van een ding zi
jn is,de bestunrder H et snig-sen van eene sacllte stilte. BIJBELV. Ou-

gd:en o1n
daarvan wezcn. Hetstuur kwi
jtzi
jn beteekent,in liugs werd het ook bedrjvend gebezi
eenen radeloozen toestand verkeeren. Zam enstell.: onze afgematte leen op 'tliefeli
jkste in slaap te
stuurboord,stutlrlastig,stuurman,stuurplecht,stuurstoel. Eene andere zamensta: overstuur wordtin
Vriesland gebezigd, in plaatsvan in verwarring:
hoe is het hier zoo overstuur? Breng hethuishouden toch niet m eer overstuur. Elders wordt
het gebruikt, voor verloren,verspild:aldatgeld

suisen. H.D ULL. Van hier gesuis, suizig, suizing. cn in V riesland, waar men,in plaats van
suizen, soezen zegt, het vrouwel. soes, voorheen
ook suk-s, bedwelming. Zam enstell.: suizebollen.

overgtuurgeraakt! V an sturen.
séu u rseh , bl
@@v. n. en bi
jp-., stuurscher,
stuurschst. Barsch,onvriendeli
jk: een stuursch golaat. Zi
j keek mi
jheclstuurscllaan. Eenstuursch
bescheid. Een etullrsch mensch. Van hierstuursehheid. V oxo.en andcren bezigen stuur. De veerman van dit veer is CHARON stuur en straf.
V oxn.
féuw aatue.v.,zie stuwen.
léu w en , anders ook stouwensb.w.,ik stuwde,
heb gestuwd. lneendtlwen, pakken, schikken:
goederen in een schip stuwen. Van menschen:

vrucht, hetzi
l m eloen, citrocn,ofweldie vrueht,
welke de Joden in hunne loofhutten bezigen,en

sefld.

het ongelult hem stzkkelt. Voxo. l'
loor vele zeen

Voortsuizen enz. Dit woord is zi
jne beteek
-enis
aan zi
jnen klank verschuldigd.
za1 weldra overstuur zi
jn. Daar is alheelwat *ukade?v. Degekonfjteschelvan zekere

onder den naam van paradi
jsappel bekend staat.
V an hier sukadig,naar sukade smakende, suikerzoet: stlcadige syrope
sucadige liefde, enz.
Coxs'r.DER MIXN.
Nu kk eRaar. m .,zie sukkelen.
lu kR e.len , o.w., ik sukkelde, heb gesult-

jn:zi
jhad reedslang
l
telt
l. Eigenli
jk, zickeli
jk zi
gesukkeld. Overdr-, even traag in zi
jne beweginen zi
jn,a1seen ziekeli
jk mensch:gi
jmoetdaarmede zoo niet sukkelen. Trageli
jk voortkomen:
j sukl
telden op zee. Door allerlei tcgenspocd
demensch ui
jtmuntend hooch doorGodesgoedig- wi
heit in Edens hof gestouwet. VLAERD.ItlsoExlt. in zi
jne ondtrnemingel
) belemmerd worden: hi
j
Van hierstuwaadje,alles watgebezi
g'd wordt,om sultkelt geweldig. Een komm ervol levcn leiden:
iets vastte stnwen,- stuwing. Zazuenstell.:aan- zi
jheeftlang mttharekintlert
jesgesukkeld.Voorstuwen,instuwen,voortstuwen,enz. Klanknaboot- hcen werd het ook bedl
w
i
jvenf
lgebezigd)alwaer
gcsolt,gesuck-elt,enz. 1-JszEl.:
b-p>J. V an hier geNuf,zies't
fen.
fu e en,o.w.,ik sufte,heb gesuf'
t. Bedwelm d, sultkel,sukkel,dat deels voor gesukkel,deelsvoor
jisaan densukofzwakvan hersenen zi
jn:zi
j suflkn enverouden, sukkelaar,gebezigd wordt,in;hi
V oxo. D ezelfde zegt: wanneer uw bliksem suft, kel, en: het is ecn regte sukkel, suk-lceling,
jn en verdriet. Zamenstell.:voortdan dondertzi
jnestem. Van hiersuf
lbr,sutlkrd, tegenspoed, pi
suFaard,suFeri
j,enz. Zamenstell.: versuFen enz. sultkelen enz, Sukkeldrafje,sukkelparti
j,sukkel
we
r
k,
e
nz
.
Van suf, suFer, sufst,zr
vak,bct
lwelmd van llerNuql.. m.,meerv.sllllell. Een doodgoed m ensell;
lensch van geringe
fu ikep. Y., meers'. suikers, dat enkel voor het is een goede sul. Een n'
andeli
jke vermogens:hi
jiseen sullet
je. Van
verschillcnde soorten gebezigd wordt. H et zoete verst
merg van zeker oostersch riet datuit Indiè
' wi
jd hier sulachtig,sulachtigheid,het bctlr.werkw.sulen zi
jd verplantis:geene stl
ikeriszoo zoet. In le3?,voor dellgek houden.enz.
de suiker uwer zoetiglleit. Hoor'
z'. V oortstm et S'
VJ schi
jnt zi
jne eigenli
jke beteekenis van een
suikeromkleedekarwei,alljandelen,enz.:deJo/er goed, een best m ellsch, nog in Braband te oefejne gemecnzame gesprekken
suicker stroi
j en gelt. Voxo. Van hier suiker- nen, waar men in zi
lr. werksv.suilceren,m et suiker be- gestadig het woord sulle vlecht, dat alsdan de
achtig, het bef
jnt te vervanstrooi
jen, stlikerig. Zam enstell.: suikerappel, Plaats van beste,lieve,waardeJ schi
suikerbak-ker, suikerberk, snikerbeschuit, suikem gen; zoo als in: lloorde glli
J
-? sulle!zulde ghi
j
brood,suikerdeeg, suikerdoos, stliltererwt,suiker- dttt doen? sulle!
gast, suikergebltk! suikergoed; suikerhuis, suiker- Nullfer, o. Zwavel!wiert geworpen in den
Senen.

jcrsendesul
phers. BIJBEIaV. Van hier
kist,suikerkoekje,suikerlepclt
le,suikermolen,sui- poeldes vi
kerpeer, suikerpeul, suikerpot, suikerriet, suiker- sulferachtig. Zamenstel.: sulferltolk, sulfermi
jll,
vogeltje!suikerwortel!suikcrzoet,enz. Borstsuikery sulferwater,enz. Ditwoortlschi
jntafkomstig van
broodsulkcr, bruidsulker, drolsuiker, m elksuiker, het ital.sol
jo eu sol
/z'o, fr. soKFre,eng.en lat.
potsuiker,enz.

Suiker,vries.soeker,lloogd.Zucker,cng.sugar,
fr.sucre,ital.zucchero en zuccaro,lat, saccharum,
gr.nqxzq?np.
Nu :k erl.j,v.,zieet
kholn
ei.
Nu lk eren, zie sutker.
*u :we'boll.ex:, o.w , ik suizebolde,heb gesuizeboltl. Door eenen slag ofstootaan hethoofd

sulphur.
fu l.l.eb aan. v.,zie sullett.
fu l.:en, zie sul.
NuAlex:, o.w., ik sulde,heb gesuld. Langs
eene afhellende baan, itlzollderheid van digtge-

trapte sneeuw,nederwaarts gli
jden: de jongens
sulden van de brug. Zamenstell.:sullebaan,gli
jbaan. l'loo:ba'r zegt zeer aardig van eenen schoojn ziel.
derwjze bqdwklmd wordqn, datmen daarin eene nen vrouweboezem :sullebaantje van mi

6ULM AAND--TAAL.

luim a and. sullemaand,v. Bi
jKIL.sprokkelm aand,anders sttlle,en selle,ofsellenlaand,genoemd; welke benltming, volgens den geleerden
M .TIJDEXAN,ontleend is van sel,sol,ofsul, onrein. om dezelfde reden a1s hornung,m etle eene
bellaming dezer maand, van horl
-q, vllil,onrein,
cn sporkel (sprokkel) van spurcalth, en ditvan
spttrcus,onrein,afkomstig is; zoodat sullentttand,
even a1s sprokkeltîtaand' die maand zou geweest
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M aer 'tvleien van de pluim en kan geene zorge
sussen Voxo.
*w eer, m ., llxecl*s'. SW% e11; ook zmeer, z?.
t78ren. Otzl. een schoon&-ader; ick uwe sweer .'IBrzlrto kolne tot u.Bz.'
'
rsscv. Bi
j Kfra.en anderen
komen nog andere beteekenissen voor.
Nyl.l.ab e, v.. meerv. syllaben. Eene lettergreep, ecn kleiner of grooter aantalvan letteren,

die gczamenli
jk motl
ten worden uitgespl
'oken,zoo
zi
jn,waarin men gewoon was,eenfecsttevierenter a1s die van het îvoord stuursch,:clrce?zlzpl,enz.:
zuivering en heiliging van m enschen en vec. Zie den k1anck der syllabe Voxo. lk herinner mi
j

sprokkelmaand. Anderen gissen,datsultnaand ge- alles van syllabe tot syllabe.
noemd is Ilaar selle, dat oulings evonzeer 5'OO1
* Sylktbe, hoogd. Sylbe, eng. syllable- ital. stlgezel gebezigd werd,a1s selschap voor gezelschap, laba, lat. sc-llaba, is van lletgr.cu/lci
q'
flafkomen dat voorts het stamwoord van verzellen is. stig.
Hieruit kan selmaand, of sulîïtaaltd, naar hunne NFn agoge.v..m eerv.synagogen. De gods-

gedaehten, zi
ju zamengesteld, omdat de vasten- tlienstige vergaderplaatseenerjoodschegemeente:
avondsgezelschappen in die maand veelalaanvan- ende hi
j leerde in haresynagogen.BIJBELV. In
gen.
het gr.cuvqytoy'
j,beteekenende eigenljk eeneverlullan . m ., meerv. sultans. Een heerscher. gaderplaats ovcr hetalgemeen.

Bi
jzonderltjk,een oppergebieder over hetturk-sche Nyn ode, v., meerv. synoden. Eene algeri
jk, en andere mahomedaansche ri
jkeu: sultan meene kerkeli
jkevergadering. DeW alsche synoSatsAolx heerschte, na het ombrengen van den de. Somwi
jlel ook onzjt
lig:hetsynodevanDor-

Kalif, oppermagtig over Egypte. Dc sultan don- dregt Voxo. Naer den zin van een gemeen sydert zonder nutm et zwangere kortouwen.VOND. node.Hoor'r.
Van hier sultana, Ilet grootste vaartuig van de Synode, fr. ook synode, eng,synod,ital.st
'nodo,
avcJlnt,eene
turksche zeer
nagt; sultani
jn, eene goudmuntmet lat. synodus, is ontleend van he4gr.c'

het beeld van den snltan van Turki
je;sultanin, bi
jeenkomst.

de gemalin van eenen stzltan, Het woord is van
fyrlng. syringe, v., meerv. syringen. Een
arabischen oorsprong.
bloemdragend plantguwaszwaarvan m en twee ver*ul. een tusschenwerpsel,dat,uit lloofde van schillende hoofdsoorten vlndt:de gemeene,ofarazi
jllen klarlk, tot aanbeveling van stilte gebezigd bische, en de lage, of perzische, syring. Dit
..
wordt:sus! daar komt hi
j. Van hierhetvol- woortl is ontleend van hetlat..9#rlkz,gr.luplyG
gende.
eene ri
etpi
jp, omdat de syring lange regte loten
Nussen . b. w.. ik suste, het gesust. D oen heeft, die van binnen hol,en lnet een voos merg

j in heteng.den naam
zwi
jgen, stillcn: een kind susscn,in slaap sussen, opgevuld zjn;waarnaar zi
doen insluimercn; fignurl., nadenkenloos m aken: van pi
pe-tree voert. Zam enstell.:syringebloesem,
s
yr
i
n
ge
boom)
s
yr
i
nge
s
t
rui
k,
syringetak,enz.
hi
J poogde zi
jne tegenparti
j in slaap te sussen.

T.
+ . de achttîende letter van hetnederduitsche

ABE,behoorende tott
1etongletters. Zi
jisnaausv
verwant aan (1e D ,en wordtdaarmede zeer dikwi
jls s'erwisseld. Ook gaat zi
j weleensoverin
S,SCL1;zie S. Voorts.wordt zi
j meermalen,ter

raaf, bi
jv. n. en bi
l
-w.,taai
jer,taaist. Afet

tlit woortl geeft m en nopuns buigzarne dingcn tc

kennen, flatzi
jniet vaneengetrokken, ofverbroken,kunncn worden: een taairi
l
-sje, een taaiie
rt
ntting, taail-e slJi'm,taaivleesch,enz. De slagilwegneming van eene wanklank-ige zamenvoegillg pen in zi
jn vlucht heln uit den taeien vleugel
van zachtc znedeklinkcrs, of om andere redenell, rukken.V oxp. V oorts,geeft m en den naam van
midden in een woord ingelascht. Dus schrjft taal aan een levend wezell,datveel uitstaan kan
m en:schraagte,in plaats van schrage;bekentenis, zonder krank te wortlen,of te stcrven:gi
jmoet
crkentcnis, voor bekennenis,erkenncnis,enz. Zie heel taai zi
jn. Zich taai houden isjnietligtbeSlylGExBslslts V erhandeling over (1e Spelling, zwi
jken, of toegeven,en taai zi
jn,vasthoudend,

jn, Eindttli
jk,iseen taaigetlnl
tlzoodanig
j l5. Eveneels bevordert zi
j de welluidcndheid gierig zi
.n, dat niet ligt bezwi
jkt. Van hiertaai
jaard,
dikwi
jls voor aan een'woord,zoo alsin:tachtig, ec
en oulings ook in tnegentig,zie tachtig;en achter een gicrigaard;taaiachti
g,taaiheid,en taai
jigheid,
ene taai
je stof: hi
g- wierp vele taai
jigheden uit,
aan een woord, zoo als in:totmi
jnent,t9t oll- e
zent, enz. Op ziclzplve beltleedtzi
j met een af- HzlaMwt. Zam enstell.: taainagel, in de gcmeenzame
ve
rkee
r
i
ng,
voor
i
e
mand,
di
e
vas
t
honde
nd is.
sni
jdingsteeken van voren de plaats van het;zoo
a1s iu :'twelk ;en met een afsli
jdingsteeken van r aalnagel. m.,zie taai. Bepaald werk:ieachteren de plaats vau te-zoo als: t'llnis. Doch
r a ak. S.& lneelev. taken.
deze en dergeli
jke afsni
gdiugen moet l
nen,vooral mand eenetaak voorschri
jven. Gelijk eenevrouw,
die haere dienstlnaegden m etde lange taecke bein ongebondensti
jl,vermi
jden'
Taag. m. Eene riî
-ier,dieSpanjeen Portt
l- zig hout Voxo. Zanlensteil.:taakwerk,breitaak,
ga1 besprocit: wanneer hetIJ zaldoen verNaau- schri
iftaak,enz,
l, v., mcerv.talen. V erschilt hierin van
wen den Lissebonschen Taag.l'
IooE'
r. beze ri- r aa'
vier lleet in het fr. Tagetlat.Tagus,spr Port. spraak,datditlaatsteeigenli
jkdedaadvan spreken
aanduidt) maar taal, al wat er gesproken wordt:
Tc)-o.
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dse taalverbaastmi
j. Zi
j hoonen u door snoode tabaksteel, tabakstos tabakstoppertje, tabaksvat,
taa). L. D.S.P. Voorts,is taalsomwi
jlen het tabaksveld, tabaksverl
tooper, tabakswinkelytabaksspraakvermogen:zi
J iswelter taal,welbespraakt. zak, enz. Kardoestabak, kerftabak, krultabak,
En de wi
js,waarop iemand spreekt: zi
jne taal mari
jlandtabak, pruimtabak, roltabak, rooktabak,

was vloei
lend. Die taal past geenen man van lsnuiftabak,varinastabak,zwisenttabak,enz.
fatsoen. Figuurl.: de mond sprak steeds de taal

Tabak, fr. fcôcc, ital. tabaccot eng. tobacco,

van 'thart. L.D.S.P. Verschillende zigtbare hoogd.Tobak,Tabak,isdusgenoemd,naardepi
jpen,
en andere teekenen,waardoormen zi
jllegewaar- waart
zitdeinwonersvanHispaniolatabakrookten,
wordingen enz.weleenstekennen geeft:de taal toen de Spanjaarden daarheteersteaankwamen.
der oogen. De taalder vingeren. ïvie kan den Jvant die pi
jpen droegen den naam van tabaco,
vernuftigen hond eene taal betwisten? Ja even welken de Spanjaarden tot den tabak. door de
als eraan levenlooze dingen we1eensfguurl.eene wilden cohiba genoemd,overbragten; en de tabak

splaak en stem toegekend wordt,wordthun ook is dus zi
jnen naam geenszins aan het eilandje
wel eens eene taal toegeschreven: de taal der Tabago verschuldigd.
nat3lur moet den ongodist bescllamen. Eindeli
jk r abbaard. tabberd,m.
,meerv.tabbaarden.
is,taalen antwoord geven,behoûrli
jkbesclleidge- Eelllangestaatsierok:eenwi
jde tabbaard. Bi
jzonven;en geenetaalwaardig zi
jn,nietwaardigzi
jn, derli
jk,hetstaatsiekleed derleden vaneene hooge
dat men eenig bescheid ontvange. Zamenstell.: vierschaar, of der regtsgeleerden, die daarvoor
taalfout, taalgebrek, taalgrond, taalltenner, taal- pleiten:het is geen m an van den degen,maarvan
kennis, taalk-unde, taalltundig, taalmeester, taal- den tabbaard. (Fig., de pleiters en regters zelve:

minnaar,taalregel,taalrcgter,taalri
jk, taalschik- de tabberthoudtgemack. Voxo. Eindeli
jk,ook
king, taalslieden, taal
sman, taalspraak, taaltak,jeen oudromeinsch opperkleed: dat zi
j den tabtaaltceken,taalvitter, taalvoerder, bi
j KlL.,taal-tbaart ladden moeten zien. Iloor'
r in TACIT.
woestheidjtaalzifter,enz. Bordeeltaal,brabbeltaal, Van hier getabberd. Zamenstell.: tabbaardli
jf,
dingtaal, grondtaal,lastertaal,leugentaal,moeder- tabbaardzoom ,enz. Nachttabbaard enz.
taal, straattaal, vertalen, vertaler,vertaling, warTabbaard,is verwant aan heteng.tabard, een
taal,enz.
wapenrok,en het ital.tabarro,een korte m antel.

raal.
sxnau.m.
,meerv.taalsmannen,oftaals- rabetnake'.(lat.tabernaculum) m.,meerv.
lieden, Een tolk, of'vertaler: zi
j verstonden el- tabernakelen,oftabernakel
s. Eigenli
jk, eene huty
kander genoeg, om het zonder taalsman te stel- tent, veldhut: laat ons drie tabernakelen m aken .
len. De overzetting derzeventig taalsmannen,de BIJBSLV. Bi
jzonderli
jk, de stichtshut,van de110Alexandri
jnsche vertaling des ouden testaments. izaische eeredienst: tot een tente over den taber-

raan. v. Gemalenscllorsvaneikenboomen,1nakel.BIJBELV. Hetllgcllaam,waarin des men-

waarvan men zich in hetbereiden van leder,en 'schen geesthierop aarde zi
jn verbli
jfhoudt:soo
hettanen van zeildoek en netten, bedient; ge- lange ick in desen tabernaltelben. Bllsl.
:Lv. H et
meenli
jk rvn,in Vriesland kf
i,genoemd:dietaan toekomstige verbli
jfdergelukzaligen:si
j u mogen
is hare krachtreeds kwi
lt. Van hier het werkw.,ontfàngen in de eeuwige tabernaltelen. BlaBEsv.
tanen,en taner,bi
J Kls. Zamenstell.:taanbloem,ISpreekw-: ergens tabernakelen bouwen,er een
taa'nkleur,taalkleurig,enz.
ugevestigdverbli
jfhouden.
Kxx-qank xlpng. m. In het lat.ecllp
'tlka. D e 'T aeh llg. telwoord, voorheen ook tachentlg,
zonneweg, waarin zon en maan zich beide bevin- tacltteatl
'
g, bi
j Klra. t'achtentî
kh,behoorende tot de
.

den moeten, zoo een van beide tanen zal. Zie hoofdgetallen, en beteekenende tè-en achtmaalgeno-

tanen.
zacnt ABRAM was ses en tachtentighjaren oud.
r aarl.
fng.ziz-teerling.
BIJBEIZV. Hetmeerv.tachtigen:vi
jftachtigenmaraax:, v.,meerv. taarten. Een bckend ge- ken vierhonderden. Ditmeerv.beteekenteigenli
jk
bak. Spreekw-: daar heb ik taartvan gegeten, getallen van fcclf?
k,maarwordtintnsschen wegens
daarheb ik vaù gelust,datheeft mi
jveelgekost. een enkelgetalvan tachtig gebezigd.
- zi
j kwamen
Zamenstell-:taartk-oek,(taartekoek)taartpan,(taar- met hun tachtigen,en in meerdergeli
jke spreektepan) enz. Abrik-oostaart, amandcl
taart, appel- wjzen, even als tweeën,drg
k&,enz.in:methun
taart,kersentaart,pruimetaart,enz.

tweeën, onder ons drieën,enz. Van hiertachtiger,

lhart,oul.toertbtorta,KlL.toerte,fr.tarte,eng. iemand,dietacllti
gjaren oud is,ofeen schip,dat
tart,ital.torta,wordt gevoegeli
jk afgqleid van het tachtig stuk geschutvoert;tachtigste,hoogd.achtlat. torquere, als in debeï
verking gedurig omge- zl
k
qste, enz. Zamcnstell-: tachtigjarig,tachtigvou-

draaid wordende.
dig,enz.
'Ta atg. v.,zie taatstol.
Tachtig, fr. octante, ital. ottanta, lat.octoginta,
raalslol..m ,meerv.taatstollen. Van tolen gr. %z?%.
bxzvTq,is door eene voorzetting van de
taats,een nagel. Een bekend kinderspeeltuig,dat, T van acàt gevorm d.

onderdezennaam,vaneenendrl
jftolonderscheiden ral; o.,mecrv. talen, datvan verschillende
wordt.
soortengebezigdwordt. De allerligtste zi
jden stof:

rabak, m.
, meerv. tabakken. Een bekend 1die taf is alte doorscl
ai
jnend. Van hier fgFep,
vette,tabak. Spreekw.:dat isanderetabak,dat Taf,hoogd. Taft. Fcq
#/f,K1L. tafetaâ fr.en

plantgewas:Amersfbortschettbak. Gele,kleurige,)onverbnigb.bi
jv.1.,datvan tafis.

is iets van eene gansch anderenatt
lllr. Zamen- eng.tqfetas,ital.tafeta, isvaneenenoosterschen

stell.: tabakasch, tabaksblad, tabaksdoos, tabak- oorsprong,endraagtin Perzi
o den naam van tafteh.
echuur,tabakshandel,tabakshandelaar,tahakskcrver, r afel.
, v.,mecrv.tafelen,of tafels. Eigenlkk,
tabakskerveri
j,tabaksltist,tabaksltlisteer,tabakskom- een vlak vierkant bord,van hout,of andere stof:

foor,tabakskooper,tabal
tsland,tabaksmannet
je,ta- tafelen van steen,beschreven metden vinger Gobakspapier,tabakspi
jp,tabal
tspinner,tabaksspinnerj, des. BïlBElzv. De wet der twaalftafelen. Overtabaksplant,tabakspl
anter,tabaksplanteri
j,tabakspot, dragt., iets, hetwelk onlingsop zulke tafelen ge-

tabakspruim, tabaksreuk, tabaksrol, tabaksrook, griflkld wcrd, een kol-t overzigt van het een of
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ander, zoo a1s eene Genealogische tafel, eene 'tlossen cn het laan. J.DxrM AaR'
s. Van hier
Chronologische tafel, enz. Voorts, een vierkante takelaadje,hetwerkw.tal
celen. Zamenstell.:takelof andere disch:de tafel deklten. A an de tafel, blok, tak-elkaak,takeltouw,takelwerk.

of aan tafelzitten. Overdr.,istafelde maaltjd r akeiaadle. v. Even a1s takeling,niet
zelf:hi
jhoudtgemeenljkeenegoedetafel. Opene slechts de gezameli
jke takels, maar ook al het
tafel houden,gewone (ordinaire)tafelhouden is, overige tomvwerk van een schip:genoegzaam al
een iegeli
jk,dieaan den maaltjd deelnemen wil, de takelaadjewerd weggeschoten.
voor eenen vastgestelden pri
js, daaraan toelaten. 'K akel.en, b. w., ik takelde, heb getakeld.
Echtgenooten A'an tafel en bed scheiden is,alle Een schip m et takels en verder touwwerk toerusgemeenschap tnsschen hen doen ophouden. T er ten: het vaartuig is nog nietgetakeld. Van hier
tafel brengen is, te berde brengen,opperen,bi
j takeling. Zamenstell.: takeltuig enz., onttakelen,
eene raadsvergadering, die aan eene tafelzit,in optakelen,toetakelen,enz.
overweging brengen. V an hier hct onz. werkw. r ak'
k eb es. m ., m eerv. tak-kebossen. Een
tafelen,aantafelzitten,maalti
jd houden,enz.Za- bos van zam engebondene tak-ken. In plaats van
menstell-:tafelappel,tafelbaai,tafelbediening,tafel- ditwoordvindtmen bi
j KIL. tackehhgh; terwi
jl
bedienster, tafelbel, tafelberg, tafelbeschtlit,tafel- takkeling bi
j HALMA daarentegen een vogel is,die
bezem, tafelbier, tafelblad, tafelboekje,tafelbord, nog niet vliegen kan,m aar slechtsvan den eenen
tafelgast, tafelgeld, tafelgem eenschap, tafelgenoot, tak op den anderen huppelt.
tafelgereedschap, tafelgeregt, tafelgezel, tafelge- r akR elln g.m .,zie tal
ckebos.
zelschap,tafelgoed, tafelhouder, tafelkleed, tafel- r akk en, b.w.,ik taktejheb getakt. Takknecht, tafelkomfoor, tafellade, tafellaken, tafel- kig maken,nog overig in het deelw.getakt.

likker, t'
afellikkeri
j, tafellikster, tafellinnen, tafel- r al.
, o.,bi
jkans enl
tel gebruikeli
jk in bq
''het
mes,tafelmuzi
jk,tafelpeer, tafelpraat, tafelpracht, tal en zonder tal, en evenveelbeteekenende,a1s
tafelrede, tafelring, tafelschel, tafelschraag, tafel- aantal,of getal.eene getelde hoeveelheid van een-

schuimer, tafelsehuimeri
j, tafelschuimster,tafelser- heden: iets bi
j het ta1 verkoopen. En vloten
vies,tafelspel, tafelsprei, tafelstoel, tafelti
jd, bi
j zwanger van soldaten zonder tal. Voxo. 17er
OcD., tafelvreugdj tafelvriend, tafelweelde,tafel- starren tal. L.D.S.P. Van hiertalli
jk,taloos,
wi
jn,tafelzilver,enz. Biljardtafel, k
-aptafel, lade- enz.,en de zam enstell.:talhout,talletter, talmerk,
tafel, mangeltafel, nachttafel, schenktafel,scllri
jf- talri
jk,enz. Aantalenz. Van talen,tellen.
tafel,schri
jftafelt
je,sehuiftafel,theetafel, trolttafel, r alen, o. w., ik taalde,heb getaald. V o1tuintafel'veldtafel,vriendentafel,enz.

gens KlL., oulings spreken, vertellen, van welke

Tafel,lat.tabtlla,onderscheidtzich daarin van beteekenis m en in het nederd. taal,en heteng.
disch,datditlaatste eigenli
jk eenerondetafel,en tale, duideli
jke sporen vindt. M en gebruikt het
van deze beteekenis totdie van eene eettafelover- hedendaags enkel, in den zin van vragen,begeegegaan is, omdat de onde D uitschers, volgens ren: maer a1s z'
j nu om loon heeftwelverdient
T-iclTIJs,van ronde tafels aten.
getaelt. V OND. Sterk naar eenig ding haken:
rafel.
baa:,v.,zie tafelberg.
dan,soo ghi
jsoo verhardtna wreede wraketaal
t.
r afel.berg-. m. Een langwerpige berg aan Hoop'
r. Ergensnaartalen iseenespreekwi
js,die
de K aap de Goede H oop, dus genoemd,omdat reedszeeroudis,bli
jkens:men hordernummerme
hi
j van boven gellocgzaam even vlak isa1seene na tale, men hoorde er nimm erm eer naar talen.
tafel. Van hier tafelbaai,eene baaiaan den voet M.S'
roxs. Van talen komen:betalen,getal,taal,
van den Tafelberg, bi
j verkorting dusgenoemd, tal,en de woorden,die wederom van dezeworden
in plaatsvan tafelbergsbaai.
afgeleid.
raTeAen,zie tafel.
Talen, zweed.tal
ja,neders,tellen,eng.to tell,
rafereel, o, meerv. tafereelen. Eigenli
jk, hoogd. zâltlent schi
lnt zi
jne eigenljke beteekenis
eene houten tafel,waarop ietsgeschilderd wordt: van spreken aan zi
jnen klank verschuldigd.
de geest, onschilderbaar op doek, of tafereel. r al.ent, o., m eerv. talenten. Een bastaardVoxo. V oorts,niet allecn lletgene op eenig hout woord, ontleend uit het Grieksch,waar het eene
geschilderd wordt;maar ook eeneschilderi
j over weegsclzaal, en een gewigt van goud, ofzilver,
het algemeen:deheerli
jkstetafereelen versierden aanduidt, dat op verschillende plaatscn van eene
de zaal. Overdr.r eene schilderachtige beschri
j- vercllillende grootte was. N opens zulk een gewigt

ving van eenig ding:zi
jnetafereelen van Spanje van goud,ofzilver.bezi
gen wi
jditwoordookdikzi
jn meesterstukken.
wi
jls:driehonderttalenten silvers,ende dertig talenten gouts.BlgsEcv.PI.TTIAs,die SIMON vooreenen
raœen,zie taf

T ak ,m .,meerv.takken. In tcgenoverstelling talentgesnotenheeft.Voxo.Begaafdheid,bckwaam'
van loot, een stevig uitspruitsclvan eenen boom- heid:men moetzi
jn talentopwoekerstellen.Het
stam :sa1m etgeweltdetacken afkappen. BlasErav. is een m an van groote talenten,ofvan talcntene
De blixem schentzoo boom m et tack en wortcl. Talenl,hoogd.,fr.,eng-,ool
t talent.ital. talento,
VOND. Overdr-, de zk
jdelingsche tlitspruitselsvan lat.talentum,stamt afvan het gr.Tqhxvzzp.
hertshorens,koraalgewassen, en m eer andere din- r al.:e. n Gestalte: klein lean talie. D it

gen. Oolt worden de bi
jzo%dere geslachten,die woord is van hetfr,tailleontleend,en heeftbi
J
uiteenen gemeenschappeli
jkcn stam voortspruiten, 1:11,.nog meer anderebefeekenissen,dieintusschen
takken genoemd:de tak der Bourbons. Van hier allen verouderd zi
jn.
getakt,hetwerkw.takken,takkig,enz. Zamenstell.: r al.lng, zie teling.
takkebos,talcmos,enz. Boomtak,lauwertak,oli
jf- r al.
ej
oer,zie tel
joor.

tak,palmtak,enz.
r al.k, v. Het hardste vet van slagtbeesten,
r ak el., m., mcerv. takelen en takelg. Eene dat anders, in tegenoverstelling van het overige
katrol met hetdaar door loopende touw. H et weekere vet,den naam van ongelvoert, en veelal
toawwerk,waarmcde men degoederen in en uit tot kaarsen verbruiltt w ordt. V oorts,ook zeker

een scllip hi
jseht: de takel glert en kri
jt door weekslag van steen,datin hetaanraken,dikwi
jls
77
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ook in kleur,veel overeenkomst met hetgezegde
vet heeft: goudkleurige, zilverkleurige, graauwe,
roode, groene,en zwarte talk. Zam ellstell.: talkkaars, talkolie, talksm eer,talkstecn,talk-vat,talkvet,enz. Goudtalk,rundertalk,schapentalk-,enz.
Talk, neders. talg, hoogd.Talg en Talk,eng.
tallow, en, voor zoo veelhettalksteen beteekent,
in hetperz.talcq,talcltum,middeleeuw.lat.talcum.
r al.m q m .en v.,zie talmen.
'KaAxnex:, o. w., ik talmilc, heb getalmd.

beentjes, die, aan hetkakebeen van den mengch
en vele dieren vastgehecht, dienellom te bi
jtenr
of te kaauwen:het kind kri
jgt tanden. Overdr-,
de uitstek-ende punten van menig ding,zoo als die
van een anker,ofploegi
jzer:delantman metden
stompen tandtvan het ltouter.Voxo. t)e punten
der raderen van eellen m olen ofeen utlrwerk :er

zi
jn twee tanden van dat rad afgemalen. I7e

punten van eene vork :NspTuxgs drietand heet

dusnaar zi
jne drie tanden. De punten van eenen

Dralel, saml
nelen, sukkelen:gi
j moet daarlnede kam ,ofeene zaag:aan die zaagm oeteuereenige
zoo niet talmen, Van hier getalm, talm, een tanden opgevi
jld worden. De puntjesvan smalle
sukkel,een talm achtig m ensch;talm achtig.talnler, k-ant
jes,waarnaardiekant
jes in hetfr.dennaam
van
de
nt
e
l
l
e
s
voereu, enz, Spreekw.: liggen de
talmeri
j,,talmster. Dit woord schi
jntzi
jnebeteehanden,
z
oo
l
i
ggen
de
t
ande
n,a1s er niet gewerkt
kenis aan zi
jnen klank verschuldi
gd.
r aim u d, m .Het wetboek derhedentlaagsehe worden kan,is er niets te eten. Hetgaatvan de
Joden, zam engesteld uit een oud werk,lklisehna hand in den talld, het wordtzoo haast verteerd,
genoemd, en verklaringen van tlatwerlt,die den a1s het ontvangen is. M et hand en tantl vastnaam van Gemara dragen: (
1e Joden schatten houden, zoo sterk vasthouden, a1s mogeljk is.
hunnen Talmud bi
jkanseven hoog,a1sdenBijbel. Tot aan de tanden verschanst liggen,doorverVanhiertalmudisch,ztalmudist. Het stamwoord schansingen,die nagenoeg eene manshoogtebeT , Ieeren; en Ta/3
?)?
zd is ei- r
ye
jj
ike-n, ged
jekt liggen
uk;u, y s ys. jjyy.tayj
s leerboek.
,
,
, a1
'
Ka- .bi
jv.en bi
jw.,tammer,tamst. Getemd: dat men zi
jne parti
j des noods met geweld tot

i
gsenl
h
i
je
ktzohoebv
r.
eel35

lje
,p,taj
n
yy
d
jj
e
t
j
njyy
kly
a
xte
snzti
oeo
nu,;u
of

tam me schapen. sen tamm e olifant. Tamm e
eenden, die, bij de boeren en de eendenkooilen
leven, in tegenove
- rstelling van toade, die in Jhet
wild vliegen. v oorts,noemtm en ook planten tam,

''ede brengen kan. Haar op de tandcn hebben,
eenen baard hebben,de ondervindinz en den moed
van eenen m an bezitten, Hetgebit-op de tanden
nemen,van paarden gesproken.naar geen bestuur

die kunstmatig aangekweekten behandeldworden; meer luisteren. lets op zi
jne tanden nemen,met
zoo a1s:een tam me wnnstok.eentam mekastanle- kracht ondernem en. M et lanee tanden eten. wei-

boom. En eindeliik gJeftme'n den naam vanta
êm nig trek tot eten hebben. l
'
-letwater looktmii

aan een mensch,d
-ieOgedwee en handelbaaris:hi
j om de tandeu, ik begin flaauw van honr
ger t,
e
begint reeds tammer te worden. In dezen zin is worden. Het water loopt mij daarvan om de

mak intusschen gebruikeli
jker. van hiextamheid. tanden,ik hunker daarna
-ar. ki
jnetanden ergens
van tammen, fe?,,?nez
,, verwant aan ons toomen, medestoken,ergensmedespotten. Hoe staatgi
j

het lat.domare,en heter.3au,asm:zie temmen. zoo te tandtrekk-en? hoe talmten dinet eiizoo?
'T axnaxlu de. v.! mee
'- rv'
am'arinden. Een Meteenen mond voltandenst
aan,besJhrJJmden
. t

oostersche en westsnd,sche boom.uitwiens neul- verlegen zdn, om te spreken. I)e kersentanden
vruchten en hetdaarin vervatte za
'-ad, in derapo- zullen ons uitvallen,wi
j zullen geene kersen meer

theken tamaru.h eenoem d.men eeneesm iddelen be- eten. D e verllielende tanden van den tnd, het

reidt: men be
''g/'
oefhetfi
jk vaJ'sa
kcs ondereene bedervend vermogen desti
jds. van hierhetbedr.
tamarinde. De vrucht: ineeleede tam arinde. die werkw.tanden,van tanden voorzien. zam enstell-:
t
ot lekkerni
j gebruiktword
ot. '
kamenstell.:t'
ama- tandarts, tandbalsem,tandbeen,tandblik,tandblikrindeboom , tamarindenbosch. tamarindemere. het ken,tandborstel,tandbrasem,tandeloos,tandenklank.
merg der gezegde peulvrucht
'en;tam arindes'
-r'ucht, tandenrk,tandenstoker,tandltol,tandhoren,tandig'
.
tamarindezaad. D e oorsorone van het woord is tandkoraal,tandkoter,tandllruid,tandmeester.tandjn,tandpi
jnboom,tandpleister,'tandhet arabische tamarlèendi, dateenen indisehen da- middel, tandpi

del
boomnwoex!
aanduidtv
..,meerv.tamboeren. Eenetrom- po
i
jd
er
,,ta
acdh,uu
tr
as
ned
iln
fe
,wj
tazned
ca
hn
rd
at
ba
bneg'
r.tandrax
seheu
er
tannddrs
ls
,ch
ta
drs
,st
and,t
mel:M,u.
,.v glngmetdetamboertenreie.voxo. trekken, tandtrek
-ker,tandtrekking,tandvkl,tandsi
jJ
'uichen op 'teeluitvan tromnen.tromnett-pniscb,tandvol,tandwortel,tandzweer.enz. Anker' v

and,baktand,boventand. drietand,ai
'ftand. hoekeJ ta
-mboeren--w xs
'
-vsas.vanhier'tamboerrtrom - t
and, o'ogtand,
melslager; het onz.werkw.tamboeren, trom'mclen, tand, hondstand, kunsttand, m aalten tambocri
jn,anders rt
nkelbom.
slagtand,sni
jtand,voortand wisseltantl,enz.
Yaxnboe.. m.;tamboeren,tamboertjn (tam- Vosszus neemt het Iat.dens voor edens,iets,
bortjng zie tamboer, v.
dateet,ofwaarmede men eet:en op dezen erond
raxw.el.
lk. bi
jv. n.en bj
iw. Middelnaatig, heeft men gcgist,of ons tand nietAwelkou
n zjn
-

nietuitstekend, en ook niet alte gering:een ta- vool- tend, cn dit voor etend, van eten. A nders

meli
jkepri
js. ramelî
jk welvarendec
. T);eigenli
jke Wordtonstand genomen vooreeneverkortingvan

beteek-enis van dit woord isvoegeli
jk,betameli
jk. hetdeelw.ta-end,van hetoude m ta-en,ti-en,dat
In dezen zin vindtm en taemelia biixIs.en b?i is trekken; derhalve iets,waarmede het wild ze-

V. Hxss. Oulingswerd hetvoorgeschi-kt,bekwaan/, diertetrektenscheurt,om opteeten;geljkdet'
Lnebezigd:enen stercken man endetamelic om te de'zooktothetzelfdeeindedenmenschgegevenzi
jn.

striden.BIJBIL, 1477. V an tamen,zie betamen.
r an den s zie tand.
r am m en. zie tentmen.
r a nen, b. en o.w.,ik taande,heb getaand.
r a na#s, m. Dus noemden de Ouden eene Van taan, gemalen schors. Be(1r.,hetlederm et

rivier, die doorgaans voordescheidl
inietusschen run bereiden:welgetaandleder.Ol)zj(
1.
,bezwalkt,
Europa en Aziëgehouden werdyen thansden naam of verduisterd,rosgeelworflen,van de zon en de
van D on voert:uit den vergelegen Tanais.V oxo. m aan gesproken1de zon begint te tanen. Dezon
r an d, m ., m eerv. tanden. Een der kleine deed taanen op het midden van den dag.J.os
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MARRS.- CAMPH. bezigt dit woord ten aanzien ln hetfr.tartane, ital. tartana, hoogd. Tattane.

van de rede)(
le reden taent en isverdujstert. r aelaar. m.
, meerv.Tartaren. Een bewoVan hier taning. Zie taan.
ner van Tartari
je, of dat gedeelte van Azië,dat
r ang. v.
, meerv.tangen. Een werktuig,uit tusschen de Ilszee, Rusland,Turki
je,Perzië,Intwee aan elkander vast zi
jnde,en zi
ch om het dië
' en China ingesloten is. Van hiertartaarsch
puntvan vereeniging henen draai
jende,deelen be- enz.
staande,en dienende,om iets aan te vatten,of te
Tartaar, Tarter,fr.Tavtare,ital. Tavtaro,eng.
trekken:een koolm et de tang uit hetvuurhalen. Tcrfcr,hoogd.ook Tartartluidt in het oostersch
Spreekw.:dat sluit a1s eene tang op een varken, overal Tatar.
daar is geen verband noch slot ter wereld in. r arten. oul.tratten,b.w.,ik tartte,heb ge-

Men kan hetermetgeenetangen uitkri
jgen,men
kan metdegrootstemoeite naauweli
jkseellig bescheid krkgen. Zi
j ziet er uit,datmenzemet
geenetang aanraken zou,zi
jisvreeselkkhaveloos
en morsig. Zamenstell-:buigtang,ni
jptang,smids-

tart. Trotseyen,uitdagen:de heili
geJordaen te
tarten metgedoopte wateren.Voxo. Met eene
trotserendevertooningkwellen:tartmetgepluimden
helm 'twitvan AcHlblaes oogen.VoxD. Tarten
in eere bezigt VOND.voor te boven gaan:enzoo

tapg,steentang,tandtang,trektang,vuurtang, enz. veel a1s een Godt't gedierte in eere tart. Van
Tang, ltoogd. Zange, angels.tang,zweed.ook llier tarter. Zam enstell.:uittarten enz.

tang. eng.tongs,schi
jntverwantaan hetlat.dt
zzl- r arlee.1n.,meerv.tarters,datenkelgebruigere,oudlat.tayere,gr.Msyew.
keli
jk is alshetwoord voor eenen uitdager geno-

'Tap, m., meerv. tappen. De daad van tap- men, of voor Tartaar gebezigd wordt;maar ge-

pen: hi
J' verkoopt zi
jn bierbi
jden tap,van ti
jd meenli
jk verstaat men door tarter den helschen
totti
jd daarvan tappende. Ik wistgaarn, of de afgrond derOuden:degroote Tarterzel
fopspalwi
jn wat zal kunnen duren op den tap.Hoor'
r. kende zi
jn mont.VoND. In dezen zin istarter
Een werlttuig. om te tappen, zoo als een stop, van het lat. tartarus,,en het gr. TqFTIF:C. afeen deuvik, of eene kraan:tlaarstak een tap in komstig.
het vat. Ook worden de uitstekken van weers- r arw e, tarw, v. Het edelste slag van kokanten van een stuk geschut,waaraan hetzelve in ren, weit: het veertel beste terwe.H oov'r. Het

het afuit hangt, tappen genoemd.- Hi
j betert plantgewas, hetwelk dat koren voortbrengt, en
zich, alsscharrebierop den tap,hi
j verergertda- onder de grassoorten gerangschiktwordt:hetongeli
jks. Zameustell.:tapgat,taphuis,tappan,tap- kruitonderde terwe.Voxo. Zamenstell.:tarwaksleutel,kraansleutel;taptoe.
ker, tarwbouw,tarwebrood,tarwemeel,tarwoogst,
rKa#:
J1, o.,meerv. tapi
jten- Een tafelkleed, tarwgras,enz.
ook vloerkleed, datm et verschillende kleuren be- r as, m.,meerv.tassen. Een hoop koorns,of
werkt is: Smirnasche tapi
jten. Een geborduurd veltlgewas. Ook wordt het gebruikt voor een'
kamerbehangsel:hetheerli
jk tapi
jt.VOND. In de hoop,of eeneopgestapeldemenigte:hi
j staptop
spreekw.: iets op hettapi
jtbrengen,istapb'
thet eenen hoogen tasvan dooden.VOND. Eeneboekleed, waarmede de tafelvan eene raadsvergade- renwoning, die tegeli
jk met de stalling, scluur,
ring betlekt is, en die spreeltw.beduidtevenveel bergplaats van koren,ofhooirenz.onder een dak
als:tertafelbrengen,te berdebrengen. Zamen- begrepen is,zoodat allesgezamenli
jk ecnen spitg
stell.: tapi
jtmaker,tapi
jtwerk,tapi
jtwerker,tapi
jt- toeloopenden hoop vormt,even a1sdeboerenwowever, enz. Huttapi
jt,Voxo.,koortapi
jt,vloerta- ningen in svestvriesland veelal doen:de herfst
pi
jt,zelttapi
jt.Dz llsclt.
schonk overvloed, en hoopte schuur en tasmet
Tapùt, KIL. en elders tapeet,hoogd.Tapeten vollegarven op.Ll (
FRANC vAx BSRKHEIJ. Van
Teppîeh, fr. tapis, ital. tapeto, sp. tapete,is vau hier hetbedr. werkw.tassen, opeanstapelen,enz.
hetlat.tapes,tapetl's,ontleend.
r aseh . oul. tesch, v.,m eerv. tasschen. Een

rappen. b. w., ik tapte.heb.getapt. Het buidel, of zak:mi
jne tasch is metallerleigoed
N'ocht uit een vat door hettapgatuitlaten:bier opgevuld. W eet,dat gi
j met de tesch op zi
jde
tappen. Avi
jn, sterken drank,enz.in het klein zi
jt geboren.Ds Dxcx. Voorts is:eene knapverkoopen,wi
jnhtlis houden: hi
jtapt,hi
jgeneert pe tasch, eene knappe vrouw of jongedochter,
zich mettappen. Van hiertapper,tapperi
j,tap- en;eeneloozetasch,eenelooze feeks. Een lustige
persnering,tapperswinkel, enz. Zamenstell.:tap- weduw,een dapperetas.R.Vzsscnlsn. ïamenst.:
huis enz. Aftappen.intappen,overtappen, uittap- taschkruidenz. Beugeltasch,goocheltasch,herderspen,enz.
ch,kardoestasch,patroontasch,weitasch enz.
raréoe. v. Een getrommel, tot waarschu- tasOudt
. heeft tasch, tassche, fk.
ts,:c,6, een: goraej

wing voor tapjes of kroegjes om tesluiten,en beteekend,waarvan ons das,halsdas,waarschi
jnvoor de soldaten, om zich van daar naar hun li
jk afkomstig is. En daar men oul.hetgeld in
nachtverbli
jf te begeven: pak u weg! de taptoe den gordel plagt te dragen, hetwelk onder onze
slaat.
veehandelaars nog gebruikeli
jk is,zoo is het narara, tarra, 5,.
, meerv.taraas. lletgewigt tuurli
jk,datonstasch,weitasch,enz.vanhierzi
jnen
van een vat,ofander ding,waarin koopwaren ge- naam ontleend heeft.
Paktzi
jn. Van het ital.tara,geli
jk wi
jook ons rassen.zie tas.

bastaardw.tareren,de tara opm aken,van hetital.
tarare ontleend hebben.
'Tarb ot. v.,m eerv. tarbotten. Eene bekende

r ast.zie tasten.
r aslbaar. zie tasten.
r aslen, b.w.,ik tastte,lleb getast. A anra-

soort van zeevisschen,tot hetgeslachtderpl
at- ken,gri
jpen, voelen:iemand den polstasten,fig.
,
visschen behoorende. Zamenstell.: tarbotaas,tar- trachten hem te doorgronden. Naar den polstasbotvangst,tarbotvisscheri
j,enz.
ten, de hand daarnaar uitsteken: dieper in de
'T apn en . zie tornen.
'Tarra, zie tara.

zaak tasten, dezelve naauwk-euriger onderzoeken.
Spreekw.: die leugen kan m en voelen en tasten,

rartaau,v.,meerv.tartanen,zekervaartuig. het leugenachtige daarvan laat sich gereqdeljk
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bem erken. A1s een blinde naar den wand tasten, teederst. Uit zb
vakke en lljne deelen bestaande,
zich m et onzekere gissingen behelpen. Van hier onvast, onsterk : teeder vaatwerk. Eene tcedere

het mann.tast,de daad van tasten,in:bi
j den plant. Eenteeder wichtje. Daer ghi
j,hoe jong
tast. Taetbaar, dat men tasten kan, tasteli
jk, en teer,deschorredondershoorde.V oxo. Overdr-:
taster, tasting. Zamenstell-: aantasten, betasten, eene teedere zaak. T)e teedere belangen der
doortasten,handtasteli
jk,handtasting,intasten,mis- vriendschap,der liefde,enz. Een teetler(gevoelig)
tasten, ondertastcn, toetasteng enz.
hart. Van hier teederheid, teederli
jl
t,teedertjes,
Tasten,fr.tâter,ital.tastare,zweed.tasta,hoogd. teert
jes. Zamenstell: teederhartig enz. - vertasten, is verwant aan het eng. to taste, sma- teederen enz.
ken.
Teeder,feer,eng.teltder,fr.,tendl.e, ital. tenero,
'T aéeren . o. w., ilt taterde, heb getaterd. sp.tierno,lat.tener.
Stotteren, stamelen : de vierde stondten taterde. r eef, v., meerv. tevel). Een hond van het

jke geslacht. Volgens Boxuoux, was dit
VLAIRD..
REDEXlt. Voorts, bi
j KlL. ook op de vrouweli
trompet blazen. Dit woordschjntzi
jne beteeke- oul. de algemeene naam der vrotlwen,ook der
beste. Thans wordt dit woord genomen,in den
nisaallzi
jnen klank verschuldigd.

r alew aAen . b. w., ik tatewaaldc,heb ge- zin van eene hoer,een slecht, ontuchtig, vrouwstatewaald, Volgens I-lAr,ExA, krom praten, zoo persoon: eene ridsige teef! Zamenstell.: hekela1s de kleinekindereu:watofzi
jdaarwederom teef,vischtcef,enz.
l'eek en , o., meerv. teekenen, of teekens.
tatewaalt.
r axll, m.,m eerv.taxissen. Eenbekend hees- Alwat dient,om eenig ding voor te stellen, aan
tergewas:de alti
jd groene taxis. Zamenstell.:ta- te duiden, of te onderscheiden:het teeken des
xisblad, taxisboom , taxishegge, taxishout, taxis- kruises, eene afbeelding daarvan, enz. In llet
teiken van den Leeu; Hoor'
.r; in de gewaande
tak,taxiswortel,enz. Van hetlat.taxus.
+ e. voorzetsel en voegwoord,datop m eniger- afbeelding daarvan door eenige sterren van den

dierenriem. Een wonderli
jk verschi
jnsel: daer
1eiwi
jze gebezigd wordt.
A1s voegwoord tusschen twee werkwoorden:het sullen groote teeck-enen van den hem elgeschieden.
begint te regenen. Ik vrees tevallen. Gi
j be- BlasxLv. Hi
j deed vele teekenen en wonderen.

hoort te vertrekken. Ik bid u te kom en. H oud Een voorteeken: welk is het teecken, wanneer
TBsLv- Eengeop te(van te,met)dansen. In werkwoorden)met dese dingen sullen geschieden?BI.
onscheidbare voorzetsels,wordthetvoorhatwoord, denkteeken:desen steen, dien ick tot een opgein de ollbepaalde wi
jsgesteld,a1s:teverbidden, recht teecken geset hebbe. BIJBEIUV. Een merkte volbrengen, enz.;in die metscheidbare voor- teekcn,onderscheidentlkenmerk:dc Heere stelde
zetsels, staat het tusschen het voorzetsel en het een teelten aen KA1#,op dat hem nieten versloewerkwoord, a1s: af te bidden,aan te spreken,il1 ge alwien hem vonde. BIJBELV. Een bli
jk, of
te drukken, enz. Eveneens plaatst men te tus- bewi
js:datiseen teeken van eene goedegezondschen een werkw.
,zelfst.ofbt
jv.naamw.en bi
jw.
? heid. Van hier het werkw.teekenen enz. Zam enof voegw.: wien heb ik de eer te ontmoetent stell.:gedenkteeken,hem elteeken,kenteeken,klankOnmogeli
jk te gelooven. Zonderiemand te ont- teeken,lidteeken,luchtteeken,m erkteeken,schandzien. Hetis niet tc verdragen. W elte verstaan teeken,schri
jfteeken,taal
teeken,veldteeken,voorelz. Alsmede in een vemvi
jt,datmetverwonde- teeken,wonderteeken,zegeteeken,zinteekenjenz.
ring gepaard gaatc mi
j te honen! Haarzoo te Teeken,UyueHlra.tatkns,opperd.zeichan, hoogd.
verlaten!
Als voorzetsel voegthetzich
Ze
&-l@cyen,eng.
* token,fr.siyne,1at.si
#num,gr.Tazp-jgtov,
zelfstandige naamwoorden: te land, te voetj te is naauw verwant aan het hoogd. zeigell, aanduinacht, te gronde, te regt, te wege brengen,enz. dcn;datzeer oud is.
1'c water, te land, te vuur en te zwaard,
I'eekenen , b. w., ik teekende,heb geteepaard,te voet,enz. Te post, te pronk, te
ltend. Eene afbeelding voorstellen,methoutskool,
enz. Te Amsterdaln. Te Leiden. Te
Potlood, eene pen, enz.:hi
j teekentbeter,dau

ure,enz.t,
emarkt,(naal'de markt)tekerk gaanj hi
jschildert. 1)001-middelvan een kennlerk onenz. Ten, of tel', is uit te #er/,ofte #6r,za- derscheiden een geteekend schaap. Door onderm engesteld. Ten eerste, ten tweede, ten minste, schri
jving vau zi
jnen naam bekrachtigen:een verenz-q voor het minste,enz. Ten goede,ten bes- bandschriftteekenen. l.
)e vrede staat eerstdaags
te, ten ergste, aan de goede,aan de beste,aan geteekend te worden. Voor iemaud teekenen,

de ergste zi
jde, ellz. Ter goeder uur,ter naau- zich sehrifteli
jk voor hem verbinden. Van hier
wer nood,enz.
V oorts, geeftte eene teveelheid te ltennen,zoo
op zich zelf, a1s in vereeniging met cl, ofveel.
D us is: te kort, korter, dan het behoort, enz.
Zie kort. Te lang,langer,dan hetbehoort. T e
laat, te vroeg, te veel, te weinig. A 1 te klein,
veel kleiner, dan het behoort. En al te wordt
ook op zich zelfgebezigd voor buiten de maat:

teekenaar,teekening,enz. Zamenstell.:teek-enaap,

teek-enboek, teekenkrdt, teekenkunst, teekenmeester, teekenpen, teekenschool, enz. Aanteekenen,
afteekenen, beteekenen, bi
jteekenen, inteekenen,
nateekenen,onderteekenen,opteekenen, overteekenen,uitteekenen,verteekenen,enz.
r eeken:ng. v., meerv. teekeningen. De

daadvan teekenen:terwdlmen metdeteekening
jze: eris eene slecllte
dat gaat waarli
jk al te! Ou1.werd teook voor bezig was. 13e teekenwi
tot, of naar gebezigd:ginc te broeder Alebrecht. teekening in. Eene geteekende afbeelding van een
Comttc m i.Loosw.v.VELTII.
ofmeerdingen:hebtgi
juweteekening haastvolTe, neders., eng. to, hoogd. ztt,is naauw ver- tooid? Geef mi
j dat teekeningje ten geschenke.

want aan toe en tot. Dus wordt toe,of thoe,voor Van teekenen.
te gebruikt, in:H anlxltsMA thoe Heeg;HAa1xK- r eellt, v. De daad van telen:de teeltvan
s3rA thoe Sloten9 Sp-A.
ltTszlxl
BliltG thoe H ohen- paarden,rundvee,enz. Hetgene er geteeld wordt:
landsberg,enz.
eene groote teelt van snoek. Vischteelt:de vis-

I'eeders teer, bi
jv. D.en bi
jw.
)tetderder, schers zich buiten den tijdt hunner teeltebevin-
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dende. Hoorlr. Kinderen: ik ben door mi
jand.
jne oosten. Tegen het gebergte, tegen den vi
teeltgelukkiger. V oxo. Jongen: een teelt van In vi
jandschap met:si
jn hantsa1tegenallenzi
jn,
strantgevogelt- A xToxlo. Zamenstcll.: aardap- ende de hantvan alle tegens hem.BzgBsLv. Tepelteelt, bi
jenteelt, haringteelt, hellniptcelt, mee- gen den stroom, fguurl-, onder eene algemeene
krapteelt, paardenteelt, runderteel? snoekenteelt, tegenwerking. M et het hoofd tegen den muur
loopen, Eguurl., zich door de onderneming van
vlasteeltyvisehteelt,enz. Van telen.
r ee'm . m.,zie temen.
ietsonmogeli
jk:benadeelen. W egensdenadering
r ee'
m s,m . D eriviervan London:in 'tbloe- van iets: tegen den avondj tegen den morgen.
digh@ moortholaen den Teems. V oxn. Lat.Tha- W egens verruiling : waar tegen waar. Tegen

ïReSLS.

eenen matigen pri
js overdoen. svegens vergel
i
j-

king: het wordt tegen goud opgewogen. Tegen
T'ee'm s, m.,teemscn,zie tems.
r een . toon, n1., m eerv.teenen. Een vinger hem ben ik een enkel niets. Hetis honderd tevan den voet:de groote teen,de kleineteen. Op gen een! er is weinig kans. - Tegen iemand
den teen te treeden;H oorT:hetwelk fg.zooveel spreken 1s,spraak naar hem rigten,tothem spreis,a1s zwaarli
jk beleedigen. Van den top af'tot ken. Iemand tegenspreken, daarentegen, is weden teen, V oxo., is fg.gansch en a1,even als: derspreken. D aaventegen beteekent in tegendeel,
van top totteen. Zamenstell.: tecnpluizertje,de en wordta1s voegwoord gebruikt;maardaartegen
kunstnaam van een beeld,datuitdeoudheidover- is, tegen die of die zaak.- V oorte gem oet,in
tegenkomenjenz
Van hier tegenheid. V ande
gebleven is.

reen? A'., meerv.teenen. Van hétgr.TeNf
lg, zamenstellingen zullen wi
j slechts eenige aanvoeEene twi
lg,eenedunne en taai
jeboomloot:van ren, want tegen kan, in den zin van te gemoet,
teenen gevlochten. Om een taeje teen te rukken. en in m eer andere beteekenissen, nog voor veel
V oxD. Van hier het onverb.b.n.teenen. Zam en- m eer andere woorden geplaatstworden. Zamenstell.:teenakker,teenbosch,teenland,teenri
js,teen- stellingen metzelfst.en bjvoegeli
jkenaamwoorden
veld,enz.
zjn: tegenartikcl,tegenbede,tegenbedehkel
i
jk,ter een en ,zie teen.

genbedenking, tegenbeding, tegcnbeeld, tegenbe-

reer.o.Vloeibaarpek.Bi
jKlf
u.ook vogel- klag,tegenbeleediging,tegenbeleid,tegenberg,tel
i
jm. Van hierteerachtig,hetbedr.werkw.teren, genberigt, tegenbeschik,tegenbestel,tegenbestuur,
met teer bestri
jken, enz. Zamenstell.: teerhok, tegenbetllog,tegenbeurt,tcgenbevel,tegenbeweging,
teerketel,teerkist,teerkooper, teerkwast, teerpot, tegenbewi
js, tegenbewind, tegenbezoek, tegenbe-

teerton,teertouw,teertuin,teervat,enz.
r eer.teere,zie teeder.
r eeriln g, taarling, m., meerv. teerlingen.
Een dobbeisteen: de teerling geef u zes ofeen.

zwaar, tegenblilt,tegenbod,tegenboek,tegenboert,
tegenbond, tegenboord, tegenbots, tegenbuurt,tegendeel, tegendeur,tegendicht,tegendienst,tegendinger, tegendorp,tegendorpel,tegendraad,tegen-

VOND. '
W elmagh 'teen teerling heeten,hi
j heeft draai, tegendrang, tegendrank, tegendrift, tegenmi
jmeerverteert,alsdrinken doetofetcn.Hulo. druk,tegenebbe,tegenecho,tcgeneiland,tegeneisch,
Spreekw. de teerling isgeworpen,dekansisge- tegenflank,tegengaleri
j,tegengalm,tegengebabbel,
waagd. Zamenstell.: teerlingspel, teerlingsteen,
KlL.teeriingsworp,teerlingswortel,een k-unstwoord
der zoogenoem de stelkuflde.
reezen, b.w.,ik teesde,heb geteesd. Plui-

tegengeblaat, tegengedrag, tegengedruisehy tegengegaap, tegengehuppel,tegengekakel,tcgengif,tegengift, tegengroet,tegengrondjtegengllnst,tegenhanger, tegenheid, tcgenhoek, tegenhoofd,tegen-

zcn: men teest wol
. Overdr.: d'onnosele wert houw,tegeni
jver,tegenkaai,tegenkaart,tegenkamp,

meest gcplukt en geteest. v.H wss. Vall hier tegenk-amping, tegenltans,tegenk-ant,tegenkantillg.
teezing: teesinghe van de wolle. v.Hwss. Dit tegenkerf,tegenklagtytegenklallk,tegelllast,tegen-

teezen verschilt zek-erli
jk nietvan heteng.tofod:, leer, tegenliefde,tegenlist,tegenmarsch,tegenmidtotease,angel
s.taesan;noch van het vries.tiezezt, del, tegenmi
jn, tegenmin,tegenmompeling,tegendatzoo veelis,a1sdoorpluizenin de war bren- morring,tegenmuur,tegenontwerp,tegenparti
j,tegen,envan waartt
es,war:hetisindeties.
genparti
jtlig,tegenpraat,tegellrede,tegenreden,tereAens,tevens,bi
jw. Tegeli
jk,op eenmaal; genroem, tegenruimte, tegenrt
lk,tegenschalls,teteFens steigren lanten erven inwaerdi
j. Voxo. genschrift,tegecsmaak,tegensnap,tegellspoed,teVan teen t,
#ensofevens.
genspoetlig,tegenspraak,tegensprekeli
jk,tegenspre'T ege'. m., meerv. tegelen, of tegels. Een ker,tegensprelting,tegenstand,tegenstander,tegenbaksteen,geschikt om een huis te dekken,ofdes- stelling.tegenstem,tegenstoot,tegenstrever,tegenzelfs vloer en wanden te bekleeden: marm eren strevig, tegenstreving, tegenstribbelaar,tegenstrib-

tegel. Witte,beschilderde tegelt
jes. Zamenstell.: beling, tegenstri
jd)tegenstri
jder, tegenstri
jdi
g,tetegelbakker, tegelbakkcri
j,tegeldak,tegeloven,te- genstroom,tegenverzekering,tegenvloed,tegenvoegelsteen, bi
j Klt,
. evenveel als ti
ychelsteen,tegel- ter, tegenwcer, tegenwerker, tegenwerl
ting, tevloer,enz. Daktegel enz.
genwerping) tegenwigt, tegenwil. tegenwillig, tegla,eng.tile,fr. genwind, tegenwoord, tegenwoordigy tegenworsteTe-qel, hoogd. Ziegel,angels.ti

tuile,ital.tegola,komtvan hetIat.tegula,endaar- ling,tegenwrjter,tegenzang,tegenzeggeljk,tegenmede van tegere, dekkeny en schi
jnt iatusschen zdde,tegenzin,tegenzorg,enz.
verwant aan tigcheb dt
ggel, en teil, zie ti
gchel M etwerkwoorden:tegenarbeiden,tegenbabbelen,
en teil.

tegenbieden, tegenblaFen, tegenblaten, tegenblik-

regel.
lk,bi
jw. Gezamenli
jk.
ken, tegenblinken, tegenboomen, tegenbotsen,tcr egen, voorzetsel. Anders ook tegens, en gendolen,tegendraai
jen,tegendri
jvën,tegendri
ngen,
jegen, in; omme dat hi dede jegen de wet. tegendruipen,tegendruischen,tegendrukken,tegenVAx MAERL. Ja llog hedendaagsdikwi
jlseven- duwen,tegeneten, tegengaan,tegengalmen,tegenveelbeteekenende.als jegen, ofjegens. dat het gapen, tegengraauwen,tegengraven,tegenhouden,
tegens mi
j niet en isals gisteren.Blgsy
lLv. De tegenhuppelen,tegenjagen,tegeni
jlen,tegeni
jveren,
rigting ven eenen stand naareeu ding:tegen het tegenjuichen, tegenkakelen, tegenkampen, tegen-
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kanten, tegenkomen, tegenlagchen, tegenloopeny Een wederkeerig bezoek: een tegenbezoek Van
tegenmi
jnen,tegenmompelen, tegenmorren,tegen- iem and wachten.
prateny tegenpreutelen, tegenri
jden, tegenrukken, r egenbfeden . b. w., ik bood tegen,he.b
tegenschrjven,tegenslepen,tegensnaauwen,tegen- tegengeboden. Tegen een reeds gedaan bod een
snappen,tegensnellen,tegenspartelen,tegenspellen, anderdoen:gp hieldtnietop mettegenbieden.
tegenspoeden,tegenspreken, tegenstem menj tegen- '
Tegenbl.:nk en . o.w.,ik blonk tegen,heb
stooten,tegenstreven,tegenstribbelen,tegenstri
jden, tegengeblonken. Tegetnoet blinken:als de dagetegentredel), tegentrekkell, tcgentrommelen,tegen- raetderjeugd mi
jtegenblollk. Voxo.
vallen,tegenwerken,tegenwerpen,tegenwoelen,te- r egen bod. o. Een bod, hetwelk van den
ee
nen
kant
t
e
gen
dat van den anderen gedaan
genworstelen,tegenwri
jten,tegenwri
jven,tegenzeggen,tegenzetten,tegenzwerenytegenzweven,enz. wordt:het was steeds bod en tegenbod.
regenbede. v., meerv.tegenbeden. Eene regenbond,o.,meerv. tegenbonden. Een
bede, welke hier of daar tegen gerigt is:uwe bond,ofeene verbindtenisggesehlkt om eene antegenbeden zullen in ditgevalweinig baten.
deretegen tewerken :eenlgeandereM ogendheden

jk een aanzienli
jl
c tegenbond.
'
TegenbedenReRlk, bjv. n. en bi
jw. vormden dadeli
regenboksen! b.w.,ik botste tegen, lleb
lze tegen iets aanbotsen, dat
den:hetiszoo tegenbedenkeljk niet,a1shet wel tegengebotst. Iàerwi
schi
jnt. Van hiertegenbedenkeli
jkheid:de tegen- deszelfs lo()p daardoor vertraagd wordt: hetgebedenkeli
jkheid daarvan looptiederin hetoog. stadigetegenbotsen van heti
jshield ons geweldig
Datergens tegen bedacht,of ingebragtkan wor-

r egenbedenk :n g, v.,m eerv.tegenbeden- tegen.
kingen. Hetgeen tegen iets bedacht wordt,
r egendeeN o. Eigenlt
lk, een deel, dat

eenetegenwerping:hi
j heeftalti
jd tegenbedenkin- tegen een ander deel overligt. Inhetpebruikt
het tegenovergestelde van evenveelwelk dlng:hil
gen.
regenbed:ng. o., meerv. tegenbedinqen. doetjuisthettegendeelvan hetgene hem bevolen
Een beding, hetwelk m en tegenover het bedlng was. Eenmoedig tothettegendeelgezint. VOND.
van een'ander stelt:ik wi1uw beding laten gel- In feycndeel, daarentegen? wordt als voegwoord
(1en,m aar ik heb dittegenbeding.
gebrulkt:in tegendeel viel hi
j zelfop mi
jaan.
r egenbeeid, o.,m eerv.tegenbeelden. Een Oul
ings werd tegendeel ook voorwederpartt
j gebeeld,hetwelk tegenover een ander beeld geplaatst
is, ofkan worden: het beeld van NwrorzEox den
overheerscher is het ware tegenbeeld van datvan
Hsxoxlx DEx GaooTs.- Ook wel eens eene
zaak, welkc door iets anders afgebeeld wordt:
door 'twater, waarvan het tegenbeeldt de doop
ons nu oock belloudt. BIJBELV.
r egenbeR ia g. o. Eel) beklag, dat van
den kant van iemand, over wien m en zich beklaagd heeft,tegen den beklager wordtingebragt:

bezigd.
r egen d:ensé, v., m eerv. tegendiensten.
Eene dienst,waardoor eene gedane dienst beantwoord wordt; eene wederdienst: ik ben totalle
tegendienstbereid.
r egendln ger.m .,meerv.tegendingers. D ie

tegen,of Inet,iemand dingt, of wedi
jvert, anders

ook mededinger: ik vond in hem eenen tegendinger.
'Tegendraa tl., !14.,nleerv.tegendraden. De
hi
j beantwoordde zullts meteen vreeseli
jk tegen- dwarsdraad van eene webbe. V an hier tegenbeklag.
draads,bi
jw.:gi
j scheurthetlinnen tegendraads.
r egenbeieedlglng, v., meerv. tegenbe- r egendraads. zie tegendraad.
leedigingen. Eene beleediging. waarmede m en
T'egendraauen. b.en o.w.,ik draaide
eene ontvangene beleediging beantwoordt: door tegen,hebtegengedraaid.Bedr.
,ietsderwi
jzedraai-

tegenbeleedigingenverbittertmen zi
jnen vi
jand ge- jen, dat het iemand tegenloopt: gi
j draaitmi
j
alles tegen. Onz.. eenen ongunstigen draai aan.
l
neenli
jk des te meer.
r egenberigt,o.,m eerv.tegellberigten. Een nemen:alles schi
jntons tegen te draai
jen.
berigt,waardoor een ander berigt tegengesproken
I'egendrl
lven, b. en o.w., ik drecf
wordt: ik zal de valschheid van datberigtdoor tegen,heb,ofben,tegengedreven. Onz.,in eene
een tegenberigtaan den dag leggcn.
tegenovergestelde rigting van ietsandersdri
jven:
r egenb eéoeg . o., meerv. tegenbetoogen. er kwam ons een li
jk tegendri
jven. Bedr., in
Een betoog van de verkeerdheid van een ander eene tegenover
gestelde rigting bewegen, jagen,
betoog:uw tegenbetoog is doeltrefend.
voortdri
jven, enz.: de wind dreef onsden regen
'T egenb eve', o.,meerv.tegenbevelen. Een vlak tegen. Zi
j kwam mi
j harekuddetegendrjbevel, dat tegen een ander bevel aanloopt: zoo ven. Doorzetten, staande houdent ik weetniet,
jaandattegendri
jvenhebbenkunt.
haast hi
j een bevel geeft, geeft zi
j een tegen- welk vermaak gi
T egendr:ngen . b.w.,ik drong tegen,heb
'
bevel.
'Kegenbew eg:ng, v., meerv. tegenbewe- tegengedrongen. llerw'
tze op iemand aandringen,
gingen. Eene beweging,welke tegen eene andere dat men hem tegenhoude: hi
j drong mi
j regtbeweging overstaat: het vermogen der beweging streeks tegen.
r
egendrulseh
en
.
o.
w.
,
i
k
dr
u
i
s
cht
e teen tegenbeweging berekenen.
r egenbew lls. t
)., meerv. tegenbcwi
jzen gen, heb tegengedruischt. M et gedruisch tegen-

jne stem overtrofdien
Een bewi
js voor het tegenoverstaande van eene verken: de klank van zi
zaak,waarvoormen insgeli
jksbewi
jzen heeftaan- dcr tegendruischende golven.
gevoerd:zjnetegenbewi
jzen schi
jnen mi
jtoevan r egendru k ,m.,meerv.tegendrukken.Even
als tegendrukklhg, eene drukking, die aan eene
gewigtte zi
jn.
r egenb ew :nd.o. Een bewind,dattegenover een allder bewind staat. Ecn gedeelte der
roomsche kerk was lang onder hettegenbewind
der Pausen van Avignon.

andere drukking beantwoordt, of dezelve tegen-

werkt: mi
jne drukkende hand ontving van haar
een zacht tegendrukje. Nu de waterdruk van
den eenen kantvermindert,bezwi
jktdedi
jk onder
Tegen*mwppk, o.
? mQQI'
Y. tegenbezoeken. den tegendruk van de anderezi
jde.
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Y egendru R ken , b. w., ik drukte tegen, tegengegraven. Te gemoet graven,van mi
jnwerheb tegengedrukt. A l drukkende tegenwerken: kers gesprolten, die den arbeid van andere mi
jndruk hier een weinig tegen.
werkersdof)rhun gegraafpogen te veri
jdelen. Tn
r egenduw en ,b.w.,ik duwde tegen,heb het fr. contreml
her. Bj KIL.tegbenmbhen,teghentegengeduwd. In eene tegenoverstaande rigting graven. V an hier tegengraving,fr.contremine.
v'an eene andere beweging duwen: a1s ik aan
r egengroel,m .,m eerv.tegengroeten. Een
dezen kantl
tlop,moetgi
j aan den anderen tegen- groet, waardoor een andere groet beantwoord
duwen.
wordt, een wedergroct: ik ontving van hem geer egendw al.en. o. w., ik dwaalde tegen, nen tegengroet.
ben tegengedwaald. D walende ontmoeten :ik ben
Y egengrond. m ., m eerv. tegengronden.
hem tegengedwaald. Anders ook tegendolen, te Een beweeggrond, of bewi
jsgrond, die tegen andere over staat:datis een voldoende tegengrond.
gemoet dolen.
r egeneb be, v. Eene ebbe,die een schip
r egengu nsl. v.,m eerv.tegengunsten. Eene
tegenhoudt:wi
jhebbentegenebbe. Di:tegenebbe gtlnst, welke uitaaùm erking van ontYangenc gunm aaktcle vaartlastig.
sten, bewezen wordt: i1< vcrwaellt van u eene
r egene:seh . m .,meerv.tegeneischen. Een kleine tegencunst.
Gsch,dietegen eenen anderen eisch gerigtis:welk
'Tegenh anger, m ., meerv. tegenhangers.
cen onbeschaamde tegeneisch!
Al wat tegen iets anders over hangt,ofgeschikt
r egeoelen, b. w.,ilx
h-attegen,heb tegen- is, om daar tegen over te hangen:deze prent is
gegeten. Zoo lang eten,datm en hettegenworde: een goede tegenhanger voor die andere. In het
fr.pendant
gi
j zulthetu tegeneten.
r egenl ank . v., m eerv.tegenoanken, D e r egenh e:d. v., meerv. tegenheden. W ePank,tlie tegen eene andere flank overstaat. Een derwaardigheit
l: hi
j heeftmet allerleitegenheden
kunstwoord der vestingbouwers. Anders in volko- te worstelen. In tni
jn wreede tegenheen. L.D.
S. P. W eerzin, afkeer: iltbegin er eene tegenmen franschcontre
#anci
'Tegengaan . b.en o.w.,ik ging tegen,ben, heid in te kri
jgen.
of heb,tegengegaan. Ol1z.,algaande ontmoeten, T'egen h ou deu. b. m ,ik hield tegen,heb
te gemoetgaan:hd kwam mi
jtegengaan. Bedr.
, tegengehoutlen. sveerhouden, ophouden : houd

keeren, beletten: waarom gaat gi
J datnietaan- die planl
t tegen, dat zi
j niet vale. De stroom
stonds tegen: Ik poogde hem daarin tegen te houdt het schip tegen. Overdragteli
jk,verhindegaan.
ren,beletten:ik heb dathuweljk zoolangtegeuge
houde
n,
a1
s
i
k
kon.
V
an
hi
e
r
t
egenhouding.
9 meerv. tegengaleri
jen.
regengaierll. vR
Eene galeri
j, die tegen over eene andere ge- Ook wordthetonz.gebezigd,voorduren,in stand
bouwd is: bi
j die galeri
j voegtnog eenetegen- blijven:datlaken zalniellang tegenhonden.
r egenh u ppelen. o. w., ik huppelde tegaleri
j.

r egengaAm . m.,meerv.tegengalmen. Een gen, ben tegengehuppeld. '1*e gemoethuppelen :
galm , die aan een ander geluid beantwoordt,of hetkind wasmi
jbljmocdig tegengehuppeld.

daar tegen aandruiseht: hoortgi
lden tegengal
m r egen#
l:ezx, o. w., ik i
jl
de tegen,benteder echo niet? Des volks tcgengalm sm oorde gengei
jld. Evenveel, a1s tegensnellen, fegnd
#oederl.
Te gemoet i
jlen: men was hem reeds tegengezi
jnestem.
'
Tegengal.
- en, o. w., ik galmde tegen, i
jld.
heb tegengegalmd. A an eenen galm beantwoor- + egenl
a*ver.m.,zie tegen()berczl.
dcn, of met eenen galm tegendruischen:de sna- Y egeni
lveren.o.5v.,ik i
jverde tegen,heb
terende Echo galmde onstelkenstegen. Van hier tegengei
jverd. Meti
jvertegenwerk
-en:zi
ji
jverden
tegengalming.
geweldig tegen, Met nai
jver achtervolgen,wedT'egengap en . o. w.,ik gaapte tegen,heb i
jveren:hi
jzalmi
jdaarin tegeni
jveren. Van hier
tegengegaapt. Al gapende aanstaren, te gem oet tegeni
jver,de daad van tegeni
jveren.
I'
egenk
apen
,
o.
w.
,
ik kampte tegen,
gapen: bi
jzi
jne intredegaaptehetvolk hem van
rondom tegen.
heb tegetl
gekampt Tegenstri
jden: hi
j hield niet
'Tegengeb abbe', o. De daad van tegen- op m et tegenk-ampen. V an hier tegenkamp, en
t
egenkampi
ng,
de
daa
d
van
t
e
ge
nkampen,
tegenbabbelen: gi
j vertoornthaar metuw tegengebabbel. Of hetgene er tegengebabbeld wordt: ik
versta nietsvan uw tegengebabbel.
'T egen geseh en k, o.,meerv.tegengeschenken. K1L.tegenscbenck,hoogd.Gegengeschenk. Een
geschenk, waardoor een ander geschenk beantwoord wordt: ik ontving van hem een fraai tegengeschenk-.
r egen glfé, v., meerv.tegengiften. Bi
*i
Fkans
evenveel als tegengeschenkt die tegengift zalniet

kanten. Van hier tegenkanter, tegenk-anting,tegenstreving.
'T egen ka nllng . v.,zie tegenkanten.
r egenk:agt. v.,meerv.tegenklagten. Tegenbeklag.
r egenk e- en. o. w..ik kwam tegen,ben

onaangenaam ztjn.

teget
lgekomen, Ontmoeten: hi
j kwam mi
j op de

stri
jd,tegenworsteling.
r egenk anlen. o.w.,ik kantte tegen,heb
tegengeka'
lt. Tegenstreven: gi
j moetni
ettegen-

'K egenglfl, tegengif, o.,meerv.tegengiften, straat tegen. Bi
jzonderli
jly naderen,om huldete
dat van verscllillende soorten gebezigd wordt. bewtjzen: waermede sa1 1ck den Heere tegenkoHoogd. Gegengyt, lat. anttdotum. Een inwendig men? BIJBELV. V an hier tegenk-omst, ontmoemiddel tegen vergif:olie wordtwe1 eens als een ting.
tegengift gebezigd. Overdr.: hoogm oed is vaak r egenl.
ageheu . o.w.,ik lachtetegen.heb
een tegengift voor gierigheid, iemand, die allen tegengelagchen. Te gemoetlagchen,aanlagchen:
aanleg totgierigheid heeft,wordt vaak doorhoog- zi
j wachtte mi
j metongeduld,en lachte mi
J
'reeds
moed daarvan terug gehouden.
vriendeli
jk tegen.
r egenilefde.
A ndcrs 0ok tegenmln.
r egen graven, b. w., ik groef tegen,heb
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Hoogd. Gegenhkbe. Volgens KIL., licfde, welke schrift, met de pen bestri
jden:erwerd van alle
aan ecns anders liefde beantwoordt,wederliefde: kanten tegengeschreven.
r egengnaau w en . b.w.,ik snaauwde tezi
jmintmi
j ook met de vurigste tegenliefde,
T egenl.lwsl. v.,meern tegenlisten. Eene list, gen, heb tegengesnaauwd. Bi
'
jkans evenveel a1s
die tegen eene andere list gerigt is: er baten tegengraauwen,snaauwen m etsnaauwen beantwoor-

geene tegenlisten. Ik veroorloofde yni
j cen klein den,ofzi
jne onwilligheid totnakoming van eenig
bevel door snaauwen aan den dag leggen: in
tegenlist
jc.
r egenl.
oepen, o. w., il
t liep tegen, ben plaats van hette doen,begon zi
jvreeseli
jk tegen
tegengeloopen. Soms evenveel a1s tegenvloeèbn: te snaatlwen.
hetwaterkwam onstegenloopen. V oorts,in eenen

r egensn arpen . b. w., ik snapte tegen,

eigenli
jkenzin te gemoetloopen:loop hem tegen. heb tegengesnapt. Tegenltlappen, tegenkaltelen,
Figuurli
jk,van zaken gesprok-en,eenell ongunsti- tegenbabbelen: zi
j doet niets dan tegensnappen.
gen keer voor iemand nemen: alles schi
jntmi
j V an hier tegensnap.
thans tegen te loopen.
r egensnel.
'ex:,zie tegenblen.
r egenm argeh . m ., m eerv.tegenmarschen. 'T egen sparlel.en .o.w.,ik spartelde tegen,
E en marsch, die het tegenoverstaande van den heb tegengesparteld. Eigenli
jk,van visschen,spargcwonen is:m en bevalons den tegenm arsch. In
hetfr.contremarclte.
r egenm :4l.de', o., œeerv. tegenmiddelen.
Een hulpmiddeltegen eenig ongemalt:zonder geduld kan hetbeste tegenmiddelweinig baten.

telende tegenworstelen:de snoek spartelde gewel

dig tegen. Overdragteli
jkyvan evenveelwclk ander wezen,evenveelhoe ook tegenworstelen : het

za1 u weinig baten, hoe gi
j ook tegenspartelt.
V an hier tegensparteling.

regen'
m ln. v.,meerv.tegenmi
jnen. Eene r egen spoed, m .,m eerv.tegenspoeden. Zie
tegengraving van mi
jnwerkers ter verjdeling van rampspoed. W ederwaardigheid, onspoed, ram pden arbeid van andere mi
jnwerkers. Hoogd.Ge- spoed: h4, die in tegenspoed zi
jn gunstgenoten

#6Alm2'NC,fr.contremthe.
hoed. L .l).S.P. Van hier tegenspoedig,rampr egen m l.jnen,zie tegengraven.
spoedig:wi
j hebben eenetegenspoedigereisgehad.
r egenm em pel.en. o. w., ik mompelde regenspoeden,ziet
egenblen.
tegen,heb tegengemompeld. Binnensmondstegen- '
T egen sporre:eu , o. w., ik sporrelde tegen.
he
b
t
e
ge
nges
por
r
e
l
d.
W
einig meer in gepraten: ik stoor mi
j aan geen tegenmompelen.
Van hier tegenm ompeling.
bruik. Van het verouderde sporrelen,krakeelen,
r egenm erren, o.w.,ik m orde tegen,heb tegenstreven. W at ik ook zeg, gi
j wilt alti
jd
tegengenlord. Eenen m orrenden onwilbetoonen: tegensporrelen. Van hier tegensporreling. tegendoe het zonder tegenmorren. V an hier tegen- sporrelig.
morring.
r egensr raak, v. 1)e daad van tegensprer egen en lw eep , o., lneerv. tegenontwer- ken, of hetgene er tegengesproken wordt:hetis
pen. Anders tegenplan. Een plan, of ontlverp, boven alle tegenspraak verheven. Hi
j duldtgeene
dat tegen een ander overstaat:aanstonds kwam tegenspraak.
hi
jmeteentegenontwerp voor den dag.
regensprekeiuk. zie tegensprel
cen.
r egenra rlloj.v.
jen. Een r egenspreken. b.w.,ik sprak tegen,heb
,m eersr. tegenparti
aanhang, welke eonen anderen aanhang tegen- tegengesproken. lemand, ten aanzien van zi
jne
streeft:de tegenparti
jzatookgeenszins stil. Een gezegden,ofbevelen,wederspreken:gi
jmoetmj
bi
lzonderpersoon,die iemand anders tegenwerkt: daarin niet tegenspi-eken. Van hier tegenspreke-

jk, voor tegenspraak- vatbaar, en evenvcel als
hi
j zocht zi
jne tegenparti
j onder hct worstelen li
op den grond te Werpon. V an hier tegenpar- tegenzcggeli
jk, - tegensprekel
-, tegenstander in
gezegden, begrippen, bevelen, enz.) hi
j heeftal
ti
jdi
g.
S
.
5
1
n0
e
1
*
V
.
t
e
ge
nr
edc
n.
Eene
r egenrede.
zi
jne tegensprekers den mond gestopt; tegens
pr
eki
ng,
de
daad
van
t
egens
pr
e
ke
n.
Zamens
tell.:
rede, welke OP eene bescheidcne WJ
iezez ergens
fegcn gevoerd wordt:geef toch gehoor aan mi
jne ontegensprekeli
jk enz.
llederige tegenrede. Alle tegenredc smoort. L . r egenslaan . o. w., ik stond tegen, heb
tegengestaan. In zulk eene rigting staan,dat men
D.S.P.

regenrllden, o.w., ik reed tegcn, ben iemand tegenhoudt, hem in zijne ondernemingen
tegengereden. Tegelnoetri
jden:alreederi
jdthet verhindert. In hct gebruik dit laatste op evenhofnw komstvan verre tegen. Voxoveel welke wdze doen: hi
Jkan de vi
janden niet
r egenru kk en . b.en o.w.,ik rukte tegen,
heb en ben tegengeruk-t. Bedr., evenveel welken
drang,ofruk,alrukkende tegenwerlten: het gestadig rukken en tegenrukken moet den boom

langer tegenstaan. D e boozen, die hem tegenstaan. L.D.S.P. svalgen, tegenheid inboeze-

men: het eten staat mi
j geweldig tegen Van

hier tegenstaande, in de zam enstell.: niettegen-

doen vallen. Onze,mctzq'
n; met gcweld tegen- staande,desniettegenstaande.
loopen,ri
jden, enz.: de vi
jand rukteonsweldra 'Tegenséand, m. De daatl van tegenstaan,

wederstand: iemand tegenstand bieden. lk vond
tegen. V an hier tegenruk. Zie rulcken.
r egenseh an s. v., meerv. tegenschansen. Veenen tegenstand in die zaak.
Eene schans, of verschanning. die tegenover eene r egenslander, m., m eerv. tegenstanders.

andere, bi
jzonder tot benaauwing van dezelve, Alwietegenstaat:alletegenstandersdoenwi
jken.
wordt aangelegd: de vi
jand deed overal tegen- r egen stellen, b.w..ik stelde tegen, heb
schansen opwerpen.
tegengesteld. Iets tegen iets anders over stellen:
r egen seh elfé, o., meerv. tegenschriften. ik stel er evenveeltegen. V an hier tegenstelling,
Een strt
jdschrift, twistsehrift: het regcnt tegen- de daad van tegenstellen, ofhetgene tegengesteld
schriften.
wordt.

regenlehrl
lven. b.w.
,ik schreeftegen. regengle- ,v.,meerv.tegenstemmen. Vol-

heb tegengescbreven. Eenige zaak, of eenig ge- gens HALM.
&, een tegengezang. Alsmede eene
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gtemgeving, of het verm ogen,ofregt,tot stemge- genvoeters? V oND. bezlgt ook tegenvoetsch: de

ving, waardooranderesoortgeli
jke stemming be- tegenvoetse en wjelkanderen zoobetreen.Hoogd.
streden,ofeenig voorstel afgekeurd wordt:ik te1 Ge
gen
fuszler.
dertien stemmen daar voor en twaalftegenstem- 'T egenw eer. v. V erwering tegen hetgez
m en.
weld,waarmede men wordt aangerand:tegenweer
r egenptem - en , b. w., ik stemde tegen, bieden. Zonderveerdigetegenweer.H oop'r. Door

heb tegengestemd. Andere stemmen door zi
jne gebreck van tegenweer. Voxo.
stemgeving bestri
jden, ofdaardooreenig voorstel regenw erken. b.w., ik werltte tegen,
afkeuren:ik kan nietdan tegenstemm en.
heb tegengewerkt. Door allerlei werken tegenT egexâgloel.m.,m eerv.tegenstooten. Eigen- houden,ofverhinderen:m en werkt nuttige zaken
'

li
jk, een stoot tegen eenig ding;in hetgebruik, dikwerfschandeljk tegen. Vanhiertcgenwerker,
rampspoed: hi
J kri
jgt tegenstootop tegenstoot. tegenwerking.
Y egensloolen, b. w., ik stiet tegen,heb '
T egenw erpeu , b.w.,ik wierp tegen, heb
tegengestooten. V olgens KIs., terugstooten, of tegengeworpen. lem and iets voor de voeten eer-

door stooten tegenhouden: terwi
jl de een mi
j ?en, om zi
jnen gang te belemmeren. W i
jders,
voorstoot,stoot mi
j wederom een ander tegen.
lemand een bezwaar tegen zjn gevoelentegemoet
Y egenglreven . b. w., ik streefde tegen, voeren:gi
jhebtmi
lnietstegengeworpen,datsteek
heb tegengestreefd. Eigenli
jk,in ecne tegenover- houdt. Van hier tegenwerping, bezwaar, of be-

staande rigting van iets anders streven, zooda- denking tegen eenig gevoelen.
nig iets tegenworstelen: den stroom tegenstreven. r egenw erpfx:g, v.,zietegenwelpen.
Overdr.
,zich op evenveel welkewi
jzetegen iets r egen fvfgt, o., m eerv. tegenwigten. Een
onstofeli
jks verzetten : de genade tegenstreven. gewigt, waardoor een ander gewigt, of eenige
V an hier tegenstreving.
zwaarte opgehouden wordt: het tegenwi
gtaan de
r egen slrever. m ., m eerv. tegenstrevers. wip der brng moet zwaarder gemaakt worden.
Bi
jkans evenveel a1s tegenstrqder. A1wie tegen- D e tong der weegschaal zweeg zoo lange in testreeft, tegenwerkt, tegenworstelt:zoo vele tegen- genwieht. Voxo.

strevers maken het mi
j wel eens benaauwd.

r egenw :', m., stri
jdige wil, ofdie tegen

'T egen slr:bbeRex.. b. w., ik stribbelde eens anders wil yerigt is:zjn tegenwil maakt
tegen, heb tegengestribbeld. Door allerleistribbe- haar hetIeven lastlg. Van hiertegenwillig.
ling tegenhouden,of belemmeren:wat ik onder- 'K egen w :nd. m .,m eerv.tegenwinden. Een
neem,gi
j stribbcltmi
j al
ti
jd tegen. Van hierte- wind,die tegen iemand aanblaast: detegenwinden
genstribbeling,de daad van tegenstl-ibbelen: geene hebben ons opgehouden.
tegenstribbeling doetmi
jvandatvoornemenafzien. r egeuw eel.en. o.w.,ik woelde tcgen,heb
Van hier tegonstribbelaar,tegenstribbeling.
tegengewoeld. W oelend ziclategen iets verzetten:
regenglrllden,o.w.,ik streed tegen,heb zo de Vorst daer hert wil tegen woelen. S.
tegengestreden. Hardnekkig tegenspreken: houd CosTb
lm

op mettegenstri
jden Van hiertegenstri
jder.
r egenw oordlg. bi
jv.n.en bi
jw. Ergens
r egen slrlxjdlg. bi
jv.n.en bi
jw.,tegenstri
j- aanwezig: ik was er tegenwoordig. Thans bediger!tegenstrjdigst. Dikwjlsevenveel,a1stegen- staande:hettegenwoordige ti
jdstip. Van hierteqs
/rerw,ergenstegen aandruischende:gi
jmoetaan genwoordigheid,tegenwoordigljk.
alle tegenstri
jdige ondernemingen vaarwel zeggen. Y egenw orllel.en . o. w., ik worstelde
M aar dikwi
jls ook,tegen zich zelfaandrt
lischende, tegen,heb tegengeworsteld. W orstelen,om eenige
m et zich zelf niet overeenkomende: er is daariu werking tegen te houden :alhaar tegenworstelen
veel tegenstri
jdigs. Tegenstri
jdig te werl
t gaan. was vruchteloos. Van hier tegenworsteling, de
daad van tegenworstelen.
Van hier tegenstri
jdigheid.
r egenglroo m , m ., m eerv. tegenstroomon.
Een stroom, waardoor iemantl wordttegengehou-

regenw ersle:fng. v.,zie tegenworstelen.

F
Tegex:w e#
l:ezx,o.w.
,ikwri
jtte tegen,heb

den:de tegenstroom vertraagdeonzereis. Ogerdr.r tegenge<rjt. Tegenstrevelen,tegenstribbelen:Gods
eene algemeene tegenstreving:m en m octden te- toorn ontstak OP al dattegenwri
jten. L.D.S.
genstroom der algemeene denkwi
jsnietuithetoog P. Van hiertegenwri
jterytegenstrever.
verliezen.
r egen w rl.jéee,m.
,zie tegenwrq'
ten.
r egen lrek ken . o. w.,ik trolt tegen,ben
r egenza ng. m , meerv.tegenzangen. Een
tegengetrol
tken. Te gemaet trekken:wi
j trokken zang, die eenen anderen zang afwisselt; zoo als
een koorzang)een verheven tegenzang.
den vi
jand tegen.
'T eg en lrom m el.en. o. w.! ik tromm eltle r egenzeggeil.jk,zie tegenzeggen.
tegen,heb tegengetrom meld. Te gemoettromm e- r egenzeggen . o. w., ik zeide tegen,heb
Ien:verhengd ging m ell'JS/I-ITA tcgentromm elen. tegengezegd. '
regenspreken) zi
j deed het zonder
'T egen va'l.en. o. w., ik viel tegen. ben tegenzeggen. Van hier tegenzeggelk'k; zamenst.:
tegengevallen. Nietwel uitvallen :datisverbaa3d ontegenzeggeli
jk. ScHalsczt heeft tegenzeg, voor
tegengevallen. Mi
jzelf,mi
jllkonstenvielentegcn. tegenspraak-: niettegenstaande alle tegenzeg der
Hoov'
r.
groote.
'T egeu verzek er:ng, v., meerv.tegenver- r egenzeléen. b. w.,ik zettede tegen!heb
zekel'ingen. Eelle verzekering, tegen eene andere tegengezet
. Tegenover ietsanderszetten;bjzon-

overstaande:tf
len hi
j mtjdie verzekering gegeven derli
jk tegen ietsanderswagen)watdurftgj er
had,gaf ik hem dt
l belangri
jkste tegenverzeke- tegellzetten?
ring.
regenzl
lde, v., meerv. tegenzjden. De
Y eg en voeéer, 113., meerv. tcgenvoeters. zi
jde) die tegen eene andere zjde overstaat:iets
lemand?wiensvoeten tegen deonze gekeerd zi
jn, van de tegenzi
jde beschouwen. Van muntspeciên
daar hti detegenoverstaande zjde van den aard- en gedenkpenningen bezigt mengemeenli
jk keerbo1 bewoont:hoe laat is hetthansbj onze te- Z9**#: .
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r egenz:n. m . Tegenheid, afkeer: eenen Voxo. Overdr.:debli
ldscllapteeltverdriet.Knus.
Van hier teelt, teler. Zam enstell.: teelbal,teelr egenzerg, hr., m eerv.tegenzorgen. Zorg deel,teeldrift, teelland, teellid, teelsap, teelti
jd,
tegen andere zorg aangewend: zo 't niet met teelzaad, teelzucht, enz. V oorttelen, voortteling,

tegenzin in ietshebbenykri
jgen,enz.

goede teegenzorginalleri
jlverhoedtwierd.HooF'
r. enz.

r egenzw eren . o.w.,ik zwoer tegen, heb
r ell.er, m., m eerv, telers. Alwie teelt;en,
tegengezworen. Tegen iemand of iets zweren, in de spraaltkunst, de tweede naamval van een
afzweren:den spaanjaard en dertierannieteegens naam woord,naar hetlat.genitivun.
r el.g. v., meerv. telgen. Eene boomlootr
te zweeren. Hoo/T.
r e:k en , zie teeken.
eenescheut,ofeen jong boompje:op eene wi
lde
r eu . v., meerv. teilen. Een aarden vat, of telg geLnt. D at past een zuleke telgh, geteelt
van
zul
ck
ee
n
bool
n.
V
oxo.
Ove
r
dr
.
,
t
I
e
af
s
t
am
een aarden schotel:zi
jschonk eene teilvo1moes.
Voxp. Treckt de sinnen af van al de blauwe meling van een of ander geslacht:van de telge
r. Zamenstell-: telgkweeker,
tei
jlcn, van al het porselei
n. J. CATS. Ende van Varaols. Hool'

sloegh in detei
jle,ofin den ketel,ofint1epalllle. telgkweekeri
l,enz. Boomtelg,lauriertelg,oljftelg,
BlasEtz
v. In Overi
jsselwordthetgebezigd,voor oranjetelg,wilgentelg,enz. Van telen.
een' diepen houten bak. in het huishouden ge- rela-oor,o.,meerv.teljoren. Een tafelbord:
joor enz. Zamenstell.: tel
joorlikbruikeli
jk. Hetschi
jntverwantaan tegel,tl
jchel. een schoon tel
r elsleeen, b. w., ik teisterde,heb geteis- ker enz.

terd. Ruweli
jk behandelen,en daardoor beseha- Tel
joor, fcl
pbor,en telder,hoogd. Teller,middigen:wat teistertgi
jdatarmekind. Avonden: deleeum lat.taliert
hm,schi
jntvan teilafte stamCESAR. die m etdrie en twintig wonden geteisterd men.
lag. V oxo. Fig.: wind en golven teisterden het r el.:ng, m.j meerv.telingen. Anders tah-ng.

schip a1s om stri
jd. Van hierteistering. Zamen- Zeker klein slag van eendvogels; gi
j liet uw wastell.tteisterzwepen,bi
j J.J.Scl
.
lurTExs. Van terhond onsvogelkoienstoren om eenen teelingh.

hetoude teesen,fde.
gfen,plukken,scheuren,trekken. V oxo. Spreekw,: eenen teling uitzenden, om
r e:l,'een volopklemstaartige bastaarduitgang, eenen eendvogelte vangen,iemand een klein gebeantwoordende aan het fr.tt-, en aan het lat. schenk doen, om een grooter terug te bekomen.

tan:majesteitenz.
. Zamenstell
.: telingbout, telintagt, telingvangst,
rekst, m.,meerv.teksten. Eigenli
jk,deza- enz.
menhangende inhoud van een geschrift,in tegen- r el.
kens,bi
jw.,zamengesteld uitteenelkens.
overstelling van de aanteekeningen: staat het in Teelken male:zi
jlachthem telkens toe,a1s hi
j
den tekst,of in de noten? Het is van den kant haar nadert. Steeds,gestadig:mi
j telkens onrust
in den tekstovergebragt. Voorts,ook eengedeel- brouwen. L.D.S.P.
te van den inhoud van een gesehrift,eenigetekst- r el.ien, b. w., ik telde,heb geteld. Eigen-

woorden,en bi
jzonderli
jk die, waarover iemand li
jk, evenveel a1s talen, spreken,zie talen. Bi
j
wil uitweiden: gi
j zi
jt bi
j 'teerstedeelvan den KIL-l
aetzelfde,a1sheteng.to feJ)hoogd.zöblen,
text gebleven. Ds Dlcx. Spreekw.) bi
J den erzahlen,nederd.vertellen,verhalen:endedathiu
tekst bli
jven, voet btj stuk houden. Van den sinestucken telt. L.v.YSLTH. In het hedend.
tekst raken,daarvan afdwalen, het eigenli
jke on- gebruik, de hoeveelheid der eenheden van voorderwerp derrede uithetoog verliezen. Iemand komende dingen opnoemen,optellen:hi
j telde ze
van den tekst helpen, hem in verwarring bren- op zi
jne vingeren. Tellet het volck, op dat ick
gen. Iemand op den teksthelpen,hem hetonder- hetgetaldes volcks wete. BIJBELV. Eene betee-

werp van zi
jn gcsprek herinneren. Zamenstell.: l
tenis, welke talen ook moethebben gehad,bli
jtekstschri
jver,tekstverdraai
jing,tekstverhaal,tekst- kens het daarvan afgeleide tal,getal,en betalen.
woorden,enz. Bi
jbeltekst,grondtekst,enz. Van Yoorts, medetellen, in aanmerking nemen: gj
hetlat.teztus.
tclt mi
j niet. Ik wort
l hier weinig geteld,ben
r el. m. Telgang,pasgang:diepaarden zi
jn hierin geen tel
,in geen aanzien. En iemant
lergewend den telte gaan. lk kan dat dier den gcns onder tellen is,hem daaronder rangsehikken.
telnietleeren. Van hiertel,f
ZJJ:;eenpaard,dat Geen tien kunnen tellen,zeereenvoudigzjn. Van
den te1 gaat. Zamenstell.: telgaan, telgang,tel- hier telbaar,datgeteld kan worden;teller,telling,
ganger, telpaard, telpas, teltrede, enz. Van het enz. Zamenstell.:telkupst enz. Aftellen, bi
jteh
lat.tolutim incedere,telgaan,pasgaan,bi
jK1I,.tel- Ien,hertellen,natellen,overtellen,toetellen,tli
ttellen,telden.
len,vertellen,voorttellen,wegtellen,enz.
rei. telle, v.
, meerv.tellen. Een paard,een r el.
Ier, m.,meerv.tellers. Eigenli
jk,alwie
telganger: meenig tel, een meenig draver, en telt. Bi
jzonderli
jk,in derekenkunst,detellerder
meenig ander kostli
jk paard. Focousxsa. A1s deelen van hetgeheel,diein eenige breuk begreM evrou ten wapenspel uitreet op een wittetel. pen zi
jn. In tegenoverstelling van noemer. Van
Voxo. Van het lat. tolutarths, een telganger, tellen.
eene hakkenei.
r e*nen,o.w.,ik teernde,heb geteemd. Tal-

r el,o. De daad van tellen. Overdr.:hi
j is machtig spreken:is dat ellendig temen! Van

in geen tel,komt niet veelin aanmerking, wordt hier geteem ,teem ,de daad van temen; teemach-

nietgeacht;hetwelk overeenl
tomtmet hetlat.2'
n tig,teemster, temer, temerir, temert
l, enz. Dit
nume?'
o esse,tk numero haberi. Men zegtook bl
j' woord heef: zi
jne beteekenls ongetwi
jfeld aan
dentel,in tegenoverstelling van bq
jdenhoop. Dit zi
jnen klank tedanken.

woord is naauw verwant aan fcl, en komtvan
r e'm e', zie altemet.
tellen.
r em 'm en , b. w., ik temde, heb getemd.
r elen, b.w.,ik teelde,heb geteeld. V oort- Tam maken :wilde beesten temmen. Allerleidiebrengen, gewinnen: kinderen telen. Noch teelen ren worden door den m ensch getem d. W egens

die in d'Aemstellucht een overkosteli
jker vrucht. planten gebruiktmen ditwoord niet,schoon men
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n tamme en wilde onderscheidt. 0ok van rament, en is van het lat. temperamentum ontZe i
m enschen,bedwingen,gedwee m aken. En temtze, leend.
die op'tlant geen weelde kunnen dragen. VoxD. r em s. V.j m eerv. temsen. Anders feezzld,bilse, ital. tamt**
ylo. Eene
Zi
jne driften,zi
jne gramschap temmen, intoomen. Klra. ook tentst, fr. tantlV an hier tembaar,temm er,tem ming,temster,enz. digte zeef van paardenhaar,waardoor men meni-

aat zi
jgen,om hette zuiveren. Van
Zamenstell.:ongctemd. Ooktammen:datsi
jgheen gerleivocht l
lden, fr. tamiser,
Elephanten meer tammen en souden. GlscllllR. hier het bedr.werkw.temsent teegz
H oogd.zöhmen,fr.dompter, ital-, lat.domaret gr.
3lplet
M.
r em pe. O., meerv.tempees. Eigenli
jk,een
aangenaam oord van hetoude Thessalié: hemelhoog, verhieven de Grieken het Thessaalsche
T empe. Overdr.,een aangenaam oord:m en noemt
deez landstreek nu deTempedezerlanden. V OND.

HetHaegse Tempe en zi
jn waeranden. VoND.

rem peestp o., meerv. tempeesten. Onwe-

der, orkaan:wi
jwerdcn dooreen zwaartempeest
overvalen. Van hierbi
jlflL.tempeesten,stormen;

tempeestig,stormig,onstuim ig.
Tempeest, fr. templte, ital.tempesta,sp. tentpesftzd, is een bastaardwoord, ontleend van het lat.
tempestas.

r elnlei. m., m eerv. tempelen, of tempels.
Evenveel welk groot gebouw, dat aan de eeredienst van eene ofandere Godheid geheiligd is:
uit het hofin den tempel.Voxp. De tempelvan
de groote Godinne DIANA a1s nietgeachtsalworden.BlgsEsv. Eene afbeelding van zulk een ge-

ital.tamigglare,door eene tems gieten.
r en. zie te.

renger, bi
jv. n.
, tengerder,tengerst. Teeder, rank, van li
jf en leden. Van hiertenger-

heid. Dit woord is misschien doorinvulling van
eene g gevormd van hetlat.tener,ital.tenero.
r enor. m.,meerv.tenors,bastaardwoord,beteekenende eene der vier zangstemmen,dus naar
het ital.tenoregenoemd. Van hier tenorist. Zamenstell.:tenorstem.
r enl. v.,m eerv.tenten. Eenveldverbli
jf,van
doek, of vellen:indien ick volgen zou hetspannen uwer tent.Voxo. Overdr.:en hem een tent
van waterwolken strekte. L. l). S. P. V oorts,

geeft men den naal
n van tentmeermalen bi
jzonderli
jk aan demozaische stichtshut:tentdoek,tentenmaker,tcntcnmeesterbi
JKzra.,hedendaagskwar-

tiermeester;tentkoord,tentpaal,tentpen,tentqchuit,
enz. Godstent,legertcnt,veldtent, enz.
Tent,neders,,eng.ook f8??f,fr.tente,ital.tenda,
sp.tienda, komtvan hetlat.tentorium,en ditvan
bouw : die klei
jne silvere tempelen van 1)zANA tendere,spannen. .
r en ten , b.w.,ik tentte,heb getent. In de
maackte.BlaBsLv. 1)e plaats,waareenige deugd
uitnemend vereerd wordt: daar is de tempel der heelkunde gebruikel'
tk,andersmeteen'bastaardtgang', tenteren, van het lat.en ital.tentare,onhuweli
jksliefde en eensgezindheid. Of waar rnen ui
der
z
oeken
,
c
ene
wonde
peilen, sonderen :ick sa1
aan eenige ondeugd den teugel viert:tempelen

der ontucht. Voorts, oolt evenveel welke vri
je gheen bijtsalf noch gheen pijnlick tenten vreesen.
heerli
jkheid, welke voorheen aan de orde der Zsluwscxls NACHTSG. V an hier hetzamengest.
jzer,sondeeri
jzer,ital.tenta.
Tempelieren behoorde: de Tempel is bi
jkans tenrti
eerbe. v.,meerv.teorben. Zekerspeeltuig,
gansch en al uitgeveend. Van hier Tempclier.
Zamenstell.: tempelberg, tempeldak, tempeldeur, in het fr. ook teorbe, ital,teorba genoemd:zoo

teurt de Florenti
jn op vorstli
jke toonneelen met
tempeldienst,tempelfeest,tempelgereedschag,tem- s
pelofer! tempelpracht,tempelpoort,tempelsleraad, m orrende teorb''tgespreclt.D s l)Ecx.
tempeltlnne,tempelvoogd:tempelwacht, enz. V an
hetlat.templum.
r em pel.fer. m ., meerv. tempelieren. Anders tempelheer, hoogd. Tempelherr, fr. templtkr,
middeleeuw.lat.templarths. Een priester,tem pelwachter: door onze tempeliers aan 't Roomsche
kruis gehecht. M oox. Een 1id van eene ridderorde, welke haren naam van den Jeruzalem schen

r erel.. m., mcerv. tepels. Het uitpuileud
rniddelpuntvan eene borst:beneen den tepel,die
uitpuilt op de borst.V oxo. Zamenstell.:tepelzalf. tepelzweer. M aar tepeltrezken,zoo als Ros-

MsR '
Vksscuxlteen deelvanzi
jneR'
jmelarl
jnoemde,zi
jn evenveel a1s tt
kpelwerken in hetvriesch.
van tiepelen, knutselent van waar voortsgedepe
.h
gek-nutsel. Tepel is elgenli
jk zoo veela1sdetl
p,

tempel bekwam,wi
jd en zi
jd eene menigte van oftop der borst,van hetoude tl-ppel.

r er. zie fe.
vaste goederen bezat,en van derzelver inkomsten
ZOO weelderig leefde,datzi
jdaardoor aanleiding r eren. b. en o. w., ik teerde,heb,of ben,
j KIL. eten. Verteren, verduwen:
gaf tot de syreekwi
jzevan drinkea als 664 Tetn- geteerd. Bi
Pelier,veeldrlnken.
mi
jne maag wil niet teren. 11ASMA. Eenen pot
r e- per, m. Evenveel a1s tempering. Ei- van opgezam elde boeten enz.verteren:de schoolgenli
jk! de daad van temperen. Voorts, getem- kinderen teren. Gastereren: in eene herberg te*en. Teren en Smeren. zkchteruitteren,interen,
perdheld, gesteldheid, in zameustell.: de telnper 1
ne vertcring maken, welke de inkomsten overder l
uchtiszeergematigd. Naerden ongeli
jkel) ce
temper der harssenen.Y oxo. Zamenstell.:wan- treft. Van hier tering enz. Zamenstell.: teertemper, slechte temper: m its de wantempcr der dag, teergeld, teerkost, teermaal,teerparti
j,teerlucht. 1-100:>T. Van het bedr. werkw. temperen, penning, enz. Interen,opterenyuitteren,vertereny
vermerlgen,en doorverlnenging matigen. Zam en- enz.
Teren,eng.to fear,gr.TejttM,lat.terere,hoogd.
stell.:temperoven,tempermes)enz.
r em p eram ené, o.,meerv.temperamenten. zeLren,iseigenli
jk metdetanden vermalen,tten.
. b.w.,ik tergde,heb getergd. SarEigenli
jk, evenveel als tempering en temperthi
j r:ergen
dat
Habs
bur
ghs heiren tergt. V OND. Fiis van een vurig temperament. Yoorts,die bi
j-

zondere gesteldheid der menscheli
jke vochten,uit guurl.:d'olimp mag metzjn kruinvoortaan'tge-

hoofde van welke m en de menschen in zwartgal- starnte tergeu. AxToxzo. V an hier geterg, terlige,gallige,bloedri
jke en sli
jmerigeonderscheidt: ger,terging,tergster. Zam enstell.:tergtaalytergeen bloedri
jk,een sli
jmerigtemperament. Ditbas- woord,enz.
taardwoord luidt in het hoogd.en fr.ook tempê- r eH ng. V. De daad Va# ttren, vertering
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der longg ofuitdrooging,ulttering:aan de tergng welmaken,hi
Jlooptgevaarvan sterven. Voorts,
sterven. Vertering van spi
js: het hapert mi
jne gaven de grieksche vertalers van den hebreeuwmaag aan eenegoede tering, Uitgaven aan spi
js schen bijbelaan hetsinaitische verbond den naam
en drank enz.1 de tering naar de nering, niet
m eer verteren, dan m en wint. V an hier teringachtig. Zamenstell.:teringkoorts,teringkwaal,teringziekte, enz. Borsttering,longtering,enz. Van
fel-en.

r er- . m .,m eerv.termen. Uitdrukkingjkorte volzin, of woord1 aen een onduitschen term .

Ds Dscx. Hoofsche termen. Bi
jltlL.ook een
ti
jdvak,en eenegrensscheiding. Zamenst.:kunst-

van st
qM'
r
jzxj. die tevens eenen uitersten wi1aan-

duidt. D ie naam werd vervolgens in hetlat.door
testamentum overgezet. V an hicr kreeg het oude
verbond ook in onze taal de benaming van het
tlvde testament) en in tegenoverstelling daarvan
werd het nieuwe vel'
bond het n?kgzvJ: testament
genoem d: de huishouding des nieuwen testaments.
Zamenstell.: testam entmaker, testamentschri
jver,
'#tuigen!getuigen,
enz. Komt van het lat.testart

term enz. Voxp.heeft ook tarm.
jnen uitersten w1lbetuigen,
betuigen,bi
jzonderli
jk,zi
Terzz?, eng. ook term, is ontleend van hetfr. bi
l ons ook testeren.
terme,datwederom van het 1atterminus,landpaal, r eél, zie tats.
afbtamt.
r e*s,bi
jv.n.en bi
jw.jtetser,tetst. Kleverig,
r er- lln. m.,meerv.termi
jnen.Eenbepaald deegachtig: dat brood is al te tets. V an hier
t
et
s
hei
d,
t
et
s
i
g:
t
e
t
s
i
ghci
d.
ti
jdvak:op termi
jnen verkoopen, op voorwaarde

jw-,tettigcr,tettigst. Al
van betaling binnen zekere bcpaalde tkdvakken. r elllg,btv.n.en bi
Voorts,geeft men den naam van term3
inen (in te zindelijk:watis dat een tettig wilfl Van hier
t
e
t
t
i
ghe
i
d.
I
n
de
geme
enz
am e verkeering gebruiOveri
jsseltorminen)ookweleensaankinderstuipjes,
omdatdeze van ti
jdvak totti
jdvak wederkomen. kelijk.
Van het lat.terminus,fr. terme.
reug, toog, v., meerv. teugen. Bi
J Klt,.
r eenen . zie tornen.
teughe, ft
wâq trek. De daad van trekken,toqen.
r erp. m.,m eerv.terpen. Eenverouderd
In hetgebrulk,bi
jzonderli
jkjademtogtyademhallng:
naamw., beteekenende eigenli
jk cene hoogte, dat m en 't beter m et eene toog te verzwelgen
hoogtcn, gemaakt, om, bi
j drinkt met lange teugen. Itt
j overstroomingen,zich geve. HoorT. Hi
derwaarts te begeven, ten einde daar voor het eene teun,in eenen adem, in eenen slok. V oorts,
water beveiligd te zi
jn; van hetoude drephen, hetgene m en in eenen adem haling uitdrinken kan:

ien 1)j daareen goede
frf
#kn, dat is trekken. Wat is waarsch'
tnli
jker, eene teug waters. Doro.rd
Zamenstell.: waterteug,
vraagtde H eer Z.H. A laEwlax,dan datdie heu- teug uit deed. H ool'
velsvan naardezelvein nood tetrqg'
en(trekken), wijnteng,enz. Komtvan togen,tegen.
, m eerv.teugels. Ecn werktuig,
hunncn naam bekom en hebben. V oor terp be- r eu ge'. m .
zigde m en ook torp; en van daar onsdorp.
om te trekken. Bi
jzonderlkk,dekoorden,waaraan
rerpenélln.termenti
jn,m. Vloeibare hars m en trekt, om paarden te besturen,de leizelen,
jk zegt,de &d'
,de fpp/zl:
uit den terpenti
jnboom,onder den naam van Ct
j'
- of2 zoo a1s men gemeenli
r M et eenen losprz'
dcâen terpentt
in,onderseheiden van devloeibare lulsteren naa den teugel. l'loor'
t
euge
l
den
t
e
uge
l
vi
e
r
en
; overdr-,
hars van den lorkenboom, die den naam van sen
ri
jden,
teugel houden,onder gestadig
Venedaanscheterpentqn voert,en van deharsvan nîet bedwingen. InDen
teugel in den nek rukken:
den dennenboom, waaruit de gemeene terpentbh, bedwanrhouden.
bestaat. Zamenstell.: terpenti
jnboom, terpenti
jn- ruk, Frlesen! vri
jden toom en teugelin de nek.
werkw.teugelen,teugelloos,
geest,terpenti
jnolie,terpenti
jnstoker,terpenti
jnsto- OCDAAN. V an hierhet
zonderteugel,enz. Zamenstell-:teugelkoord,teugel
keri
j,enz.
Terpentt
jn fr. teA
rtbenthine eng. turpentl
net reep,e11Z.
hoogd.Ibtpentin,perz.terbentl
n,gr.Tegjtvllz
r
JNsy
ç
k, Teuget,neders.tögel,hoogd.Zûgel,gr:RNykN.

gelpen , b.w .,ik teugelde,heb geteugeltl.
Ttgr
zwëyjN'
j.komt van hetgr.TEpl
J.w'
8nç,Tsgjtv , D erneu
teugel aandoen,overdr.y onderbedwang bren-

terpenti
jnboom, dat zekerli
jk van eenen ooster-

scben oorsprong is.
r epra*. S.5 mcerv. terrassen. Eene OPVCworpenehoogte van aarde,ofgraszoden. Hoogd.,
fr.terrasse,qus genoemd naarterl'e,de aarde.

gen: een paard,- zi
jne driften teugelen. Van

hier teugelbaar, onteugelbaar, - teugeling,enz.
Zamenstell.: Beteugelen,beteugelinp onbeteugeld,
ontteugelen,enz.
eul, m.en v.,zie teuten.
r erstond. bi
jw. Aanstonds, dadeli
jk, on- r
I'eu ten . o. w., ik teutte,heb geteut. Een
verwi
jld:ik kom terstond.
rerw l', bi
jw. en voegw. A1sbi
jw-,intus- klanknabootsend woord. Zulk een geluid maken.
schen. onderwi
jl: terwi
jle moogt ge md dees als in dit woord begrepen is,door een temend
kindren u verm aken. V oxD. A1s voegw-,gedu- gesnap: wat kan datm eusch bitter teuten! V an
rendedat:terwi
jlhi
jzichen'tvolkregeert.Voxo. hier geteut, ttut, iem and die gestadig teut; teutachtig, tetlter, teutig, teutster, enz, Zamenstell-;
r eseh . zie tasch.

r esl. v.
, meerv. testen. Elgenli
jk, evenveel teutkous,in de gemeenzame verkeering,die gesta-

welk aarden vat: a1s een aerden potm akers test. dig teut;teutmoer, enz.
Bllnsru, 1477. In het gebruik. een grooter of FKeu leren. o.w.,ik teuterde,hebgeteuterd.

kleiner aarden vaatje,waarin men vuurdoet:de Voortd. werkw. van teuten. Gestadi
g teuten.

test in de stoof zetten. Zam enstell-; vergiettest,
vuurmandetest, vuurtest, enz. Van hetlat.testa,
een aarden vat.
r esla- en*. o., meerv. testam enten. Lat.
testamentum. Een uiterste wil:zonder testam ent

HoorT bezigt teuteren in dezelfde beteekenisals
sidderen, treptdare. V an hier teuterig,teutering:
teutering was er in 'sK onings heir.Hoor'l'. Zamenstell.:beteuteren. Zie beteuterd.
r eu lkeu l, m.en v.,zie teuten.

sterven. Tot een gelukkig testament.Voxo. In revengszie te
fens.
iemands testament staan,daarin meteene erfgi
ft revreden, bi
jv. n. en bi
jw., tevredenerj
bedeeld zi
jn. Spreekm : hi
l mag z:n testament tevredenst. Mtt zich zelven en anderen bevredigd,
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vergenoegd:wi
jleven hlergerugtenweltevreden. dagen. 0ul. zeide men ook tten honderd, voor

W ees met uw 1ot tevreden. Van hier tevreden- duizendJen neven elken elephantwaren tien honheid. Zam enstell.:ontevreden,ontevredenheid.
dert naannen. BJJBEI,, 1477. V an hier tiende,

rhanl.bi
jw. Op hetti
jdstip,datvoorhanden tiellheid. Zamenstell.:tiendaagsch,tiendehalf,tienis, op het tegenwoordig ti
jdstip. Oulingst'hans, derhande,tienderlei,tiendubbel,tienhoek,tienjarig,
of te âcn-:, en dit voorte hands,te hande. V an tienman,tienm anschap,tiensnarig,tiental,tienvouhier althans.
dig,tienwerf,enz. llertien,veertien, vertienen,
r h ealer, o.,m eerv.theaters. Bastaardwoord, vertiening,enz.

ontleend van hetgr.Mscrçtlv,en daarmede afkom- Tien, vries. (
it
kn, eng. ten, hoogd.zelten,z/zl,
ytig van 0'
cq.
l
1c!, zien, aanschouwen. Eigenli
jk, fr.d?
'
z,ital.dt
kci,lat.decem,gr.sexq.
evenveelwelk schouwtooneel;maarin hetgebruik, r#ende. bi
jv.n. Van tien:op den tienden
bdzonderli
jk,datvan eenen kwakzalver enz.
dag dermaand;ook metuitlating van hetz.n.:
r h ee, v., rleerv. theeLn, van verscllillende op den tienden. H et is de tiende, dien ik ontsoorten. Bladeren van eenen chineschen heester, moet. Ilet is naauweli
jks een tiende,een tiende
en hetaftrek-selvan zulke bladeren. Zam cnstell: gedeelte, van de gallsche m erligte. l'Jrie tienden
theebakje, theeblaadje, theeboom, theebus, thee- meelbloemeten spi
jsoflkr. BIJBSLV. Tiendengedoek,theegoed,theeketel,theekoekje,theekooper, ven,invorderen,ontvangen,voorzekerelandschattheekopje,theekist
je,theelepel,theepot, theestoof, ting. Tienden geven,f1g.,nadeelli
jden,enz. Zatheetafel, theewater, theewinkel, enz. Dit woord menstell.:tiendheer,tiendheFer,tiendregt, tiendreis,even als de thce zelve, uitChina herwaarts kening,tiendschri
jver,tiendschuldig,tiendverpachovergekom en,

rlter:akel
l.
, v. Anderstriakel,driakel. In
hetfr. triacle, hoogd. Theriak, lat. theviaca, gr.
#'
rkgtqxxk. Eene artseni
j tegen vergir welkcrnaam

ting,enz.

Ylenken.zie n'
anken.
r iepel.en. zie tepel.
I':el
r.v. Het tieren, groei,welige aanwas:

van hetgr.ê'
jjt
nv ontleend is,omdathet vleesch dat kruid heeft hier te lande geene tier. Bloem

van adderen daarin oorspronkcli
jk eene voorname en kruidt,ten velden uitmetgeiletiergesprooten.
middeltegen de beetvan adderen, en anderever- hoon van Steenwi
jk had hi
l
'noitrecllte tier gehat.
giftigedieren,inhetgr.êNgtq,beschouwde.Hoo>>'
1, Hoorl'
. Hi
Jishiernietil1zi
jnetier,hi
jkan hier
plaats bekleedde,of omdat men heta1s een hulp- H oorT. Overdr-,genoegen,tevredcnheid:sintden

bezigt drt'
akel,zoo a1s nog,in hetgem eene leven nietaarden. V an tieren.

gebruiktwordt: oftzi
j driaakel te koop had.

r h lrs, m., meerv. thirsen. Eene steng,die

r#er.o.,zie tlkren.

I'lerel.:eren. o. 1:,.,ik tierelierde,heb ge-

met wi
jngaardranken ol
nslingerd was,en doorde tierelierd. In het fr. tirelirer, ital.turlurullare.
priesters van BAccHcsgedragen werd,bi
jVoxo. Kwinkeleren, zoo als het gevogelte: en vroli
jk
wt
j'
ngaartsptkts lat.thq
irsus,gr.'
I/ujcog:schuddende pluimgediert daerondertiereliert. Voxo. Klankden thi
jrs. Hooy'l,. U ter eere droeg ze den nabootsend.
zachten thi
jrs. Yoxo. Zal
nenstcll.: thirsdragcr, r :eren.o.m,ik tierde,hebgetierd. Razen:
een Bacchant,enz.
wat raast en tiert hi
j! Die 'tverken kilien wil,
rlalk. v.
,meerv.tjalken. Een lang en smal moet hem het tieren troosten. CATS. Van hier
eenmastig vaartuig,dat men op deZuiderzeeen getier,bi
jVoxo.ooktlkr.voorgeraas,enz.KlankW adden veel ontmoet. Zamenstell.: t
jall
tschip, nabootsend.
tjalkschipper,enz.
r:eren,o.w.,ik tierde,heb getierd. Welig
Ylankenstjenken,o.w.
,ik t
jankte,heb ge- groeken:datgewaswilhierniettieren. Overdr-,
tjankt. Eigenljk,evenveel a1sjanken,van hon- aarden:zi
j kan in diestad niettieren.Voorheen
den enz. ln hetgebruik,van menschcn,of kin- ishetookbedri
jvendgebezigd:gediert,tot'smenderen, klagend huilen:lkoe tjankt gi
jweerzoo! schen nooddrufttam getiert. SIx v.CHAXD. DeVan hierget
jank,tjanker,enz. ltlanknabootsend. wi
jl zi
jn klippen barnsteen tieren. Poo'
r. Vâ
Zn
I'ibee. m. Eene rivier: om '
tovervloeien hiertier,tierig,weliggroei
jend,enz.
van den Tiber. Hoor'
r. In hetlat. Tibert-s.

r lelre*e:n, o. Een halflinnerlen half wol-

r l'
bur, o. Eeneplaatsvan ltalië;hetsteile len weefsel:een beddeeleetvan li
jnen,wullen,oF
Tibur. Voxo. In hetlat.eveneens Tiburtierenti
jn. v.llAss. Van hiertiereteinen,van tier legen. b. w., ik toog, heb getogen, Ou- retein. Van hetfr.tiretathe ontleend.
lings trekken, Ook uithalen, zuigen: aI
s si
j de r#er:gs zie tieren.
borsjes en de kroonde tepels togen. BRSDSR. rle.
rk. m.
,meerv.tjcrken. Zekerslag van
Thans enkel in eenige ti
jden gebruikeli
jk,en in snippen, dat de gewone poelsnippen in grootte

de zamenstell.: aangetogen,doorgetogen,illgeto- overtreft, el) in Noord-Am erika gevonden wordt:

gen,nagetogen,onttogen,opgetogen,voortgetogen, de t
jerk is met zwarte strepen en dwarsstrepen
weggetogen,enz.
gemerkt.
r :en. een grondgetal, dat tusschen negen en
r l.ers
le. o.,meerv. tiersjes. Een vat, dat
e1fstaat. Bi
j zel
fst.naamwoorden en in alle ge- hetderde deelvan een okshoofd houdt. lnhetfr.
slachten en naamvallen onveranderli
jk:ti
en dagen, tierson. Hetstamwoord is hetfr.tlers,een derde.
tien maanden,tien jarcn. Ook zonderz.n.:de rlgehel.
, m., rneerv. tigchelen en tigchels.
klok slaat tien. A ls z. n. van het vr. geslacht: Eigenli
jk,evenveelztls tegel,zie tegel. In hetgezet er eene tien onder. Detien (van de speel- bruik, een gebakken steen, waarvan men muurkaart)opspelen. Een tient
je(in deloteri
j). Twee werk vervaardi
gt, een tigchelsteen, of baksteen:
tienen m aken twintig. Voor tien personeu, tien entle de tigehel was hen voor steen. BlassLv.
deelen,tien uren,enz.:zi
jwaren methuntienen, Van hiertigchelaar,ofticller-Zamenstell.:tigcheldeel het in tienen,een weinig voor tienen. Bin- aarde, tigchelbakker, ti
gchelbakkeri
j, tigcheldakg
nen eene tien dagen,laatzich nietbeteromschri
j- tigcheldekker,KIL.
, tfgcheloveu, tigchelsteeu,tigven,dan binnen het enkele ti
jdsbestek van tien chelwerk,enz.

622

TIGER- TIJDOS.

Y :gen m . Eene rivler van Azië: over den ti
jdrekenkundig, ti
ldrtlimte, ti
ldsbegin, ti
jdsbespaTiger. Den Tiger drinken. Y oxo.
ring, ti
jlsbestek,ti
jdschrift,ti
jdsorde,tjdstip,ti
jds-

+lg1.v.,tigten,zie tfj'
gen.
verloop, ti
jdvak, ti
jdverdri
l
-f, ti
jdverkwisting, ti
ldYIJ. o.
,meerv.ti
jen. Bi
jverkorting van getq. verlies,tijdverspiling,tijdwijzer!almanak;ti
jdwinsty
Eb en vloed:laag en hoog ti
j. Ook weleens, enz. Appelti
jd,avondti
jd,bloelti
jd,etensti
jd,fruitbi
jzonderlk-k,devloed,in tegenoverstelling van de ti
jd,geboorteti
jd,herfstti
jd,hoogti
jd,hooiti
jd)jaarebbe: datschip vaartmetheteersteti
j. Dezee ti
jd,jagtti
jd,kerkti
jd,kersti
jd,knikkerti
jd,kootti
jd,
vexgeet haer pelck, en NSREUS eb en ti
j.Voxo. leefti
jd,leesti
jd,lenteti
jd,levensti
jd,maaitdd,maalHet tj verloopt. Mi
jn ti
j is verloopen,spreekw. ti
jd,meiti
jd,nati
jd,onti
jd, ooftti
jd,oogstti
jd,oorvoor: ik heb mi
jn ti
jd gehad. Ti
J
'stoppen,bli
j- logsstijd,paasehti
ld,postti
jd,ruiti
jd,rustti
jd,schaftven liggen. Ti
j kavelen,gissen,wanneerhetge- ti
jd, scheerti
jd, schemerti
jd, schofttt
jd, slagttjd,
ti
Jgoed za1zi
l
-n. Zamenstell.:ti
janker,ti
jglas,een snoeiti
jd, speelti
jd, tusschenti
jd? teelti
jd, A'erhuissoortvan zandlooper,enz. Hetstamwoordistqkn, ti
l-d,vischti
l
-d,vleeschti
l
-d,voorti
jd,vredesti
jd,wanvoorttrekken.
delti
jd, werkti
jd, winterti
jd, zaaiti
jd, zomerti
jd,
enz
.
YI
Jd, m.
, meerv.ti
jden. Voorheen meerma1en vrouweli
jk,zoo a1s bi
j OCDAAN,in:watleit Tq'
d vries.,neders.tied,angels.tid,hoogd.Zeit,
mj aen deprachtd:reensvervlooten ti
jd;enbi
j ltomt, volg. KIL.,van tL
j'
en,ft
ltfcn,trekken,voortVoxo. in:'tis geen heltvan d'oudeti
jt. Ook trek-ken, en voorwaarts gaan,omdat deti
jdgenog tegenwoordig in: in der ti
jd enz. Volgens stadig voorwaarts snelt.
Aoscuxo, eigenli
jlq, de ti
jdruimte, waarin alle r l
ojdel.
llk. bi
jv.n. Alwatniettotde eet/voorvallende dingen elkant
ler opvolgen, en dus wigheid,maartotden f(
)W behoort:ti
jdeli
jke goehet tegenovergesteldc van deeeuwigheè
d:voorde dertn. Dit ti
jdeli
jke levcn. Het ti
jdeli
jke met
schepping wj
tscrgeen ti
jd. Enna delzti
jd ook het eeuwige verwisselen. Al wat totdenzelfden
eeuwig heerschen t'samen. Ds Dscx. Voorts, ti
jd behoort:hetmoetdoorden ti
jdeli
jken voareen deel van die ti
jdruimte: dc ti
jd moet alles zitter gedaan worden.
leeren. Deti
jdto'ltdekkerderwaarheid.Hoov'
r. rl
ldel.
eos.bi
jv.n. Eigenli
lk,zonderti
jd,of
Verstorven en verslontlen doorongenae des ti
jds. dat geen'vasten ti
jd heeftten nietlang aanwezîg
AxToxlo. Ook daarin heeft de ti
jd zi
jne alveris haar gunst ook ti
ldeloos, alshetbloeien
nielende tanden geslagen. De ti
jdruimte,binnen van een roos? Hooya'
n Van hier het vr.z.n.
welkeietsgebeuren moet,ofaooopt:gi
jhebtnog ti
jdeloos.anders tn-looh zekerslag van narcissen,
ti
lds genoeg tot dat werk. Men hadtden ti
jdt datzieh nietaan den gewonen bloeiti
jdbindt.
we1 korter mooghen bespreeken.Hoor'
r. A1s ik r l.jden,zietn-en.
dengantschen ti
jd mi
jnslevensoverreeken.Voxo. r l
.jdgeioof,o.,zietn
-d.
Het bi
jzondere ti
jdstip,waarop iets gebeurt, of r i
.jd:g,bi
jv.n.en bi
jw.,ti
jdiger,ti
jdigst. Ter
gebeuren moet:ik had den regten ti
jd verzuimd. regter ti
jd plaatsgri
jpende:ti
jdige hulp verschafHet is geen ti
jd meer,om zulkstedpen. Yoor f'
en. En a1
s bi
jw-,ter regter ti
jd,ofvroeg:gi
j
dezen ti
jdt.Voxo. lemands ti
jd is hetti
jdstip komt ti
jdig. Voorts, is to
-dige vruchtbi
jHALMA
waarop iemand iets doen moet: hi
J kwam op ri
jpe vrucht:el1zjn tt
jdt
ghekoeen ti
jdl
gheosbi
j
zi
l
-nen ti
jd. Een wi
js man weetzi
jnen ti
jd. Hi
j ltlL.evenveel als tq
j'
dkoeen tùdos,datistî
veejaneemt zi
jncn ti
jd welwaar. Hi
jheeftzi
jnen ti
jd rige koe el
) tweejarige os. Van hierti
jdigheid,
gehad,is nietbruikbaarmeer. Zoo ook:deka- ti
jdigli
jk. Kamenstell.: onti
jdig, onti
jdigheid,onbeljaauw heeftzi
jnen ti
jd gehad,ofisuitdenti
jd, ti
jdigli
jk) vroegti
jdig, vroegti
jdigheid, vroegttdigdeugt niet meer. Deti
jd,waarop iemandsleven li
jk.
ten einde loopt:niemand sterf
'
tvoorzi
jnen ti
jd. I'lldl.
ug. v., meerv. ti
jdingen. Een nari
gt
Ten zi
jnen ti
jde is, op hetregteti
l
-dstip. Hoog van eqnige gebeurde zaak: eene gewenschteti
jt?
'
ld verschiltgrootell-ksvan hoogt!'
7W,en beteekent ding. 'k Heb lang de ti
jtling weg.Voxo. Zaeen tkdstip, waarop het hoogst noodzakeli
jk is menstell-:nieuwsti
jdingypostti
jding,zeeti
jdi
ng,enz.
dat iets geschiede: hetwordthoog ti
jd,datwi
j TB''
ding,hoogd.Zeitung,beteekenteigenli
jkeene
vertrekken. Uit den ti
jd zi
jn is,gestorven zi
jn. gebeurdezaak,waarvan mennarigtkri
jgt,enkomt
Ook bezigt men ti
jd vooreenen bi
jzonderen za- van hetangels.tidan,zweed.,i
jsl.tidakgebeuren,
menloop van dingen,diebinnen eenbi
jzonderti
jd- geschieden.
Perk voorvallen :zich naar den ti
jd schil
tken. Op Y la
dkoe, v.,zie tq
-dîg.
..
betcre ti
jden hopen. Bi
j de verbuiging van werk- r i
o'
jdkort:ng, v., meerv.ti
ldkortingen. Alwoorden: de tegenwoordige en verledene ti
jd. les,waardoormen den ti
jd kort,die anders,door
Ti
jd en stond,ofti
jden en stonden worden dik- geheelewerkeloosheid,ligteli
jk te langzouvallen:
werf bgeengevoegd:men moettjd en stond (ge- na gewonebezigheden,ishetlezen mi
jeene aanlegenheid, welvoegeli
jkheid) in achtnemen. M et gename ti
jdkorting.
der ti
jd,na eenig ti
jdsverloop,terregterti
jd,ter '
Tldkr:ng, m.
, meerv.ti
jdkringen. Andcrs
zi
jncr ti
jd, ter zelfder ti
jd, toen terti
jd,in der tùdperk,/(
)Wrc/
c. Eene hoeveelheid van ti
jd:binti
jd,enz-;van ti
jd totti
jd,op ti
jd,op voorwaarde nen eenet) ti
jdkring van dertig jaren. Ook we1
van binncn eenen bepaalden ti
jd te betalen,in eens een bepaald getal van jaren,dat,wanneer
ti
jd en wi
jle,bi
j ti
jds,binnen'sti
jds,buiten'sti
jds, het rond geloopen is, door soortgeli
jk een beenz. Van hier geti
jde, ti
jdeli
jk,al wattotden paald getal van jaren vervangen wordt,cndus
ti
jd behoort,ti
jdeloos,zonder ti
jd,onzeker van zelfop nieuw schi
jntaan te vangen:de Chinezen
bestaan: dat er niet zo onbestendigh en ti
l-deloos verdeelen hunne geschiedenis in ti
jdkringen van
is a1s geleende mogenheid. H.DlcGR. ti
jdig, zestig jaren.
ter regter ti
jd, enz. Zamenstell.: ti
jdgeloof,dat rk.
jdnaal.
d, v., lneerv. ti
jdnaalden. Eene
slechts eenigen ti
jd stand houdt;ti
jdgenoot,ti
jd. naald, ofobelisk,dieden ti
jd,alshetware,trotkorting,ti
jdkring,ti
jdnaald,ti
jdperk,ti
jdpunt,-ti
jd- seert:deegi
jptische ti
jdnaalden.
recister.ttidrtktnaar, tddrtkening,ti
jdrekenkunde, r#ldos.m.,zie tt
jdig.
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rl
JdpepR,o.,ziett
jdkving.
rlklak. o. Zekcrspel?tiktak spelen. Van
r ldrekenaar. m., meerv. ti
jdrekenaren hierhetonz.werkw.tiklakken. Zamenstell-:tiken ti
jdrekenaars. Iemand, dieden ti
jd van voor- takbord, tiktakschi
jf,enz. Van tî
kken,uithoofde
gevallene en voorvallende dingen berekent. V an dat door het neerzetten van de schil-ven zoodanig
ti
jdrekenen,dat enkelin deonbepaaldewi
jzege- een geluid veroorzaal
tt wordt: de tiktakschi
jven
bezigtlwordt,m aarintusschen den oorsprong voorts kleppen. Oupook aan ti
jdrekening,ti
jdrekenkunde,en ti
jdreken- + :1. v.
,meerv.tillen. Eigenli
jk,de daadvan
kundig,gegeven heeft.
tillen, opheffng, beweging: er is iets in til, in
+ :J1'
I.
se1*rI.
1*
1, o., meerv.ti
jlsehriften. Een beweging. Voorts,is tk
l een werktuig,datmen
schrift, dat op bepaalde ti
jden t
litkomt, zoo als optilt, een vogelknip,de valdeur van een duivenecn maandwerk, een weekblat
l:hi
jwordtbi
jl
tans hok zelf, en, vol
gensK1ra.,ook eene ophaalbrug,
in elk ttidschrift gehekeld.
anderstilbrugghetrtz/&rt/
gp/l/?. Zam enstell.:duiven'
Tlldvak, o,zie tq
-'
dkrl
ng.
til. Van tdlen.
Y :.jdw #lzer,m.,zietî
)
''
d.
r l:baar. bi
jv. 1)., tilbaarder, tilbaarst. A1

'
T#len, bi
J Kls. tt
-l
den, o. en b.m,ik ti
l
-de, wat getild, opgeheven, bewogen worden kan:tillleb geti
jd. Voorwaarts gaan, trekken: op den baer goed, tilbaer have. KIL. llet ztjn geene
loop ti
jen. Men ti
jter evenwel aen 't i
jsseli
jk tilbare goederen, geene roerende goederen. Zagevaert.Voxo. Aan den arbeil ti
jen. Van hier menstell.:ontilbatr. Van tillen.
geti
j, en ti
l
-, naar den gestadigen voortgang van rll.
len, b.w.,ik tildeg heb getild. OpheFen,
het water dus genoemd; ti
jd, enz. Zamenstell.: opligten:ik kan hctniettlllen. Ergellsaan tilen
beti
jen enz.
is, zich daarmede inlaten. Van hier ti
l,tilbaar,
T :.jgen. o. m,ik teeg,ben en heb get
'
egen. datgetildkan worden,enz. Zamenstell-:optillen,
Bi
jKIL.,evenveelalstt
jden.ti
jen,voorwaartsgaan, vertillen, enz. Dit woord is misschien verwant
trel
tken: de reizer ti
jgt op weg. Poo'
r. Toen aan hetlat,tollere.
A L>ZX-NNDSR teegh achter Ponus her.Voxo. Van
r l.m avus. m . Eene rivier:boven dcn behier ligten, tigt, aanklagt; betigten. Zamenstell. faem den Timavus. Voxo.

aanti
jgen,beti
jgen, aanklagen, beschuldigen: on- rl.
*aber, m., meerv. timbers. Anders ook
nooslen te beti
jgen is kleenekunst.VoND.,enz. hb'
mber. De top deshelms,waarop devederbos
Verwantaan tiegen,.toaen,en taè
gen.
rust: de helm met den Koninkli
jken thjmber.
'T :.jger,m ,meerv.t
l
'
jgeren,ofti
jgers. Eigen- HoorT. Voorts, is tl
mber, of timnter, bi
jKIL.
.
li
jk,eengestreeptdier,datenkelinAziëgevonden evenveelwelke top,en timbre,in hetfr.hethoofd,
wordt: als d'oude tiger grimt op eenenjongen en eene kloosterklok;in overeenkomst,waarmede
leeuw.Voxo. Oneigenli
jk,een mensch van eenen men bi
j Kls. vindt:timmer,ofttimber,van het
wreeden aard:de tigerleizi
jnaertvoor'sKonings klooster.
voeten af. Voxo. Van hier getq'
gerd, gevlel
tt. rl.
m xner, o., meerv.timmers. Oulings,de
v
Zamenstell-:ti
jgerhengst,ti
jgerhond,ti
jgerkat,enz. daad van timmeren. Voorts, een gebouw,even
HetXvi
jfje van eenen tqger voertden naam van a1shethoogd. Zimmer. En houten totvergadering
togerln.
destimmers(eommè
ssuras c6#?
Wcû). BIJBSL,1477.
.
Jy*
0.
-#er,fr-,ital.tl-gve, Zam enstell.:vrouwentimmer. Van timnleren.
9ern hoogd. Ti#cr, eng. tt
.
lat.,gr.t?'gris.
rlm m eraadle. v.. meerv. timmeraadjen.
+ ;A* 9 v.ymeerv.ti
jken. Eene stof tot Ver- D e daad van tim meren,getimmer:ik ben aan de
vaardiging van bedden enz. Zamenstell.: til-kw e- ti
mmeraadje. DetreFeli
jketimmeraadjetesteuren.
ver enz. Beddeti
jk enz.
HooF'
r. Een gebouw :het is eene schoone tim -

'
TIJI.
OOS,v.,zie tt
jdeloos.
meraadje. De vlam in dehoutetimmeraadjeger.jll.
pen, o.w.,ik tjilpte,heb get
jilpt. Een slagen.Voxp. V an tl-mmeren.

klanknabootsend woord,waardoor hetgekweelvan
r l'
m xneren, b. en o.w.,ik timmerde,heb
m enigerlei gevogelte wordtaangeduid: daer wuf- getimmerd. Het houtwerk, dat tot een gebouw
gevogelttjilpten snatert. Voxp.
behoort, oprigten en in orde llrengen. Bouwen
+ IJ,u, 1n. Zeker geurig kruid: TllssTl.
llals over hetalgemeenteen htlis,een schip tim mcren.
stampt wilden ti
jm. Voxn. Gi
J bied Athcensche V an hier getimmer, getim merte, timmer, tim -

bieslechtsKorsikacnschen ti
jm. Ds DEcx.
meraadje,timmeri
ng,enz. Zamenst.:tilnmerbaas,
Tt7
m,fr-lhb
j???,eng.thn
-'
meti
tal./0
/3
?0,sp.tomillo, tim mergereedschap, timmerllout, timmerhuis, timhoogd. Thè
jmian, lat. thn
-?3
zo/z??, gr.'
g:
)pr
lv,schi
jnt merlieden,timmerman,tim merm ansbaas,enz.,Aanafkomsti
g van fluatq
p, eenen geurigen reuk ver- timmeren, aftimmeren, betimmeren, bi
jtimmeren,
wekk-en,wierook,en andere dingen,o/eren.

doortim meren, hertimmeren, intimm eren, onttimr lk . m,,meerv.tiklcen. Eene kloppende aan- m eren, optinlm eren! overtimmeren, toetim meren,
raking met den villger, de hand, enz.: iemand tusschentimmeren,ulttimmeren,vertim meren,enz.
eenen tik, of een tikje op den schouder geven. r lm m eriteut, o. Hout, waarvan iets geln de volkstaal,een slag: iemand tik geven. Ilie timlnerd worden kan:onsland verschaftonsweitik was raak. Van tikken.
nig timm erhout. Sprcekw.:alle houtis geentim r lkk en. o. w., ik tikte, heb getiltt. Een merhollt,alle voorwerpen zi
jn nietevenbruikbaar.
klanknabootsend woord,waardoor het geluid het- r 'm xnerlêetlex:. zie tlmmerman.
welk m en door een zachtgeklop met den vlnger, r :m m erm an , m.,m eerv.timmerlieden. Al
de hand, enz. verwekt, en voorts ook zulk eene wie zi
jn werlc maakt van timmeren:is dese niet
klopping zelve, aangeduid wordt: aan de deur detimmerman?BIJSELV. Bi
jzonderli
jk,een meestikken. Van hier getik,tik,de daad van tikken; ter timmerman: hi
j werkt bi
jeenen timmerman.

tikker,tikkert
je,tiktak,enz.

Zamenstell.: timmermansbaas, timmermansjongen,

Tikken!hoogd,ticken,is verwant aan tokken en timm ermansknecht, timmermansrekening, tim mertuklcen biJ KIL.,fr.tottcher, eng.to touch, oudlat. m answerk, tim mermanswinkel, enz. H uistimmertanere,f?#6r:,waarvoortangereingebruikgeraaktis. m an,seheepstimmerman.
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r l- p aau. o.,meerv.timpanen. Zeker par- land: in bedwang van m enssevlegels en t'irannen.
kement, dat de drukkers aan db pers gebruiken. V oxo. Elk,die anderen m ethardigheid enwreed-

Dit woord luidt in hetfr.timpan,en schi
jntvan heid regeert:hi
Jiseen tiran overzi
jnekinderen.
hetlat.tq'
mpanum,gr.Tuprqvov,eene trommel,en Van hier tiranni
l, tirannisch, enz. Zamenstell.:
aartstiran enz.
een trommelvel,ontleend.
r :'m p.'je.o.
,meerv.timpjes. Xenlangwerpig Tiran is in onze taal,zoo als in vele andere,
broodjc,dataan weerskanten spitstoeloopt.
overgenomen van het gr.TuFaM&og9eigenli
jk,een
+ ln. o. BiJ- KIL. ook ten. Een der hoofd- eigenaar, of heer,van zulk een versterktslot,a1s
waa
rui
t
m
e
n
van
ouds
he
r
i
n
meni
g
l
and
he
tommetalen: dit i
jzer, koper, tin, en loot. Voxo.
Vaatwerk van tin: geen patri
jsil
1Engelsch tin. liggerid oord beheerschte en uitzoog.

Voxo. '
Van hier tinachtig,tinnen,onverbuigb.bi
jv.

n.,van tin gemaak-t;tinnig. Zam enstell.:tinader,
tinasch, tinerts,tingroeve,tinkalk,tinnegieter,tinnegoed,tinnekas,tinwerk,enz. Bloktin,huttentin,
korreltin,pondtin,staaftin,vertinnen,enz.
Ffn neders-, eng-, zsveed.tlh,hoogd.Zthn,fr.
êtain, ital.stagno. kom t van hetlat.stannum,of
daarmede uiteene andere bron.

rl.
eannll, v., meerv. tiranni
jen. Dwingelandi
j, en allerleihard en wreed beheer:dieti
jranni
jpast Turken en Maranen.Voxo. Van tlrJ??.

r lras, zie tras.
r l.te', m ., m eerv.titels. Van hetlat.titulus.

Eigenli
jk, het opsehrift van een graf,eene eerezull,een standheeld,enz. In hetgebruik, hetop-

rinne. v.,meerv.tinnen. Bi
jKIra.,evenveel schrift van een boek,een geschrift,enz.:welken
a1s transse, kanteel, eene getande omheining van titel heeft dat werk? W jders, de benaming van
de bovenste oppervlakte van eenell muur,ofeen iemands waardigheid? de Vorsten van Nassanplat dakj en dus het allerbovenste daarvan:ter Di
etz voeren den titel van Prins van Orall
je.
tinne toe. HooF'r. Ende stelde hesn op de tinne Zi
jn titel is hooggeleerde heer. Van hier het
des tempels. BIJBSLAr. W ier gevels,tinnen,da- bedr.werkw. tttelen,iemand met zi
jnen titel,of
ken. V oxo. D it woord luidt in hetzweed.ook zi
jne titels bestelnpelen. Zamenstell.: titelblad,
tî-nvethoogd.van ouds ller Zinne.
titelplaat, titelprent, titelregt, titelri
jk, titelzucht,
r lnx:eg'leler. tingietel., m., meel
.v. tinue. enz
gieters. A1 wie tinnen vaatwerk vervaardigt,ver- Y :lelex:, zie tltel.
l. m ., mterv. tittels. Een klein pennekoopty enz.: bi
j welken tinnegieter hebt gi
jdat Y llle'

gekocht? Van hiertinnegieteri
j. Zamenstell-:tin- streekje,stipje, enz.: dat er geen tittcltje aan
negieterswinkel enz.
hlpere. En saldaernieteenjota,noch een tit* l.
n1. m. Zekeresterkespaanschewi
jn. Za- tel,van dewetvoorbjgaen.BIJBELV.
menstell: tintwi
jn, anders wtjhtint, ital.vl
notin- r obb e. v., meerv.tobben. Eene kuip,welto. Dezewjn wordtdusnaarztinedonkereklelr ker hoogte,in vergeli
jking van dewi
jdtelgering
genoem d.
is:er springteen hoepelvan detobbe. Een tobr :nl. 57., meerv. tinten. Kleur: bruin van betje evenrond is,in degemeenzameverkeering,
tint. l)e schaduw van die schilderi
j is twee tin- een korten dik vrouwspersoon, of kind. Zamen-

ten te sterk. llit woord luidt in het hoogd. stell.: kalktobbe,kleertobbe,meeltobbe,waschtobTinte, ital. tintoqsp.tinta.middeleeuw.lat.tthcta, be,enz.
Tobbe,neders. tubbe, dubbe, fr. douve,m iddelfr.teinte,en komtvan het lat.ttngek.e.
r iz:lel., rn.,zonder m eerv. Alwat dient,om eeuw.lat.dupia,is verwant aan het hoogd. Z?/vunrtemaken. Bi
jzonderli
jk,halfverbrandelom- ber.
pen, die door een enl
telvonkje aan het glim- r ebben. o.w.,ik tobde,heb getobd. Zich
m en gebragtkunnen worden. Zamenstell.:tintel- afslooven: is dat tobben! 5V
'i
j hebben het met
doos enz.
hobben en tobben eindeli
jk zoo vergebragt. Van
Tt'ntel,tontel,tottdel,tonder,zweed.,neders.tun- hier getob,tobber, in Gouda zeer gebrt
zikeli
jk;

der,angels.tender,/()'
n#cr,eng.tinder,hoogd.Z?
z4- pi
jpentobber, iemand, die zieh metpi
jpen mal
ten,
der'van hetoude //4,tan,fcn,d.i.vuur.
pakken en dragen,voor een gering loon afslooft.
r l.xklel.en. o, w., ik tintelde,hcb getinteld. Hi
j is een tobber, een ongelukkige sukkelaar.
Flonkeren, Eikkeren : hare oogen tintelen van Tobberi
j Zamenstell.: betobben:laa:hern maar
vreugde. Hettintelend gestarnt. Voorts!zachtjes betobben,begaan,in den gem eenen spreektrant.
prikkelen:mi
jne vingers tintelen. Van hlertinte- r eb:asvlgeh. m.,meerv.tobiasvisschen. Bij
ling. geoiltker, en prikkeling iu de vingers. Het KIL.t
obl
j'
aes,toptïaes,horenvisch. Een zandaal,of
heeftdenzelfden wortel a1s tintel.
smelt,bi
jLINN.Amodq'
tes Tobianus.
r lnleA:ng, %'.,zie tintelen.
r oeh , bevestigend en aandringend voegw.
+ 1.,, m.,meerv.tippen. Hetspitstoeloopende Ja toch! is genoegzaam evenveel als:Jajzeker-

uiterste einde van evenvecl well
t ding: ziet gi
j li
jk! Verlaatmi
j toch nietis,verlaatmi
j,bidik,
van verre een schacp al k-ieskaeawende den tip niet. Doe het toeh! doe het,bid ik. Eveneens
van 'tgras afknaegen.Voxo. D e tippen dervin- versterkt toch den zin der gezegden,waarbi
j het
%eren enz. Op hetti
pje is,op het uiterste,of op gevoegd wordt,in:hoekuntgi
jmjtochzookwelhet punt. V an hier tlp
'pen. V erwantaan top.
len? BTat hebt gi
J toch dus ovcr mi
j te klagen?
r lrp en ,b.w..ik tipte;heb getipt. Aan den W ESTRRB. Intusschen vervangt het de plaats van
tip afkorten: het laaar laten tippen. Eene speel- evenwel,in: l1i
J doet het toch. Het zaler toch
kaart tippen, haar aan eenen tip kenmerken,om toe moeten komen. Zie voorts doch,zoo als men
haar te kunnen onderscheiden: eene kunstgreep oulings,ook in deaangevoerdebeteekenissen,voor
van valsche spelers. Ook weleens onzi
jd-,even toch schreef.

als het hoogd. tl
hfen, tûpfen,neders.tt
ppen,met r odde,v.,meerv.todden. Vodde,lomp:zij
'
eenen tip van den vinger,of een puntigwerktuig, is met vodden en todden om hangen. Zam enstell.:
aanroeren. Van f?#.
toddenwi
jfenz.
r lea u, m., meerv. tirannen. Een
r ee,voorzetseltn bjw. Alsvoorzetselkomt
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het meermalen in plaats van tot, in: daartoe, Y oebeheepec. 0.w...k behoorde toe,heb
hiertoe, waartoe, enz,, voor tot dcf, tot dit, tot toebehoord. In eigendom kotofaan iemand be-

jtoe. Ook a1sz.n.,
wat,enz. Alsbi
jwoord ishetdetegenoverstelling hooren:datboekbehoortmi
van open: de deur is toe. Ook wordthetvoor o. alles wattotofaan iets behoort:een bedm et
eene bi
jvoeging bi
j ietsanlersgebezigd:op den ziln toebehooren.
hoop toe,op den koop toe,enz. Eldersheefttoen

r oeb ereldex.. b. w.,ik bereidde toe,heb

a1sbi
jw.,eene aansporende kracht: toe,Jongen! toebereid. D oorvereeniging van verschillende dintoe!Eindeli
jk wordt voortuitgedruktdoorer op en bereiden:diespdsiszeerweltoebereid. Ik
foe,a1smen zegt:hi
jspeeltermaarop toe; en llet hun eenen zeerdeftigen maaltjd toebereiden.
in eene reeks van zamenstell. is toe genoegzaam V an hier toebereider, toebereiding, toebereidsel,
evenveel,als voort,ccz?,enz.,waarvan wi
jeenige toestel;toebereidster.
hier zullen laten volgen:
r oeb elpou w en , b. w.,ik betrouwde toe,
Toeademen,toebakeren,toebakken,toebedingen, heb toebetrouwd. Iets aan iem and betrouwen :
toebereiden, toebetrouwen, toebeuren, toebidden, betrouwt gi
j mi
j dat niet toe? Anders toever-

toebieden, toebi
jten,toebinden,toeblafen,toeblazen,toebli
jven, toeblikken,tgeblinken,toebolwer-

trouwen.

r eeb eu k en , o. en b. w., ik beukte toe,
ken, toebonken, toebonzen, toebouwen, toebran- heb toegebeukt. Onz.,voortgaan m etbeuken,lusden,toebreeuwen,toebreiden,toebrengen,toebrom- tig aanbeuken :beuk maar toe! Bedr.,digt beu-

men, toebrui
jen, toebuigen, toebulderen,toedam- ken:zjbeukten destadspoorten toe.
m en,toedansen!toedeelen,toedekken, toedempen,

r eeb :dden . 1). w., ik bad toe,heb toege-

den. A1 biddende toewenschen: iemand alles
toedenken,toedlchten,toedienen,toedi
jkenrtoedoe- be
men,toedonderen,toedouwen,toedraai
jen,toedra- goeds toebidden. Van hier tocbede, toebidder,
ven:toedri
jven,toedringen,toedrinken,toedrukken, toebiddlnw enz.
tûebigenengtoeêten,toeotlisteren,toegaaf, toegaan, r oebx
*edeu. b.w.,ik bood toe,heb'toegetoegieten,toegorden,toegraauwen,toegraven,toe- boden. Aanbieden: en hi
jmi
jtoebootsoe mcniCoxsT.DER M lxx. Boven iets,dat
grendelen,toegri
jnzen,toegri
jpen,toegrimmen,toe- ghen smeeck,
groei
jen, toegrommen, toehaken, toehakken,toe- m en voor iets anders verruilen wil,nog ietsbiehalen,toehappen,toehebben,toeheelen,toehei
jen, den:hoe veelbiedtgj m!jdaarop toe?
toehi
jgen, toehooren, toehouden,toehouwen,toe- reebqlen, b. en o. w.
, ik beettoe,heb
keeren, toekefen,toekennen,toeki
jken,toeklem- toegebeten. Bedr-, fig,bi
ltend,snaauwend toemen, toekletsen, toeklinken, toeklouwen,toeknel- voegen: hi
j beetmi
J deze lasterli
jkewoorden toe.
jk,voortgaan, aanhouden met bi
jten: hj
lenytoekni
jpen,toeknikken,toeknoopen,toekooi
jen, Eigenli
toekri
jgcn,toekruid,toekuiyen,toeladen,toelakken, bleef maar toebijten. Fig-, toegeven, zich tot
toelangen,toeleveren, toellggen,toeli
jmen,toelon- eenige zaak laten vinden: a1sgi
jhem watmeer
ken,toeluisteren,toem aauwen,toemalen,toemeten, bi
edt,za1hi
jwe1toebi
jten.

toemetselen,toemoFelen,toem ollen,toemuren,toe- Y eeb :n den.b.w.,ik bond toe,heb toegemurm elen. toenaai
jen,toenagelen,toenemen,toe- bonden. M eteenen band,of met banden, slniten:
estelen,toenjpen,toenoemen,toepakken,toepalen, een pak toebinden. ls de zak al toegebonden?
toepekken,toepennen,toepersen,toeplakken, toe- Spreekm:men bindteenen zak weltoe,ali
:hi
j
pleisteren, toeprangen, toeprevelen,toeraden,toe- nlet vol; m en houdt wel op meteten,voor dat
regenen,toerjden,toeri
jgen,toeroepen,toeroesten, men geheelverzadigd is.
toerollen,toerooken,toeschieten,toeschroei
jen,toe- r eebl.ae en, b.en o.w.,ik blafte toe,heb
schuit,toeschuiven,toesjouwen,toeslede,toeslepen, toegeblaft. Onz.,voortblafen:dehondblaftmaar
toesli
jken,toeslingeren,toesluiten,toesmakken,toe- toe. Tegen iemand blafen:als ik den hond iets

aft hi
j mi
J toe. Bedr.
, oneigenl, op
smeden,toesmeren,toesmi
jten,toesnaauwen,toe- aanbied, bl
jmj
snellen, toesni
jden, toesperren, toespi
jkeren, toe- eenen snorkenden toon toevoegen:durft gi

springen,toespugen,toespuiten,toesptlwen,toesta- zoo iets toeblagen?
b. en o. w.,ik blies toe,heb
melen,toestamjen,toestappen,toesteken,toestem- Y eeb :azen.
men,toestemm lng,toestooten,toestoppen, toestor- toegehlazen. Onz., sterk doorblazen, aanhouden
men,tocstralen,toestri
jken,toestrikken,toestrooi
jcn, met blazen: de wind blaast wakker toe. Bedr.,
toestroom en, toestuiven, toesturen, toeteren, toe- digtblazen:de hals van die Cesch is bi
jkans getimmeren,toetooveren,toetrappen, toetreden, toe- heel toegeblazen. A1 blazende toedri
jven: gi
j
trekken, toetromm elen! toevallen, toevenster!toe- blaastmi
j den tabaksrook telkens toe.

<bleeftoe,ben toegevi
jlen,toevlieden,toevllegen,toevouwen,toevrlezen, r oebllveu,o.w.,il
ven, gcsloten bljven: dé deur
toewaai
jen,toewandelen,toewas,toewegen,toewel- bleven. Digt blj'
ven,toewenden,toewinden,toewri
jven,toewringen, moettoebli
jven.
#kken. o.m ,ik blikte toe,heb toetoezang,toezegclen,toezeggen, toezenden, toezin- Yeebl.
geblikt. Aanblikken:in hetvoorbi
gen,toezweren,enz.
jgaan bliktezi
J
r oeb ak epen, b. w., ik bakerde toe,lleb hem vriendeli
jk toe.
toegebakerd. Digtbakeren,te vcelbakeren :men
m oet de kinderen zoo niettoebakeren. Van hier
toebakering.
r oebak ken . o. w.,ik bakte toe,Ileb toegebakken. Voortgaan m et baltken: om al dat
beslag te verbruiken,zalm en we1moeten toebakken.
r eeb ed.lngeu , b. w., ik bedong toe,lzeb

r eeb ol.w orken , b. w., ik bolwerkte toe,
heb toegebolwerkt. M et verschansingen sluiten:
de stad is thans van alle kanten toegebolwerkt.
r oebeuRen , o. en b. w., ik bonkte toe,
heb toegebonkt. Onz., aanvangen m et kloppen:

nu moogt gi
j vri
jeljktoebonken. Voortkloppen:
hi
jbonkteimmertoe. Sterk doorkloppen:nl
zbegint hi
j eersttoetebonken. Bedr.,albonkende
toebedongen. Boven de eigenli
jke voorwaarden sluiten:hi
lbonkte hetvenstertoe.
van koop enz. nog iets bedingen :eene kleinig- r oeb en len , 0. en b. w., ik bonsde toe,
heid voor de kinderen toebedingen.
heb toegebonsd. Onz., sterk doorbonzen: wat
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den pot toe. Bedekken, over het algemeen:zi
j
bonst hj toe1 Aanvangen, of voortgaan, met ha
bonzen:mag ik onbekom merd toebonzen? Bedr., d haaraangezigttoegedekt. A fkloppen:iemand
duchtig toedekken.
bonzend toegooi
jen:bonsdedeurmaartoe!
r eebou w en , b. en o.w.,ik bouwde toe: r eetl.em z>ex:. b.w.9ik dempte toe,hebtoelleb toegebouwd. Onz.,gestadlg voortbouwen: hk gedempt. D igtdempen:de put werd toegcdempt.
bli
jft maar toebouwen. Aanvangenmetbouwen: Overdr.:eene kwade zaak toedempen,hetgerucht
nn hetzjngrond is,mag hi
j daarop vri
jtoebou- daarvan smoren.
wen. Bedr., digt bouwen:waarom hebtgi
Jdat roedenken. b.w.
,ik dachttoe,heb toevenster toegebouwd?
dacht. lets in zi
jne gedachten aan iemand toereebeaken, b. en o.w.,ik braaktetoe, leggen:wathebtgi
jmi
Jtoegedacht?
heb toegebraakt. Bedr.,derwi
lzebraken,dathet r oedeux, v., mecrv. toedeuren. Eenegeuitbraaksel iemand toevloei
jec dat de ni
jt BRA- slotcne deur: ik kwam voor eenetoedeur. Zoo
xEL 'tharttoebraekeuitspi
jt.Voxo. Onz.
,aan- ook toehek,toehuis,toesledc, tocvenster,toewavangen, ofvoortgaan,metbraken:laat hem naar gen,enz.
toebraken.
r oetH eh len, b.w.,ik dichtte toe,heb toe-

r eebraken.o.w.,ik braakte toe,hebtoe- gedicht. lernand iets al
g zi
jn werk toeschri
jvcn:
gebraakt. In hetbraken van vlas,ofhennip,vol- menheeftmk dien brieftoegedicht.
harden:hj schi
jntnog steedstoetebraken.
r oedlenen, b. w.,Jk diendetoe,heb toereebeanden. b. w., ik brandde toe,heb gediend. Op eene gedienstige wi
jze aan tafelbetoegebrand. Door branden sluiten : die wonde zorgen :mag ik lzhiervan ook iets tocdienen?

moettoegebrandworden.
roed:
lken, b. w., ik di
jkte toe,heb toereebpeeuw en. b.w.,gk breeuwde toe, gedkkt. Me! eenen d4k sluitel: devaartwerd
heb toegebreenwd. Digt breeuwen: breeuw die toegedi
jkt.
reet toch ter dege toe!
Y oedeem en .veroud.b.w.,iltdoemdetoe,
reebpelden. toebrejen, b. en o. w.
, ik heb toegedoemd. letsden nachtdervergetenisse
breidde toe,heb toegebreid. Bedr.
,digtbreiden: toedoemen;deze spreekwi
jsbezigtVoxblfa
,ineen
isdekousvan onderenaltoegebreid? Onz.
,aan. berigtvoorzi
jnepoëzi
j.
vangen m et breiden:breid nu maar toe! Voort- r oedoen . b.w., ik dced toe, heb toegebreiden,ofsterk doorbreiden:breid toch wattoe, daan. Sluitentnadathi
jletboek toegedaanlla(1.
mi
jnkind!
De deur toedoen. Voorts is: ergens iets toer eebxen gen. b.w.,ik bragttoe,heb toe- doen, daarop invloed hebben: ik kan daar niets
gebragt. Aanbrengen:zk heeft hem een groot terwereld toedoen. Hetdoeterweinig toe. lnshuwelkksgoed toegebragt. lemantl eene dood- geli
jksistoedoen,in deonbepaaldewi
jze,a1sz.n.,
wonde toebrengen. lets,waaruit men drinkt,aan- medewerk-ing :hetis buiten xni
jntoedoen. En het
bieden:breng hem hetglaasjeeenstoe.
deelw.toegedaan isevenveel,a1sgenegen:hi
jismi
j
r oebrom m en ,b.en o.w.,ik bromdetoe, zeer toegedaan.
heb toegebromd. Onz-, aanbrommen: het dier r eedendepen.b.w.,ik donderde toe,heb

bromt mj toe. Voortbrommen: laat hem maar toegedonderd. Op eenen verschrikkel
i
jken toon
toebrommen. Bedr-,albrommende,ofsnorltende, toevoegen: zi
jn geweten donderdehem zulkstoe.
toevoegen:hi
j bromde mi
lnog ietstoe.
Onpersoonli
jkyvoortdonderen:hetdondertnog al
r eebru:.
jen.b.en o.w.,ikbruidetoe,heb immer toe.
toegebruid. Bedr-, al werpende toevoeren: gj reedouw en, toeduwen, b.en o. w.,ik
bruitmi
jallestoe. Onz.
,aanvangen,ofvoortgaan, douwde toe, heb toegedouwd. Iemand iets al
metbrui
jen:hi
Jbruitmaartoe.
douwende toedringen: douw het mi
j wat toe,
roebulgen, b.en o.w.,ik boog toe,heb Overdragteli
jk,iemand ietsop eenen harden toon
toegebogen, Bed., al buigende sluiten:kuntgi
j toevoegen: hi
j douwde haareenigewoorden toe.
dien openen ring niettoebuigen? Onz.,gebogen Iemand iets in stilteschenken:wie weet,wathj
worden:hetzalhoe langer hoe meer toebuigcn. haar al toegedouwd heeft? A1 douwende digt
Yeebuideren. b.w.,ik bulderde toe,heb sluiten: douw het venster ter dege toc. Onz-,

toegebuldcrd. Iemand iets al bulderendetoevoe- aanhouden met douwen:douwtgi
j nog altoe?
gen:watheeftht
ju weertoegebulderd?
M etinspanning van krachten douwen:douw toch
r eeda- m en , b. en o.w.,ik damde toq, wat sterkertoe! En aanvangen metdouwell:douw
heb toegedamd. Bedr., door m iddel van eenen maar toel

dam afsluiten: Clauus damde den Euphraattoe reedraa:
.jen.b.en o.w.,ik draaide toe,
en leidde deszelfs water naar elders af. f)l)z., heb toegedraaid. Bedr., al draajende sluiten:
op een dam bord voortspelen:dam m aar toe!
draai de deurtoe! Onz.,aanvangen,ofvoortgaan,
r eedansen. o. w.
,ik danste toe!heb toe- metdraai
jen: draaimaar toe!
gedanst. Voortdansen:zk danststeedstoe. Aan- r eedragen,b.en o.w.
,ik droeg toe,heb
vangen met dansen: dans nu maartoe! 0111. toegedragen. Bedr.,eigenli
jk aandragenjfig.:iewerd het ook bedri
jvend gebezigd: de gasten mand een kwaad hart enz.toedragen. W ederk.
vangen aan den hemel toetedansen een dans. iszichtoedragenbetrekkeli
jk totdewi
jze,waarop
V oxo.
iets voorvalt,ofadoopt: hoe heeft zich die zaak
Y eedeeAeu, b.w.,ik deeldc toe,heb toe- eigenli
jk toegedragen? Van hier toedragt. Onz.,
gedeeld. lets bj deverdeeling van een ding aan voortdragen:draag maarsterk toe!
iemand toewi
jzen:datstuk landswerd mi
jtoege- reedragl,v. De wi
js,waaropietsvoorvalt,
deeld. Van llier toedeeling.
of afloopt:dit is de ware toedragt van hetgcr eedek ken , b. w.,ik dekte toe,heb toe- beurde.
gedekt. M et een beddekleed van rondom bedek- r eedraven .o.w.,ik draafde toe,heb toe-

ken: gi
J moethem ter dege toedekken. Hi
jligt gedraafd. Aanvangen metdraven:laatdiepaarwarmpjestoegtdekt. Mtteen dekselsluitentdek den nu maartoedraven. Aanhouden metdraven:
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zi
j draafden steedstoe. Lustig aan draven: laat al te toegeeQi
jk jegenshare kinderen. Van hîer
hetbeest toch wattoedravcn.
toegee:i
jkheid. Zamenstell.: ontoegeeqjk, ontoer eedrl
lven,o.en b.w.
,ik dreeftoe, ben geeqijkheid. Van toegeven.
en leb toegedreven. Bedr.,aldrjvendedoen na- reegenegen, Wv.n.en bjr
v.,toegeneger,
deren: hi
j dreef ons den vlugtendenvi
jand toe. toegenegenst. Deelw.van toeuj
'#e4. Toegedaan,
Ineenkuipen:gi
jmoethetvatterdegetoedri
jven. genegen: hi
j is mi
j zeer toegenegen. Vanhier
Verwi
jten:iemandietssmadigli
jktoedri
jven.HALMA. toegenegenheid.
@ n.
Onz-,aanvangen,ofaanhouden,metdri
jven:dri
jf r eegen e:gd. zie toenetge
maartoe! A1drjvende naderen:het dreef ons r eegeven. b.w.,ik gaftoe, heb toegegeallestoe. Hetmoetonsvan rondom toedri
jven. ven. Inwilligen:gi
j moetwattoegeven. Onderr eedrlngen, b. en o. w., ik drong toe, doen:Egypten geeftniettoe. V oxo. Bovenhethcb en ben toegedrongen. Bedr., al dringende gene eigenljk bedongen is, geven: iets op den
toevoeren:men drong hetmi
jtoe. Onz.,dringen- koop toegeven. Van hier toegee:i
jk,toegevendy
de toeschieten:m en drong vanrondom toe.'A anvangen,of voortgaan, met dringen : dring m aar
toe! Sterk dringen:laat hem wattoedringen !
r eedr:nk en, b. en o. w., ik dronk toe,
heb toegedronken. Bedr.,iets,waaruitm en drinkt,
aanbieden : oulings dronk men elkander eenen

toegeving.
Rreegeven d. eigcnli
jk een deele.van toegeven. In het gebruik een bi
jv.n.en bi
jm ,toegevender, toegevendst. Geneigd, om toe te geven :

hi
j handelt zeer toegevend. Van hier toegevendheid. Zam enstell.:ontoegevend,ontoegevendheid.

horen vol wi
jn toe. Door voordrinken tot na- roeglfl,v.
,mcerv.toejiften. Alwatergens
drinken uitnoodi
gen:hi
j dronk onseen glas wi
jn op toegegeven wordt: datls eene slechte toegift.
toe. lk tlronk hem des ltonings gezondheid toe. 001
<we1eenstoegaaf Van toegeven.
r eeg:elen , b. en o. w., ik gopttoe,heb
Onz.,voortdrinken: drink maar lustig,toe!
r oedruk k en s b. en o.w.,ik drukte toe, toegegoten. Onz-,sterk voortgieten:gietwattoe!

heb toegedrukt. Bedr., aldrukkendesluiten:hi
j Aanvangen metgieten:Gietnuvri
jtoe. Aanhoudenmetgieten:hi
jgootsteedstoe.Bedn!doorhet

begeerde,dat ik hem de stervende oogentoedrukte. Onz-,aanvangen m et drukken:druk nu maar
toe!Sterk drukken:druk watmeer toe! Y oortdrukken:hi
j drukt onbekommerd toe. Van hier
toedrukking.
r eeduw en. zie toedouwen.
roedlgenen. b. w., ik ei
gent
le toe, heb
toegeëigend. Als eenen eigendom in bezitnem en,

ingieten van iets,datgesmolten isjtoeslulten:een
gatm etgesmolten lood,pek,enz.toegieten.
r eegerden, b.w.,ik gordde toe,heb toe-

gegord. Met eenen gordel sluiten:hi
j had zi
jn

kleed digt toegegord.
V eegraauW en.Zie#rccttYe/ljcc4#rcJNW84.
reegraven, b w.,ik groeftoe,heb toegeofgeven:wateigentgi
ju toe? Datwerkwordt graven. Al gravende digt maken,toedelven:de
hem toegeëigend,hem als het zi
jne toegekend. sloot werd geheeltoegegraven.
V oorts,is iemandeen geschrifttoeLigenen,hetzelve r oegeezlde:ex:. b. w., ik grendelde toe,
heb toegegrendeld. M et eenen grendelsluiten:de
aan hem opdragen. Van hier toeêigening.
r eedlen, b.en o.m,ik attoe,heb toege- deur moetbeter toegegrendeld worden.
geten. Bedr-,boven hetgeen men gegeten heeft roegr#
lnzen, o. w.
, ik gri
jnsde toe,heb

nog ietseten:ik za1nog een eit
jetoeëten. Onz-j toegegri
jnsd. Aangri
jnzen: hi
j gri
jnst mi
j leeschieli
jk eten:ectwattoe! Aauvangen meteten: li
jk toe.
eet nu vri
j toe! Voorteten:hi
jbleefmaartoe- reegrupen, o.w.,ik greep toe,heb toeeten.
gegrepen. Eene poging doen,om ietstegri
jpen,
r oeR u iséeeen. b.w.,ik iuisterde toe,heb te vatten:hi
jgreep metbeidehanden toe,maar
toege:uisterd. Iem and iets alCuisterende toevoe- de vogel ontsnapte hem .
r eegr:'m n*en ,zie aangrt'mmen.
gcn:zi
j:uisterde mi
j zulks toe.
r eee uH en ,o.w.,ik floottoe, heb toege- reegreellen, o.w.,ik groeide toe, ben
floten. lemand door ge:uit eenig teeken geven: toegegroeid. Digt groei
jen: a1s de wf
Ande toejen wil,moet men haar nog watopen trachhoort gi
j wel, hoe die gaauwdieven elkander groei
toequiten.
ten te houdell.
r oeh ak en. b.57., ik haakte toe, heb tlperoegaal;zie toegf
't.

r eegaan,o.5:-.,Ik ging toe,ben toegegaan. gehaakt. M et haken sluitenc uw borstrok isniet
Gesloten worden: de deur ging van zelf toe. toegehaakt.
Voorts,istoegaan betrekkeli
jk totdewi
jze,waarop r eeh akk en, o.w.yik hakte toe?heb toeiets voorvalt: hoe is dat toegegaan? Yan hier gehakt. Eene poging doen,om ergens In te hakken: hak niet toe, zoo lang i1t de hand er op
toegang enz.
r eegang, m.,meerv.toegangûn. Plaats,of heb. Aanhouden met hakken: hi
j hakteimmer
gelegenheid, om te naderen: alde toegangen be- toe, Sterk aan hakken:hak toch tou,en maak
zet houden. Toegang tot iemand kri
jgen. Gi
j er een einde van!
hebt onsroepen,onsgebeen,totd(n gehoorden r eeh aIen. b.w.,ik haalde toe,heb toegetoegang afkesneen. Ds Dlcx. Van hier toegan- haald. Digthalen,toetrekken:haal de deur achkeli
jk. Zamenstell.:ontoegankeljk,ontoegankeli
jk- ter u toe!
heid. V an toegaan.
r oeh appen, o.w., ik hapte toe,heb toer oegaxvke::lk.zie toegang.
gehapt. Eene poying doen,om idsalhappende
r eegaren . o.w., ik gaapte toe, heb toe- te gri
jpen: hetvlschje za1 welhaast toehappen.
gegaapt. A angapen: en gaept den hemel toe. Overdragteli
jk,eenftanbodaanvaarden:ikMrenschte,
V oxo.
dathi
j maartoehapte.
r eegedaa n, zie toedoen.
r eeh ebb en . b. w.,ik had toe,heb toegeroegeeluk. bi
jv.n.en bjw.ytoegeefldker, had. Boven iets,datmen inruilt,ofbovenbedontoegeeqi
jkst. Gtnegen, om tQe te geven: zi
jis gene kooppenningen, ontvangen: wat moet @@

628

TOMHEELEN--TOELAAG.

voor dlen hoed op den mi
jnen toehebben? Gesloten hebben:wiltgd dedeurtoehebben?
r eeh eeien. b.en o.w.,ik heeldetoe,heb,
ofben,toegeheeld. Onz.,zich alheelendesluiten:
de wonde zal wel toeheelen. Bedr-,alheelende

digtmaken:kunt gi
jdat4atniettoehcelen? Bd
KIL.toeheqlea,hoogd.zuhetlen.
roehe:
len. b.w.,ik heide toejheb toegeheid. Digt hei
jen: datgat moet met paalwerk
toegehtid worden. Ook onz., aanvangen met
hei
jen:nu moogt gi
j vri
jeli
jk toehei
jen. Voorthei
jen:hi
J bleefmaartoehei
jen.

toegeklemd. Derwi
jze toesluiten, dat hetklemt:

hetdekselwas vast toegeklem d.
r oeld eésen . o.en b.w.rik kletste toe,heb

toegekletst. Onz., voortkletsen: hj kletst maar
toe met zjne zweep. Bedr-, met verwekking
van een kletsend geluid toewerpen:zi
j kletstde
deurtoe.
r eek lln ken. b.w.,ik klonk toe,heb toe-

geklonken. Iets met eencn klinkenden slag derwi
jze bewerken, dat hetsltzit:de ring ia nletter
dege toegeklonken.
r eek l.eu w en , o. w.,ik klouwde toe,heb

r eeh e:ilgex:, b. w., ik heiligde toe,heb toegeklouwd. Ietsstouteli
jkaanvangen:hi
jklouwt
toegeheiligd. D oor heiliging voor iem and afzt/n- maar toe.
deren:welken God is deze tempel toegeheiligd? r oekn e:ien, b.w.,ik knelde toe,heb toe-

Oneigenli
jk van iets,dattereere,often behoeve gekneld. Knellende toesluiten:gi
j htbt hetvenvan een'sterveling afgezonderd wordt:deesdag teralte vast toegekneld.
is aan haar toegehelligd. V an hier toeheill- r eekn:lpen. b. en o.w., ik kneep toe,
ging.
heb toegeknepen. Beb'.,di
gt kni
jpen:de oogen
r oeh ek . o.,zie toedeur.
toekni
jpen. Onz.,sterkdoorkni
jpen:a1sgi
jsleehts
reeh:
lgen. o.w.,ik hjgde toe,heb toege- toeknijpt,zalde nootwel breken.
hi
jgd. Aanhi
jgen:de zonri
jtop,en hi
jgtmj met r oekn :kk en, o.w.,ik knikte toe,hcbtoehaer paerden toe. VoND.
geknikt. Iemandaanknikken:ik zag,datzi
j mj
r oeh eordee. m.,zie toehooren.
r oeh eeren . o.w.!ik hoorde toe,heb toegehoord. Aanhooren, lulsteren: ik heb onafgebroken toegehoord. V an hiertoehoorder,toehooringj toehoorderes, toehgorster. Ook voortoebehooren:dithoort md toe.
r oeh euden ,b.w.,ik hield toe,heb toegeholzden. Iets naar iemand gerigt houden: de
schenker hield hem den beker toe. Gesloten hou-

toeknikte.

roeknoepen. b. w., ik kooopte toe.heb

toegeknoopt. Digt knoopen:knoop uwen roktoe.
D e zak was met verscheidene knoopen toegeknoopt.
r oek em en , o.w.,ik kwam toe,ben toegekom en. lemand geworden: ik heb u datgoed
doen toekom en. W ie weet, o Diderik! wat u

toekoom bi
j geval. OUDAAN. lemand toebehooden: waarom houdt gj uwen mond niet toe? ren:witn komt datgoed toe? Rondsehieten,alle
Houd de deur toe. lk moestmi
j den neusmet behoeftcn bestri
jden:i
k kan daarmede niettoede hand toehouden,zoo stonk het er.
komen. Voorts, is dit woord betrekkeli
jk totde
r oeh eu w en , o.Mr.,ik hieuw toe,heb toe- wi
j
s
,
wa
a
r
o
p
i
e
t
s
ge
b
e
u
r
t
:
h
o
e
i
s
d
a
t
t
o
e
g
ekomen?
gehouwen. Eene poging doen, om ergens in te Het deelw. toekomend is aanstaande:het toekohouwen :houw nog niet toe,als ik u bidden mag. mendeleven. Afstammelingen van ditwoordzi
jn:
Voortbouwen:hj hieuw immertoe.
toekomst,toekomstig.
reehuuen. zie aanhuilen.
r eeh uls. o.,zie toedeur.

r eek em end, b.n.,zie toekomen.

r eeke- st, v. Eigenli
jk,(
1edaad van toeroelufehen,b.w.,ikjui
chtetoe,hebtoe- komen. In hetgebruik,evenveelals komst:mijne
t
oeko
m
s
t
i
s
nog
onz
eke
r.
W
ae
r is de helofte
gejuicht. Aljuichendetoeroepen:alommejuichte
men hem vivat toe. Doortoejuiching vereeren: zijner toekomste? BzlBlLv. Of het toekomende,
hi
j wordtvan rondom toegejuicht. Van hiertoe- het aanstaande:vooruitzigt in de toekomst. De
toekomst is vol duisters. V an hier toekom stig,
juiching.
roekeer. m. Eigenli
jk, de daad van toe- toekomend, aanstaand:hettoekomstig: is verborkeeren. Bi
jzonderli
jk,toevlugt:neem uwen toe- gen. V an toekomen.
keer tot God.
r oek em lllg, zi: toekomstl
r oek eeren . b.57., ik keerde toe, heb toe- r eekoeilen?b.w.?'ik kooidetoe,heb toegekeerd. Derwi
jze keeren, dat het naar iemand gekooid. Metkooten,ofwiggen,toesltliten. Een
gerigt worde: iemand den rug toekeeren. V an drukkers kunstwoord.
hier toekeer,toekeering.
I'eek r:.jgezx. b. w.,ik kreeg toe,heb toer eekeK en. o. w.,ik kefte toe,heb toege- gekregen. Boven het ingeruildekrjgen:hi
jverkeft. Gekeftegen iemand aanheFen :hetdierkeft ruilde zi
jn boek, en kreeg eenen schelling toe.
mi
jgestadig toe. Aanhouden metkeFen:keftgi
j Als bloote toegift ontvangen: op twintig pondeen
nog al toe? Overdragteli
jk,aanhouden met op pond toekri
jgen.
r eek eu:d. o. Kruid, hetwelk men bi
eenen keFendentoon teki
jven:kefmaartoe!
janr eek en nen . b. w.,ik kende toe,heb toe- der kruid eet:ik heb gaarn veeltoekruid bt
jde
gekend. Erkennen, datietsaan iemandtoebehoort: salade.
men kent hem algem een dat werk toe. Ik ken
r eeku lpen? b. w.,ik kuipte toe,heb toehem veel verstand en oordeeltoc.
gekuipt. Digt kulpen: als het vat vo1is, moct
reekllken. o. w.
yik keek toe,hebtoege- hetweltoegekuiptworden.
keken. M et vestiging van de oogen op eenig
reel.
aay. v.,meerv.toelagen. A1wataan

ding ki
jken:ki
jk toch terdegetoe! Aanschou- iemand,of lets,wordttoegeleqd,ofvooriemand,
wen,overhetalgemeen :ikhebslechtstoegekeken, of iete, wordt afgezonderd: dIe toel
age is alte
zonderietsdaaraan te doen. Van hiertoekjkerr klein voor zulk eene onderneming. Al wateraanschouwer:ik stond onderdetoeki
jkerg.
gens wordt bi
jgevoegd: de soldi
jvan hetkri
jgsvolk werd m et eene toelage verhoogd. V an fpereek:
lker.m.,zietoekbken.
r eeklem m en, b. w.
, ik klemde toe,heb leggen
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r eeia den , o.w.,ik laadde toe,heb toege- loopen. V oortloopen: onbeschroomd toeloopen.

jnen weg loopen:duskunt
laden. Aanvangen, of voortgaan,met l
aden:gi
j M et bekorting van zi
gi
J heel wat toeloopen. Een pad loopt toe,wanmoogt gerusteli
jk toeladen.
r ee:ageh en , o.w,,ik lachte toe,heb toe- neer het korterig,dan andere paden. Ietsloopt
gelagchen. A anlagchen, lagehende aanzicn: ie- spits toe, wanneer het een spits uiteinde heeft.
mand vriendeli
jk toelagchen. Overdr-, zich gun- V oorts, is toeloopen, sterk doorloopen. V an hier
stig betoonen:detoekomstschi
jntonstoe telag- toeloop.
chen. Oock lacht de hemeltoe metzonderlinge r eeRu :k en, b. 5V.,ik look toe,heb toegeloken. Digtluiken,sluiten:de oogen toeluiken.
gunst.Voxo.
r ee:akk en. b. w., ik lakte toe,heb toe- r eel.u :sleren. o.en b.w.,ikluisterdetoe,
b toegeluisterd. Ol)z., evenveel als toehooren:
gelakt Met zegellak digtsluiten:hetpakjewas ihe
k heb drieurenonafgebroken toegeluisterd.Bedn,
ter dege toegelakt.
r eel.angen , b. w.,ik langde toe,heb toe- beluisteren: de knecht heeft zi
jnen meester toeuisterd.
gelangd. Toereiken: lallg mi
jdatmes eenstoe. gelroeaal!
v.
,
me
er
v.
t
oe
ma
ten. A1 watboHoora?beziqthetvoor toelaten:zoo verrealsleeven de eigenlilke maat aan iemand toegemeten
ven en leedlgetjd zullen toelangen.
r ee:asl. m ., m eerv. toelasten. Een groot wordt, overmaat, toegift:eene goede toemaatgeven. Van toemeten.
wi
jnvat. In hethoogd.Zulast.
r eel.aéen . b.w.,ik liettoe,heb toegelaten. r ee- aau w en . o.w.,ik maauwde.toc,heb
Gedoogen: ik zal dat'nooittoelaten. Laten na- toegemaanwd. Tegen iem and maauwen:hetstom-

j,en maauwdemi
jtoe. Anderen:hi
jlaatnicmandtotzich toe. Gesloten1a- me dicr streelde mi
ten:waarom laatgi
jdi
e deurniettoe?Van hier ders ook toemeeuwen.

r oem ak en. b.w.,ik m aakte toe,heb toegemaakt. Digt maken: eellen brief toeraaken.
r eel.eg, m. D e daad van toeleggeu, aan- Toebereiden:desptlswaslekkertoegemaakt. In
slag,ontwerp:desvi
jandstocleg wasop die stad. het gemeene levcn, vuil maken, bem orsen: zich
Poogende
den toeleg hem betaalttezetten.H oor'r. toemaken. Van hier toemaker, toemaking, toe.
Al
'
'i
jn hant begunstigtmi
jncntoeleg.Voxo. Van sluiting,en.toebereiding.
r ee- alen, b.en o.w.,ik maalde toe,heb
toeleggen.
Yee:eggen!b.w.,ik legde (lcide) toe,heb toegemalen. Bedr.ral malende toevoeren:deeene
het water toe. Onz.,
toegelegd (toegeleld). Slt
ziten door erietsop te m olen m aalt den anderenme
angen en voortgaan t malen:maalmaar
lekgen:eene groef met planken toeleggen. Het aanv
graftoeleggen,den steen er op leggen. Derwi
jze toe! Sterk door malen: nu beginthetmolentje
regt toe te malen.
leggen,da! hetsluite:leg hetluik toe. Toewi
j- eerrsteem
an d, v., meerv. toem anden. Ecne
zen, toestaan, vergunnen:iemand ietsvoor zi
jne ges
moeite toeleggen. Men heeftmi
jeenejaarwedde lotene m and,eene sluitmand:hetis in de toetoegelegd. Bi
jeenleggen:wi
j moeten ietstoeleg- mand.
gen,om de kosten te vinden. V oorts is:zich er- V eem eeuw en, Zie toemqauwen.
gens op toeleggen,zich metinspanning van krach- r ee- eéens b. w., ik mattoe,heb toegeten tot behartiging daarvan begevcn :zich op de meten. In tegenwoordigheid van iemand,die het
wiskunde toeleggen. H et ergens op toeleggen,het hebben moet,meten:hi
j heeft hetmi
jzelftoedaarop gemunthebben:hi
jlegtheterop toe,om gem eten. Aanvangen, of voortgaan,met meten:
te benadeelen. Meent gi
jhetop ledig gaan toe laat hem nu maar toem eten. Van llier toemaat,
ing.
te leggen? Zich ietsvan eenezaak toelegyen is, toermet
eem elselen. b.w.,ik llàetselde toe,heb
zich daarvan iets aanm atigen, bclooven: lk 1eg

toelating,gedooging:hetgeschiedtonder de God-

deltike toelating.

l. Digtmetselen:waarom laatgi
jdat
mi
j daarvan nietveel bjzonders toe. Van hier toegemetselt
gatniettoemetselen?
toelaag,toeleg,toelegging,enz.
m eleAen, b. w., ik moFelde toe,lleb
r oel:eh:en, b.en o.w.,ik lichtte toe,heb r ee'
toegelicht. Bedr.,bi
jlichten:zi
jnam de kaarsen toegemoFeld. Slordig inwikkelen, ofmetiets be-

j maar schieldk wattoegemoflichtte mi
j toq. Figuurl.twatlaaterlichtonsde dekkcn: ik heb mi
jze toevoegen:zi
j moffraai
je historieschri
jver AMMIAXIJS M wxcELrulxus feld. Op eene bedektewi
toe. W AG>;x. Onz.,voortlichten:lichtmaar toe! felthem altoe,watzi
jmaarkan.

r oel.:ggen. o. w., ik 1ag toc,heb toegele- r oem eAl.en. b. w.jik molde toe,heb toegen. Digt liggen: waarom ligt het luik niet gemold. In hetgemeene leven,m etk-leederen,of
toe? Het water lag rondom toe, was rondom anderzi
ns, toedekken: ik heb hetkind warmpjes
digtgevrozen.
toegemold.
reeAqm en,b.w.,ik li
jmdetoe,hebtoege- r eem uren, 0.w.,ik m uurde toc,heb toegemuurd. Door lniddelvan eenen muur afsluiten,
li
jmd. Metli
jm sluiten:hetistoegeli
jmd.
Y oeRon ken. o. w.,ik lonkte toe,heb toe- stoppen :die opening wordttoegemuurd.
r eem u r- el.en , b. w., ik m urm elde toe,
gelonkt. Aanlonken:iem and toelonken.
r eel.eers m ., meerv. toeloopen. D e daad heb toegemurmeld. lemand zacht
jes,e)1binnens
van toeloopen: hiJ- stond midden onderden toe- m onds.toevoegen:ik versta niet,watgi
jmi
jtoeloop stil. Eene schare van toeloopende m en- murmelt.
schen: daar was een groote toeloop van volk. reeu,bi
jw.en voegw. Oulillgsdoeen doen.
D ees wonderfaem verbaest den toeloop der be- Alsbi
jm.te dien ti
jde:doe daverde enbeefdede
sneen.Voxo. V celtoeloop hebben is,veelvolks aerde. BlasELv. Toen,toen verborg ik u mi
jn
tot zich doen toeloopen: die predikant heeft niet schuld neitm eer. L.D.S.P. Als voegw.,wanveeltoeloop.
neer:want ook doe wi
j bi
ju waren. BIJBEIZ
V.
r oe:eer en . o. w., ik liep toe,ben toege- Toen KATMZERS soon quam herwaars stappen.

loopen. Bdeenloopen:er kwam veel volkstoe- Vo>D. Toen ik nog een kind wag. Zamengtell.:
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toenmaals,toemalig. Voorts, voegt men bi
j dit r eepekk en, b.w.,ik pekte toe, heb toewoord meermalen f6rtq'
d)en zegtmen:toen ter gepekt. Met pek digt makcn:gi
jmoetdatgat
trachten toe te pekken.
ti
jd.
reenaallen. b. en o. w.,ik naaidetoe, r eeyennen , b.w.,ik pende toe,heb toeheb toegenaaid.'Bcdr.,digt naai
jell:zij heeft de gepend. M et eene of m eer pennen digtm akcn:
scheur in den jas toegenaaid. Onz.,sterk door- kuntgi
jdiegaat
jesniettoepennen?
naai
jen: naai wat beter toc! Aanvangen met r eerersen, o. en b.w.,ik perste toe,heb
naai
jen: naai nu maar toe! Aanhouden met toegeperst. Onz., aanhouden met persen: pers
j niet
naai
jen:dekleermakerbleefimmertoenaai
jen. maartoe!sterk doorpersen:waarom perstgi
X eeoa am ,m .,meerv.toellamen. Xennaam, wat sti
jver toe? Bedr.,alpersendesluiten:mi
jn
dien men bi
jielnands eigenli
jken naam voegt,om daszou mi
jde keelweltoepersen.
hem te onderscheiden:Nwroralox verlcreeg den r oerl.
ak k en ,b.w.,ik plakte toe,heb toetoenaam van den Overweldiger. Ook wel eens geplakt. Digtplakken:t
legebrokene rt
liten zi
jn

een schimpnaam :wachtu van iemand eenen toenaam te geven.
r een ageAen, b. w., ik nagelde toe, heb
toegenageld. Digt spi
jkcren:de deuristoegenageld.
r oena- en , tcenoemen, b. w., ik naamde
toe,heb toegenaamd. M eteenen toenaam bestcmPelen:Flt>losnllt 11 werd deeent'ge toegenaamd.
End SYMlox,die m en toenaem de thest
.. BIJBSL,
1477.
r een e:gen, b.w.,ik neigde toe, heb toc-

metpapier toegeplakt.
'Toepl.elsteken. b. w., ik pleisterde toe,
heb toegepleisterd. Digtpleisteren:de reten worden toegepleisterd.
r eerran gen, b. w., ik prangde toe!heb

toegeprangd. Toedrukken:waarom hebt gl
Juw
keursli
jfzoo naauw toegeprangd?

'T oepreveIen,b.en o.w.,ik prevelde toe,
heb toegepreveld. Bedr., prevelend iemand iets

mededeelen:ik hoor niet eens,wathi
jmi
jtoeprevelt. Onz.,methebben;voortprevelen:zi
jpre-

geneigd. lets derwi
jze neigen,datmen hetnaar velt al imm er toe.
iemand rigte: zi
jneigdemi
jhethoofd toe. Van r eer, m.,meerv.toeren. Eenbastaardwoord,
hier toeneiging, genegenheid, en toegeneigdheid, ontleend van het fr. tour. Eigenli
jk,een ronde
dat van hetdeelw.toegenekgd afkomt.
kring. Bi
jzonderli
jk,een kring,dien men in het
r oen eiglng , v.,zie toeaeigen.
rondwandelen?rondri
jden,enz.
,beschri
jft:wi
jhebr eene- en , b.en o.w., ik nam toez heb ben een mooi toertje afgewandeld. Voorts,eene
en ben toegenomen. Bedr-,boven hetgeen geno- wandeli
ng enz., lang zulken kring:willen wi
j na
men,of gegeven is,nog iets nemen:ik gaf haar den middag een toert
je doen? Een rondloopend
hoof
dt
ooi
s
el
van
val
s
c
h
ha
ar
:
het
i
s
gee
n
ei
gen
zesei
leren, en zi
jnam ernog een toe. Onz.,in
getal, omvang, ltrachten, enz. versterkt worden: haar, m aar een toer;en een rondloopend halssiededagennemen toe. Men zag hetlegerdageli
jl
ts raad : een toer paarlen. Eene beurt: elk heeft
toenem en. De krankheid neemtniet af,maar toe. zdnen toer,ona te spelen. D 6 toeren,in hetkaartDie veelheeft(is)toegenomellink
-rachten.Voxo. spel, de keeren dat de kaarten rondgegeven AvorV an hier toenem ing.
den: de toerel) bepalen. Aran hier toeren,eene
r oenesleïen . b. w., ik nestelde toe,heb toer doen,rondri
l-den,enz. Zamenstell.:toerbeurt.
toegenesteld. M eteenennestelsluiten:haarkeurs- r eereeden , b. w.,ik reedde toe,heb toegereed. Uitrusten :datschip is ten oorlog toegeljfwordtsti
jftoegenesteld.
r oen#lgen. o.w.
, ik'neeg toe,heb toege- reed. VoxD. bezigt het van de eer: wat eere
negen. Tegen iemand ni
jgen:zi
j neeg mi
jbe- reedge toe, met alle uw bondgeburen. Van hier
leefdeli
jktoe. Hetdeelw.toegenegenwordtalseen toereeding.
'Teeregenens onpersoonl.w., het regende
bi
jv.n.gebruikt. Zie toegenegen.
toe, het heeft toegtregend. Sterk regenen:het
r oen:
ojrenszietoeknbp
'ca.
Y een eem en . zie toesamen.
regent dapper toe. zlanhouden metregenen: het
r oepad, o.,m eerv.toepaden. Een pad,dat schi
jnt nog al toe te regenen. Voorts,wordt dit
toeloopt:wi-jnameu overalde tocpaden,om eer- woord persoonli
jk, a1s men zegt: de kloven in
der aan te komen.
den grond zi
jn toegeregend,digtgeregend.
r eepak ken , b. w.,ik paltte toe,heb toe- r eereglen , toerigten, b. w.,ik regttt toe,

gepakt. Pakswi
jze ineensluiten en omwinden:het heb toegeregt.Toebereiden,bi
jzonderli
jkvanspi
js:
linnen was wel toegepakt.
het middagmaal toeregten;en van eenetafel:gi
j
r oepal.en. b.w.,ik paalde t()e,heb toegc- richtdetafeltoevoormi
jn aengesichte.BIJBEIZV.
paald. M et paalwerk afsluitcn:de stad was aan r eere:ken . b. en o.w.,ik reikte toe,heb
toegereikt. Bedr-,alreikende naar iemand rigten:
den waterkant toegepaald.
r oepa nd. o., m cerv.toepanden. Een ver- hi
j reiktemi
jt
1ehand toe.Bi
jzonderli
jk,van eene

ouderdwoord. VolgcnsKllz,eel)bi
jpandjdatbi
j gift: hi
j reikthaar eene almoes toe. Onz.,het
een eigenli
jk pand gevoegd wordt, lat. pignus doel,dat men zich voorstelt,bereiken:de voorgeJCC6JdOr?N/ll.
slagene maatregelen zullen ni
et toerciken. Mi
jn

r oep alsen. b.w.,ik paste toe, hel) toege- inkomen reikt niet toe. Van hier het deelw.
Past. Tot iets anders te lluis brengen,of daar- toereikenh datalseen bi
jv.n.,voor genoegzaam,
nlede overeenbrengen:hi
j pasta1,wathi
jhoort, wordtgebruikt,en toereiking. Zam enstel.: ontoez
i
c
h
ze
l
ven
t
oe
.
Van
hi
e
r
t
oepas
s
i
l
l
g.
reikend.
OP
r eepasslng s v., m eerv. toepassingen. D e r eeeefk en d, zie toerelken.
daad van toepassentvelen werden doordctoepas- Y eerek enen, b. w.,ik rekende toe, heb
sing van het gezegdc op hen zelven geLrgerd. toegerekend. Digt rekenen, inrekenen: het vuur
Dat gedeelte van eene leerrede,waarin de rede- was reeds toegerekend.
naar het verhandelde op zi
jnehoorderstoepast: r eereken en , b. w., ik rekende toe, heb
zi
jnetoepassing waskort,maarbondig.
toegerekend. Te lastq leggen,wdten:dat zal u
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toegerekend worden. Dien de Ileere de onge- reesehrllven, b.en o.W.,ik schreeftoey
rechtigheyt niet toe en rekent. BIJBELV. V an heb toegeschreven. Bedr., iets aan iemand toehier toerekening.
kennen en toewi
jzen a1szi
l
-n werk,ofzi
jn ei
genr oeren , o. w., ik toerde, hcb getoerd. dom : dat boek wordt hem toegegchreven. Ik

Eenen toerdoen,vooralmetri
jtuig:willenwi
jeens schri
jfmj zelven zoo veeldoorzigtniettoe.Onz-,
toeren? Zamenstell.:om toeren: rondtoeren. V an voortschri
jren:schri
jfmaar druk toe!
toer.
reesehroeqen. b, w.
, ik scll
roeide toe,
T'oerl
lden. o. w., ik reedtoe,heb en ben heb toegeschroeid. l'loor schroeijing sluitell:het
toegereden. Voortgaan metrdden:ri
jd maartoe! heete water heeft mi
j de l
teel bi
jkans toegeSterk doorri
jden:gi
j moetwat harder toeri
jden. schrocid. Om het bloed te stempen, moest
jen. Van hiertoeschroeiMetbekorting van zjnen weg ri
jden:il
treedheel men (1e wonde toeschroei
wat toe. Ook zegt men van zulkenweg zelven, jing.
datltj toerbm.
reesehroeven, b.w-, ik schroefde toe,
r oerl.jgen.b.w.,ik reeg toe,hcb toegere- heb toegeschroefd. Door middel van schroeven
gen. Ineenri
jgen:uw keursli
jfisnietdi
gtgenoeg sluiten:isdekistreelstoegeschroefd?
toegeregen.
r eeseh u :ven .b.en o.w., ik schoof toc,
'Koetoep eu . b.w.,ik riep toe,heb toege- heb toegeschoven. Bedr.,al schuivende sluiten:
roepen. Iemand iets roepcnde toevoegen:watriep schuifhetluik toe! Alsehuivende doen naderen:

men onsdaartoe?Van hier toeroeping.
schuifmj lletzolztrrateen weinig toe!Sterkdoorroeroesken. o.w.,ik roesttetoe,ben toe- schuiven: kunt gi
j de sledenietwathardertoegeroest. Door roest verstopt worden:hetgaatje schuiven? Onz., aanvangen met schuiven: uu
isbi
jkanstoegeroest.
moogtgi
J v1*1
jtoeschuiven. Voortgaan metschuir oepoll.
en. b. en o.5v.
,ik rolde toe,heb, ven:hi
j schuiftalimmer toe.
of ben,toegerold. Bedr.,ineenrollen:rol de pa- r oes.joulven.b.en o.w.
,ik sjouwde toe,
pieren toe! Rollende doen naderen:rolmi
jden heb toegesjouwd. Bedr.
,alsjouwende aanvoeren:
bal toe! Onzi
jdig,ineengerold worden: de pa- komtgj mj dat pak toesjouwen? Onz.
, voortpieren rolden van zelve toe. Voortrollen: laat sjouwen:sjouwtgi
jnog altoe?
hetvri
j toerollen.
r eesl.
aan, o.en b.w.)onregelm-;ik sloeg
reeroeken,toewi
jden,zie toewb'
den.
toe,heb en '
ben toegeslagen. Onz.,eene poging
roekt,v.,meerg.toerten. Evenveelalsfccrft doen, om slaande te treflkn: toen htj toesloeg,
sni
jdt een stuk van de toert. Hoor'
r. Zamen- ontweek ik den slag. Sterk doorslaan: kunt gi
Jstell.:toertpanne.K lL. Thans verouderd.
nietwattoeslaan? llaar s1a gelult toe,zegt men,
r dekukken, b.en o w.,ik rukte toe,heb wanneer men wenscllt,datietsgelukke. Daar het

toegerukt. Bedn, al rukkende toehalen:hi
j rukt geluk noch toesloeglz,dat ADRIAAN vAN UTRSCH'
r

de deur toe. Onz.,aanvangen m etrukken: ruk op den R tlomschen stoelraakte. H ooll'. ln het

maartoe! Sterkdoorrukken:ruktoehtoe!Voort- gemeenelevcn zegtmen van aardappelen dat zi
j
rukken:hj bleefsteedstoerukken.
toeslaan, wanneer zj beginnen koud te worden,
roexuslen, b.w.
,ik rustte tt
le,heb toege- en zich sluiten. Bedr.,al slaande toevoeren :gi
j
rust. Toebereiden: ten oorloge toegerust. Van moet mi
j den baltoeslaan. Met eenen slag toehier toerusting. Zam enstell-: sclleepstoerusting. vouwen,ofsluiten:het tafçlkleed, een boek toer oesellu eéen, b. en o. w., ik schoottoe, slaan. Voorts is: den koop toeslaan, denzelven
heb, of ben, toegeschoten. Bedr., eenen zooge- met eenen palmslag slniten, of op evenveel

genoemden schietbal toewerpen: sehiet mi
j den
baltoe. Alschietendetoetellencdecenten lieten
zichgenlakkeljktoeschleten. Meereigenli
jk,schietende doen naderen:wi
j schoten hun eene hagelbuivan kogels toe. Overdragteli
jk,iemand eenen
schimpschoot toedllwen: zi
j schoot mi
j dat op

welke wi
jze eenige overeenkomst treFen:de oudersvan hetmeisje sloegen den koop toe. Van
hiertoeslag.
r eesl.
ede, #.
,zie toedeur.
'
T oes'
lepen.b.en o.w.,ik sleepte toe, heb
toegeslecpt. Be(lr., al slepende toevoeren: hj

eenen bitsen toon toe. Onz., toesnellen ; het sleept ons alles toe. onz.r aanvangenr of'voortvolk ltwanl in m enigte toeschieten. Kgrlooos gaan,metslepen tsleep m aar toe!
schoten toe,of quamen aengevlogen.V oxp. Eene '.Keepl.:
ken, o.w.
,ik sli
jkte toe,ben toege.j

poging doen, om iets al schietende te trefbn: sli
jkt. Met sli
jk verstopt wordcn: de mond van
schietnog niettoe! Aallhoudenmetschieten:bi
j dehavenwastoegesli
jkt. Van hier toesli
jking.
schiet maar toe,raak,ofmis.
r eeslo:ngeken. b.w.,ik.slingerde,heb toereesehflnen,o.w.,ik schcentoe,hebtoe- geslingerd. Bedr.,iemklld al slingerende toevoegcschenen. A1s waarschi
jnli
jk voorkomen: het ren:hi
jslingerdemi
jnaar den kerel toe. Onz.,
schjntmi
jtoe,datalleszich nog wel schikken zal. aanvangen, of voortgaan, met slingeren: slinger
r oeseh lk ken , b. w., ik schikte toe, heb maar toe!
toegesehikt. D oor beschikking doen geworden: r oeslu llen, l). w.,ik sloot toe,heb toege-

ik heb hem eenen brieftoegeschikt. W i
j moeten sloten. Digt sluiten: kassen en kisten toesluiten.
in al,watGod onstoeschikt,metgelatenheid be- En sluit de poort vap 't gruwli
jck oorlogh toe.
rusten. Van hier toeschik, bi
j Itlc.bestemmingy VOND.
noodlot;toesehikking,enz.
r oes'nzakk en,b.w.,ik smakte toe,heb toer eeseh reeu w en . b.en o.w.,ik schreeuw- gesmakt. M et eenen smak sltliten:van boosheid

de toe, heb toegeschreeuwd. Bedr-, op eenen smakte zi
j de deurachter zich toe.

schreeuwenden toon toevoegen:menschreeuwthet r oesm eden, b. w., ik smeedde toe, Ileb
hem luidkeels toe. Ol)z.,totiemand schreeuwen: toegesmeed. Digtsmeden:die gaten lnoeten toc-

waaroln schreeuwtgi
j mi
j zoo toe? Aanvangen, gesmeed worden.
of aanholzden, met schreeuwen:ja,Ja!schreeuw roes- ereu, b.en o.w.
, ik smeerde toe,
m aar toe!

htb toegesmeerd. Bedr-, digt smeren: smeer die
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gaat
je:toe. Onz., aanhouden met smeren:smeer r eelpu w en. zie toespugen.
m aar toe! Aanvangen te snxren : dat zd nu
r eeslaan. b. en o. w., ik stond toe,heb
toegestaan. Bedn, vergunnen, inwilligen: ik zal
vri
jeli
jk toesmere!
reelm lllen,b.en o.w.,ik smeettoe,heb het nimmer toeslaan. V an hier toestand, staat?
toogesmeten. Bedr-, ieluand alsmi
jtendetoevoe- gelegenheid. Onz,, aanhouden met staan: Hi
j
ren : hi
j smeet het mi
j toe. Smi
jtende sluiten: bli
jftgeduldig toestaan.
waal'
om smi
jt gi
J
- de deur achter u toe? Onz., r oesla- eien . b. en o. w., ik stamelde
aanvangen,ofvoortgaan,metsmi
jten:smi
jtmaar toe,heb toegestam eld. Bedr-, iemand iets al statoe!
melende toevoegen:Gode zi
jllekinderli
jkesmeer eesu aauw en, b. en o.w.,ik snaauwde kingen toestam elen. Onz-, voortstamel
en: stamel
toe, heb toegesnttauwd. Bedr-, iem and iets al m aar toe!
snaauwellde toevoegen: wat l
aeeftzi
j u weer toe- r oesla- pen ,b.en o.w., ik stam pte toe,
gesnaauwd? Onz., op eenen snaauwenden toon heb toegestampt. Bedr-, al stampende,digtm atot iemand spreken: dag op dag snaauwtzi
jmi
j ken:hetgatwordttoegestarnpt. Onz.,aanhouden
toe.
metstam pen :stamp nu sleehts toe!
r eesue'l.en, o. w.,ik snelde toe,ben toe- r eeséan tl.,m .,zie toestaan.
gesneld. Snelli
jk aankomen, toeschieten: de rui- r eestappen. o.w.rik srapte toe,heb toegestapt. A anvangen met stappen:stap nu m aar
teri
j kwala i
jlings toesnellen.

reesnllden, o. m, ik sneed toe,heb toe- toe! Aanhouden met stappen: hi
j stapt steeds
gesneden. Derwi
jze sni
jden, dat men treflk: hi
j toe. Sterk doorstappen:kunt gi
j nietwatmeer
sni
jdt waarli
jk toe. Sterk doorslli
jden: kunt gj toestappen?
niet beter toesni
jden? Aanhouden met sni
jden: r eeslek en. b.en o. w., ik stak toe, heb
toegestoken. Bedr., in eene naar iemand gerigte
sntjdtgi
j nog altoe?
r eespe'en, b. en o. w., ik speelde toe, houding uitsteken: hj stak mi
jdebeidehanden
heb toegespeeld. Bedr-, boven hetgeen gespeeld toe. Men stak hem eene steng toe,om hem daaris.nog ietsspelen:nog een lied toespelen. 0nz-, mede uit het water te halen. Bi
jzonderli
jk,als
met eene speling van het vernuft ergens op doe- een geschenk:gi
j hebthem slechts eenen drink-

penning toe te steken. V oorts, alstekende digt
m aken:steek die kous eens een weinig toe! Onz.,
aanvangen,of voortgaan,m etsteken: steek maar
toe!
r eegle', m Eene reeks van toebereidselen:
er was een groote toestel tot een gastmaalgetoegespi
jkerd. Digtspi
jkeren:de deuriswederom m aakt. Uitden ganschen toestelder Am sterdamsche ontvankenis. HoorT. V an het bedr.werkw.
toegespi
jkerd.
reelpus, v., mcerv.toespi
jzen. Eene spijs, toestellen, bi
jeenstellen, vervaardigen; in de gewelke bi
j iets anders gegeten wordt:zoo weillig m eenzame verkeering ook vuilmaken.
r oeslel.l.en ,zie toestel.
toespi
js bi
j al datvleesch!
r eespra ak, v. D e daad van toespreken: r eeséem - en , b.en o.w.,ik stemde toe,
len: ergens op toespelen. Van hier toespeling,
aanspeling.
r eelperren. b.w,, ik sperde toe,heb toegesperd. Digt sperren: de dtraten waren toegesperd.
r eesp #ojkeeen,b.w.,ik spi
jkerdetoe,heb

j
hi
jisgeene toespraak waardig. Van toespreken. heb toegestemd. Bedr., inwilligen: hoe kuntgi
r eespreken . b. en o,w., ik sprak toe, dattoestemm en? V oorts,is ergens in toestemm en,
heb toegesproken. Bedr., tegen iemand spreken: daarin bewilligen. Onz.,voortstemmen:zi
jbleven
hi
j verwaardigde zich niet, om mi
j toe te spre- nog eenen geruimen ti
jd toestemmen.
ken. V an hier toespraak. Onz., voortspreken: r eesle- m :n g. v. D e daad van toestemmen,bewilliging,goedk-euring:ik kan mi
jnetoeGi
j moogtgerusttoespreken.

r eespr:n gen. o. w., ik sprong toe,ben stem ming daaraan nietgeven.
r eeslek en , o. w.,ilt stookte toe,heb toemerk al springende te bereiken: de kat
gestookt. Sterk doorstoken:stook toch wat m eer
toe, en greep de muis. M et cenen sprong toe- toe! Aanvangen metstoken:mag ik nu vrj toe-

toegesprongell. Eene poging doen,om zi
jn

j bldft maar toestoken.
snellen, en toesnellen over hetalgemeen,hetzi
j stoken? Voortstoken: hi
tot hulpbetoon,ofanderzins:toen hi
j viel,sprong V an hier toestoking.
r
eelé
eol
en
.
b.
en
0. w.,ik stiet toe,heb
allestoe,om hem op te beuren. Helpen:als hi
j
in ongelegenheid raakt,moet ik weertoespringen. toegestooten. Bedr.,stootende doennaderen:stoot
Aanvangen te springen:spring maar toe! Aan- hetmi
jwattoe!Meteenen stootsluiien:ik heb
het venster toegestooten. Onz., aanvangen, of
voortgaan, m etstooten:ik stiet maar toe. Sterk
doorstooten:kunt gi
jnietwatmeertoestooten?
'Tees*oppen, b.w., ik stopte toe,heb toegestopt. M et eene stop sluiten; stop de Eesch
toewerpen:hi
j spoog mi
j den wi
jn toe. Onz-, ter dege toe. D oor instoppingvan hetdek rondom
aanvangen, of aanhouden, met sptlgen : spug iemands li
jfwarmpje:toedekken:ishetkindgem aar toe! Eene poging doen, om iets alspu- noeg toegestopt?Heimeli
jk toereikcn:de keukenwende te trelen:de pad spoog toe, m aar zonder meid stopthaar van alles toe,
r oeslor- en. o. w., ik stormde toe, heb
dathaarbi
jtend spog rni
jtrof.
'Teespu:éen. b.en o.w.,ik spoottoe, heb toegestormd. D oor eenen stormwind toegedreven
toegespoten. Bedr.,iemand iets alspuitende toe- worden: gansche wolken Van stof stormden miJ*
voeren: waarom spuit gi
j ons het watcr toe? toe. Voortstormen:het storm tstecds toe. Storm
Onz., beginnen te spuiten: spuit nu maar toe! loopen:storm nu maartoe! Oneigenlt
jk,aanvanVoortspruiten) men bleef steeds toespuiten. Sterk gen, of voortgaan, metonstuim ig toe te loopen :
doorspuiten:spuittoch wattoe!
het volk stormde van rondom toe.
houden m et springen:ik laathaar maar toespringen. Door eene springveer toegedrukt worden:
daar is dat slotweer toegesprongen.
'Teelpu gen . toespuwen, b. en o. 54'., ik
spoog toe, heb toegespogen. Bedr., spugendc
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teerd. Metteer digt maken:al d1e reten moeten
toegeteerd worddn.
r eellm m eeen. b. en o.w.,ik timmerde
toe, heb toegetimmerd. Bedr.,digt timm eren: ik
heb die deurlaten toetimmeren. Onz,aanvangen
toegestrengd.Strengswi
jzezamenknoopen:ik heb met timm eren: nu m oogt gi
j vri
j toetimmeren.
het touw toegestrengd. Het zitom zi
jn li
lftoe- Voorttimmeren:hi
jtimmertsteedstoe.
r eeleeveeeu, b.en o.w.,ik tooverde toe,
gestrengd.
reeslrllken.b.eno.w.
,ik streek toe,heb heb toegetooverd. Bedr.,iemand op eene behen

r eeslraleu . b.en o. w., ik straalde toe,
heb toegestraald. Bedr., stralende toevoeren:de
zon straaltons lichten warmte toe. Onz.,alstralende toekomen:welk een glans straaltons toe!
r eeslren gen. b. 3y., ik strengde toe,heb

toegestreken. Bedr.,al strjkende toevoeren: hi
J dige en onmerkbare wjze doen toekomen: hoe
streek mi
j al het geld toe. Stri
jkendestoppen: heefthi
lu dattoegetooverd? Digttooveren:hoe
stri
jk datgattoe! Onz.,aanvangen,ofvoortgaan, hebtgi
jdatweertoegetooverd?Onz.,voorttoover
en
:
Toover
nu maar toe !
metstri
jken:strl
jk maartoe!
r eesérlk ken lb.w.,ik striltte toe,heb toe- Y eeleap pen. b. en o. w., ik trapte toe,
gestrikt. Strikswi
jze zamenknoopen: uw lint is heb toegetrapt. Bedr., digt trappen :ik heb dat
nietvastgenoeg toegestrikt.

gat toegetrapt. Onz., sterk doortrappen: trap

reeséroollen.b.en o.w.
?ik strooide toe, toch wattoe! Aanvangen,of voortgaan,mettrapheb toegestrooid. Bedr., strooil-ende toevoeren: pen:trap m aar toe!
wi
jstrooiden haarvergulden palm toe.Onz.,aan- reelreden, b.en o.w., ik trad toe, heb,
vangen metstrooi
jen:nu moogtgi
j vri
jtoestrooi- of ben,toegetreden. Bedr-, ineentreden,digttreK
#
ien. Voortgaan metstrooden:gi
j strooitsteeds den: gil moet de turf terdege toetreden. Onz-,
is naar iemand toetreden, hem naderen;totiets
r ees:reom eu. o.w.,ik stroomde toe,heb, toetreden, daaraan deel nem en. Voorts,is toetre-

toe.

en, naderen: rjsop,tree toe,mi
jn God!L.D.
ofben,toegestroomd. Alstroomende toevloejeny d
zooeigenljk,alsoneigenli
jk:hetstroomtvan alle S.P. Aanvangen,ofvoortgaan,mettreden:treed
kanten toe.
maar toe! sterl
t doortreden: kunt gi
j nietwat

r oeslu :veu, o.w.,ik stooftoe,ben toege- toetreden?
stoven. V oortgaan m et stuiven: stuif maar toe! r eeéeekk en, b.en o.w.,ik trok toe,heb
Stuivende naderen: er stoof ons eene wolk van toegetrokken. Bedr.,altrekkende sluiten:ik heb
assche toe. Oneigenli
jk, onstuimig naderen: hi
j het venster toegetrokken. Trek den knoop toch
kwam aanstniven,en ik stoofook toe.
niet vaster toe. Onz., digt worden1 de scheur
r eeslu ren. b.en o.w.,ik stuurde toe,heb za1 we1 toetrekken. Aanhouden mettrekkenthi
j
toegestuurd. Bedr.
,toezenden:stuurhetmi
jtoe! trok steeds toe. Sterk doortrekken: trek wat
Een schip door bestuur doen naderen:stuur het toe!
vaartuig toch wat toe! Onz.,methetbestuur van r eeétom /ueien. b. en o.w.,ik trom melde toe, heb toegetrom meld. Bedr.,in de gem eeeen schip voortgaan:stuur m aar toe!
'Teetak elen , b. w., ik takelde toe, heb ne volkstaal, digtkloppen :ik heb hem de oogen
toegetakeld. Van takelaadje voorzien, daarmede toegetrommeld. Onz., aanvangen, of voortgaan,
uitrusten:hetschip wordt toegetakeld. ln de ge- m ettrommelen:trommelm aar toe!
meenzameverkeering,opschikken:watiszi
jwon- r eels. m., meerv. toetsen. Beproeving van
i
jk op den toets.
derli
jk toegetakeld! Doorsl
agen en wonden mis- metalen: louter goutblinktheerl
Vwa
oxo.
Eve
ander
ekk
pr
oe
f: zi
amhe
id nvee
kanldwel
en ke
toets
gema
el
i
jk
jnebevormen:iemand deerli
jk toetakelen. Van hier k
doorstaan.
toetakeling.
r oelagten. o. w., ik tastte toe,heb toege- Een klavier,ofde klavieren van een orgel,piano,
tast. D e handen crgens naar uitsteken, om het of klavecimbel, die m et de vingers aangeraakt
den, dragen mede den naam van toetsen:een
tegrkpen. Oneig.,werkzame maatregelen ten op- wor
zigte van eenig ding nemen)hetwordtti
jd,dat orgelm et perlem oeren toetsen.

gi
j eenstoetast.

Toets, eng. touch,fr.touche,beteekenteigenljk

r eetelAen, b.en o.w., ik telde toe, heb eene aanraking met den toctssteen,en komt van
toegeteld. Bedr-,in tegenwoordigheid van iemand, toetsen.
diehethebben moet,tellcn:waarom teltgi
J mi
j r eetsen . b. w., ik toetste, heb getoetst.
het geld niet toe? Onz., aanhouden met tellen : Eigenlkk, metden toetssteen aanraken,daarmede
beproeven. Evenveel hoe en wat beproeven:ik
Telnu slcchts toe!
r eelen . o. w., ilc toette, heb getoet. Op wil hem een, toetsen. Van hier toets,toetsing,
eenen horen blazen: hoor den bakker eena toe- e11Z. Zamenstell.:toetssteen.
ten!Voorts,worden iemands ooren gezegd te toeToetsen is verwant aan het 0l1g. to fottc/l,fr.
len,wannecr zi
jsoortgeli
jk eengeluid schdnen te toucher,ital.toecare,sp.tocar.
verwekken,als iemand,die op eenen horen blaast. r eelssleen , m., m eerv. toetssteenen. Een

Spreckw.: hi
j wect van toeten,noch blazen,hi
j steen,waarmede menmetalen toetst:beqroefhet
weet nergens van. V an hiergetoet,toeter,toet- pet den toetsst
een. Figuurli
jk, alwatdlent,om
ster, enz. Zamenstcll.:toethoren enZ. Klankna- lets te beproeven : op den toetssteen van een

bootsend woord,waarvan toeteren,gedurig toeten. beslepen oordeelproef houdell.VOND. Ditwoord
n het fr.pierre de
Toeten, oul. toten, is van het verouderde tote, luidt in het eng. touchstone, i
ig. Toeten is ook naauw ver- touche.
een hoorn,afkom st
want aan tttl-ten.
reevailm. Bjval:hi
Jvond nietveeltoeval.
Van toevallen.
r eeleren. zie toeten.
'
Keeteren. met den klemtoon op t6 o.w., reeva'. o., meerv. toevallen. Onverwacht
ik teerde toe,heb toegeteerd. V oortteren, voort- geval.: een zonderl
ing toeval. Bt
j'toeval,bi
jgeval. Van hiertoevallig enz. Van hetvolgende
smullen:hi
jteertonbekommerd toe.
r eeleren. b. w.
z ik teerde toe,htb toege- r eeval.l.en , o. w.,ik vitl toe,ben toege-
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vallen. D oor eenen valgesloten wordeu:hetluik

r eeviu gl, v. V lugt tot iemand,oflets,om

vielplotselingstoe. Ten deelevallen:hem iseen hulp: zi
jne toevlugt tot God nemen. Ool
twel
goed 1ot toegevallen. Bi
jvallen:ik vindmi
jver- eens met cc/
?r na dat etli
jken aan GEnMwxlcus
pligt, om hem toe te vallen..Den vi
jand toeval- hunne toevlugt genomen hadden. Hooy'r;enmet
len. Bi
j KlL.ook voorvallen.
3%:de vervolgde Koningin nam dan innoodtllare
roevaAllg'
,bi
lv.n.en bi
jw,toevalliger,toe- toeArlucht in Engelat
ld. VOND. De plaats,waarvalligst. A1 wat bi
j toeval gcbenrt: welk eene hcen men zi
jne toevlugt nemen kan:ik vondin
toevalige ontmoeting! A1s bi
jw-,bi
j toeval:hi
j Franl
tri
jk toevlugt. En de persoon,totwien men
kwam mi
j toevallig tegen. Van hier toevallig- toevlugtnemen kan: om onnoozelbloet,detoeheid,toevalligli
jk Zamellstell.:ontoevallig,ontoe- vlucht der Hebreen, te plompen in den vloet.
valligheid,ontoevalligli
jk.
VOND. Van toevlie9
q
#
'en.
'Toevaxen. b.en o.w.,ik voer toe,heb en
r eevoegel.lojk.zie toevoegen.
bcn toegevarqn. Bedr-, al varende toevoeren: r eevoegen, b en o. w., ik voegde toe,
kuntgi
jhetmi
j niettoevaren? Onz.,metbekor- heb toegevoegd. Bedr., bi
jvoegen: erwerd hem
ting van zi
jnen weg varen:31,1
Jzi
jngrootelkkstoe- nog een man toegevoegd. Zeggen;hi
j voegde
gevaren Iets vaart toe, wanneer het de vaart mi
l dit toe. Digt stri
jken: de metselaar za1albekort:datvaartheelwattoe. Eindeli
jk,istoe- 1es wel toevoegen. Van hier toevoegelkk,evenvaten aanvangen metvt
arel),ofdaarin voortgaan: veela1sbq'
voegelqk,in:toevoegeli
jk
-naamwoord,
vaar maar toe! Vfn hier toevaart, eene vaart, tocvoeging. Onz.,aanhouden metvoegen: Voeg

welke korter is,dan andere vaarten.
m aar druk toe!
r eeven .b.cn o.w.,ik toefde,heb gctoefd. r eevoer. m. D edaad van toevoeren. Aan-

Bedn, opl
louden,doen wachten,doen bli
jven:en brenging van voorraad: om den toevoer tebetoefde deze zoo spa, datree de starren daalden. letten.Hoo:
b
aT. De vi
jand heeftallen toevoerafVoxo. Onthalen: men gafmi
jnae,datik over gesneden. Zamenstell.: toevoerschip cnz. Van
die tkding een bli
jmael hadde ghehouden, ende toevoeren.
mi
jne gasten soo ghetoeft.enz,UITENBOGASRT. r eevoeren,b.w.,ik vocrt
ie toe, heb tocAlwaer hi
j wert getoeft metvriendelick onthael. gevoerd. Metvaartuig, of voertuig, aanbrengen:
.I
.CATS. Ook wordthetonzi
jdig gebezigd,voor ik voer llet u lieverte water,dan telande,toe.
blpven wachten:gi
j toeft hier alte lang. Van Bi
jzonderli
jk van kri
jgsvoorraad en levensmiddehier toeving. Zamenstell.: toefdrank, bi
j VoxD.
, len:voertZutfen dagh op dagh hem allen noottnz. Vertoeven enz.
drufttoe. V oxo. V au hier toevoer, toevoering,
r eevensler. o.,zie toedeur.
enz.
r eeveria al, m ,, lneerv. toeverlaten, 1e- r oevoeez#gl, o. Oplettende voorziening

mand, of iets, waarop men zîch verlaat: zi
jne tegen alleleed:onder Godshoedeentoevoorzigt.
gunst ig lni
jn eenigste toeverlaat. 'tVerstek van r eevouw en. b.en o. w.
# ik vouwde toe,

dczen toeverlaat. H oosaq'. Hetvolk,dat op dien heb toegegevouwen. Bedr-, ineenvouwen: vouw
toeverlaetgerust in vrede leeft.V oxo.
het tafelltleed toe. Onz., aanvangen m etvouwcn:

reevlll.
en. b. en o.w.,ik vi
jlde toe,heb vouw nu vri
j toe! Aanhouden met vouwen:zi
j
toegevi
jld. Bedr.,ietsderwi
jzevi
jlen,dathetzoo vouwtsteedstoe. Lustig aan vouwen:vonw toch
of*zoo toeloope: gi
j moet hetwatspitse toevi
j. watmeertoe! Van hiertoevouwing.
len. Onz.
, vool'
tgaan metvi
jlen,sterk doorvi
jlen: r oevrelen.b.en o.w.,ik vrat toe,leb
lli
jheeftvastnietgcnoeg toegevi
jld.
toegevreten. Bedr-,boven hetgeen men gevreten
r eevIleden, o.w.,ik vlood toe,bcn toegevloden. Om beseherming en hulp vlieden:naar
wien za1ik toevlietlen ?
r oevl.legen , o. w., ik vloog toejben toegcvlogen. A1 vliegende toesnellen, en toesnellen
over hetalgemeen,zoo tothnlpbetoon,alsander-

heeft,nog iets vreten:de hond vratnog een'halven paardenbout toe. Onz., aanvangen m et vreten: laat het paard nu maar toevreten. Voortvreten:vreet hetdiernog altoe?
r eevrl.
ezen. o.w.,ik vroor toe,ben toegevroren, oftoegevrozen. D igt vriezen: het water

zins: elk vloog toe,om hetkind uithet.water te is rondom toegevroren. Onpersoonltjk, aanvangen
reddcn. Iîazend vloog lli
jtoe.
metvriezen:laathetnu maartoevriezen.Voortr oevl.eed, m . Een naderende en aandrlngende vloed: da toevloed van het water was
allergeweldigst. Vruchteloos poogde men den
toevloed des bloeds te stuiten. Oneigenl., eene
toedringende m enîgte van cvenveelwelke dingen:
een toevloed van woorden. W elk een toevloed

vriczen : het vriest steetls toe. Sterk door vriezen:nu begint heteersttoe te vriezen.
r eevuil.en, l).w.,ik vulde toe, heb toegevuld. Door aanvalling digt maken: de gracht
werd met takkebossen toegevuld. V an hier toevulling enz.

van menschen!
ree'
w aa:
aeen,b.cn o.w.,ikwoei(waaide)
reevl.oellen. o. w.
, ik vloeide toe,ben toe,lleb cn ben toegewaaid. Bed1*
.,alwaalende
toegevloeid. Yloei
jende naderen:van waar vloeit toevoeren : die noordewind waaitons veel onhei
ls
ons al dat water toe? Oneigenl-, toedringen, toe. Ol)z., door den wind toegevoerd worden:al
a1s een vloed: er vloeide eene groote menigte de rook waait mi
j toe. Door den wind toegetoe. Het geld schi
jnt hem van rondom toe te gooid ofgesloten worden:a1sgi
jdatvensterniet
vloei
jen. Aanhouden metvloei
jen:hetwatervloeit vastzet,za1hettoewaai
jen. Onpersoonldk,aanhoustceds toe.
den met waai
jen: waait het nog al toe? Sterk
reevlool
len, o. w.,ik vlooide toe, heb waai
jen:nt
lbegi
ntheteersttoete waaken.
toegevlooid. Voortgaan mct vlooi
jen te zoeken, r eew agen,m.
jzie toedeur.
qf te vangen: zi
j vlooit steeds toe. Toevlooî
z roew aARen,b.w.,ik waldetoe,llebtocgeaen is in de gem eene volkstaalook toeslaan:zon- wald. lloor midtlelvan eenen wal afsluiten:(Iie
derspreken toevlooi
jen,toeslaan,zondertewaar- opening isreedswedertoegewald.
schuwen.

r eew an deRen,o.w .,ik wandelde toe,heb
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en ben toegewandeld. Aanvangenm etwandelenyof r eew rlugeus b. en o.w., ik wrong toe,
daarin voortgaan:wandelmaar toe! Lustig door heb toegewrongen. Bedr.,digt wringen: iemand
wandelen:wandeltoch wattoe!M etbekorting van dekeeltoewringen;hetwelk fi
guurli
jk zoo veelis,
zi
jnen weg wandelen:kan ik nieteen weinig toe- a1s hem doen voorthongeren, Onz., voortwringen,
wandelen?
sterlt door wringen:wring toch wattoe!
r oew alg m. Bi
j lfIL.de daad van toewas- r eew ufve n! o.w.,ik wuifde toe,heb toesen,aanwas,groei. V an toewassen.
gewuifd. Van wutven,de muts,ofden hoed, bor oew aslen, o.w.,ik wies toe, ben toege- ven hcthoofd ronddraai
jen. Te gemoet wuiven:
wassen. Digtwassen,digtgroei
jen: het zal wel elkander metde mlltsen over 'thoofd toewuivende.
wcderonl toewassen. A anvangen met wassen : nu ZORGDRAG.
wast het koorn toe. V oortwassen : het onkruid
r eezeg. m . Alwataan iemand wordt toewaststecdstoe. Sterk aanwassen: hi
jbeginttoe gezegd:ARSXB>:RGI.Ibegon te duchten,dathetuit
te wassen.
den toezegh vaaren zou. H ooll'. V an toezeggen.
r eew alee. o. Digtwater, besloten, toege- r eezegelen. b.w.,ik zegelde toe,hebtoe-

vrozen water:b: toewaterri
jden erpostwagens.

gezegeld. Met een zegelsluiten: hetpakjewas

vi
jand begon onsden rug toe te wenden.

zien. Bezorgd en waakzaam zkn: ziettoch toe,

r eew eg. m.,meerv.toewegen. Eenweg,die toegezegeld. V an hier toezegeling.
toeloopt!en dus nader is dan andere wegen :den
r eezeggen, b.w.,ik zeide toej heb toegetoeweg lnslaan.
zegd(toegezeid). Beloven:watheb ik u dantoegereewegen,b.cn o.w.,ik wooy toe, heb zegd? V an hier toezegger,toezegging,toezegster.
toegewogen. Bedr., in tegenwoordigheld van ie- r eezenden . b.w.,ilt zond toe,heb toegemand;die hethebben moet,wegen :het werd mi
j zonden. D oor vcrzending toeschikken: gisteren
toegewogen. Onz.,aanvangenyof voortgaan, met zond ik u eene boodschap toe. V an hier toezender,toezending,cnz.
wegen:weeg maar toe!
T eelveAvez:. b.w.,ik welfde toe, heb toe- r oezlen. o. w., ik zag toe, heb toegezien.
'
gewelfcl. Van boven met een gewelf sluitenJ de A anschouwen over het algem een:ik heb slechts
kelder i:geheel toegewclfd.
toeqezieny terwi
jl hi
J speelde. Met zorgvuldige
r oew enden . b.w.,ik wenddetoe,heb toe- vestlging van de oogen op iem and,of iets zien:
gewend. Iemand al wendende toekeeren: de wees zoo goed, van een wei
ni
y op hem toe te
r eew enk en , b. en o. w., ik wenkt
oe, watgi
jdoet!Gi
jmeughttoesien. BlJBst,
v. Van
. et
heb toegewenkt. Bedr.,door wenken te kennen hier toeziener,toezieningqtoezigt.
geven: zi
j wenkte mi
j zulks toe. Onz.,iemand r eezfener, m .r m eerv. toezieners. Een

eenen wenk geven:ik zag,dathi
j mi
j toewenkte. aanschouweroverhetalgemeen:hi
j sprak detoer oew en seh en , b. w., ik wenschte toe,
heb toegewenscht. Aan iemand wenschen: ik
wensch u alle heil toe. Van hier toewenscbing,
toebede.
r eew erp en, b.w.,ik wierp toe, heb toegeworpen. Al werpende toevoegen:ik wierp den

zieners aan. A lwie iets metoplettentle zorg gadeslaat:is er geen toeziener daarover aangesteld?
lk heb geene toezieners noodig. V an toezien.

reezigl, o. De daad van toezien, en bi
jzonderli
jk die van oplettendgadeslaan,zorgvuldige
aclltgeving op iets: onder iemands toezigtstaan.

hond eenen brok toe. Bi
jietswerpen,a1seene toe- Oulings gebruikte men dit woord in het vrouwel.
gift,daarbi
j voegen: alle dese dingen sulen u toe- geslacht:in zulken staet,seg ick,moetnauwetoegeworpen worden. BIJBELV. Ditwoord luidtbi
j sicht wesen. Roo ltoosex vAN sclllsoaM. U w
ltls.ook toeworpen. Van hierbi
j denzelfdenKIL. majesteitmagh vri
jopmi
jnetoezi
chtrusten.V oxo.
toewerpbfoawory?,eene toegift.
Alitsdescherpe toezichtvan debewaarders.Hoor'r.
r eew lgl, o. Toeslag, toegift, op iets,dat Y an toezten.
toegewogen wordt:hj gafslechtsweinijtoewigt. r oezin gen, b. en o.w.,ik zong toerheb
F
Teew l
ujdens toewi
jen, b. w., lk wi
jdde toegezongen. Bedr.,al zingende toevocgen: van
(wi
jde) toe, heb toegewi
jd. Toeheiligen : wien rondom wordt hem 1ofenroem toegezongen. Daer

jloftslietgelieventoegezongen.Voxo.
danckbaerli
jck Thebaensche scharen toewi
jen worthetbrui
kercken en autaren. V oxo. Oneig., opdragen: Onz.,aanvangenyof voortgaan, met zingen: zing
een geschrift aan iemand toewi
jden; en in nOg maar toe! Lustig aan zingen:nu beginnen zi
j
veelnaeerandereonei
genli
jkezinnenwordttoewùden, eersttoe te zingen.
r
eezul
g
en
,
b.
en
o.
w.
,
i
k
zoo
g
t
oe,
he
b
even als wù'
en,heiligen en toeheili
gen,gebezigd.
Van hier toewi
jding,tocheiliging,opdragt,enz. en ben toegezogen. Bedr., zuigende digt maken :
'Koe'w laezen , b.w.,ik wees toe! heb toege- zi
jzoog dewondetoe. Orz.,zuigende digt worwezen. Doorregterli
jkeofandere ultwi
jzing toe- den : het zal wel toezuigen. V oortzuigen: ik
voegen :de nalatenschap is hem toegewezen. V an wensehte,dat hetkind wat beter toezoog.
r eezw aa:
len, b.w.
, ik zwaaide toe,heb
hiertoewi
jzing.
r oexvfnden , b.en o.w.,ik wond toe,heb toegezwaaid. Al zwaai
jende toevoeren: lnen
.

toegewonden. Be(1r-,ineenwinden:een toegewondene bundeloud linnen. Ook a1sonz.,aanvangen,
of voortgaan, met garen, of iets anders, op te
winden: wind m aar toe! Sterk doorwindeu:
waarom windtgi
jnietwatmeer toe?
r eew orp , m.,zie toewerpen.

zwaaide hem den wierook toe. Fig., toebrengen:

iemand den wierook van 1ofen dank toezwaai
jen,
en,eenvoudigli
jk,hem loftoezwaai
jen.
r eezw eren , b.en o.w.,ik zwoer toe,heb
toegezworen. Bedr., al zwerende toezeggen, of
dreigen:gansch Europe uit nieuw Karthage toe-

F
Teew rllven,b.en o.w.yik wreeftoe,heb gezworen. Voxo. Onz.
,voortzwercn:hd zwoer
toegewreven. Bedr., wri
jvend digt maken : eene nog eenige oogenblikken toe.
scheurlnetwas enz. toewrjven. Voortgaan met r eezw eren, o. w., ik zwoer toe,ben toewri
jven,ltlstig aan wri
jven:kuntgi
jnittwatmeer gezworen. Digtetteren:de oogen van het kind
zi
ju toegezworen.
toewri
jven?
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relei, m.,meerv. toFels. Eene muil, zon- D e to1 der natuur betalen, sterven. V an hier
der achterleder:een paar oude toFels. Van hier tollen,bi
l KIL.,tolbetalen;tollenaar. Zamenstell.:

pantofel. Zieditwoord.

tolbefliende, tolbriefje, tolgeld, tolhek, tolhuis,

r egen, b. w., ik toogde,heb getoogd. In tolman, tolmeester, tolpachter,tolschri
jver, tolvrd,
Vriesland nog hedendaags, trekken. zeulen, ele- enz. V ertollen enz.
pen :zie eens,waarheen de hond dat togen zal. Tol, neders, eng.toll,hoogd.Zoll.boh.celnl
j'
,
Voorts,ontvangen,genieten:'
tisuvermogen,mi
j lat. telonthm, komt van het gr.TElo(,welks oorverlnaeck aen te doen,en weder loon te toghen. sprong wederom in TeàetM,dataan ons tellen verVLAERD. Rsosxn. V an hier toge, trek, teug; wantschi
jnen kan,moetgczochtworden.
togel, teugel; togt, m et al watdaarvan afstamt. rKe'. m.,m eerv. tollen. Een bekend speeltuig
Zamenstell.:zieltopen enz. Isnaauw verwantaan der kinderen. Van hier het onz. werkw.tollen,
m et den tol spelen. Zamenstell.: tolkoord, tolfiegen./(
)#:nyen tut
gen.
regl. m., meerv. togten. Bi
jzonderli
jk,trek Snoerj enz. D raaitolg drjftol, priktol, taatstol,
naar iets,verlangen,begeerte:om m eteen heetren werptol, zweeptol, enz. Bi
j KIL. en elders top.
togt gelieven in liefs arm en te werpen. Vbxo. Tolschi
jntverwant aan hetgr.Teànl,einde,en
V oorts, trekking van wind :-op den togt zitten. het zweed. toll, spits, top; aangezien men in
Een trekken van de eene plaats naar de andere, V riesland, Jn plaats van tol,top bezigtqdatook

eene reis:hetschip heefttwce togten in eenjaar bd Klra.voorkomt,in hetfr.toupleluidq en even
gedaan. Die van zelf belust is tot den tocht. als /ol van de spits uitloopende gedaante der tolVoxo. Het optrekken van kri
jgsvolk toteenige len ontleend kan zi
jn. Daarentegen wilKIL.
, dat
onderneming:op zi
jnen ongelukkigen togt.Voxo. tol eigenli
jk dol luide, en vaà dolen afstamme;
l'lewelke de hoope van dezen togt verstikten. terwi
jlhi
jtop van toppen aieidt,dat,volgenshem,
HoorT. Eindeli
jk,is togt ook nog het trekken ronddraai
jen zouhebben beteekend.

van voordeel uit eenig ding, het vruchtgebruik r eik . m .,m eerv.tolken. Een taalsman,verdaarvan. V an hier togten, togtenaar,togtenares) taler van iemands woorden: bedien u van eenen
togtig, enz. Zam enstell.: togtgenoot, togtlucht, tolk. Tusschenspraak:der Goden tolk tlaeltneder
togtpaard, togtwind, enz. Aantogt,ademtogt,af- op die klaghten. Voxo. U itlegger:den gouden
togt, doortogt, hartstogt, heertogt, intogt,kri
jgs- tolck van 'theilig nieu verbont.VoxD. Van hier
togt,leeftogt,legertogt,l'
dftogtgminnetogt,optogt, tolken,in vertolken.
relstogt, ulttogt, voortogt, zeetogt,enz. Van to- r el.
:eu, zie tol.
r ellen aar. m ., m eerv.tollenaars, oftollegen.
r eglen . o. w.y ik togtte,heb getogt. V o1 naren. Een tollneester, tolpachter,en,uithoofde

van trekkenden windzi
jn:diekamertogtgeweldig. van de knevelari
jen der toenmalige tolpachters,
Onpers.:wattogthet hier! M eteene heete drift onder hetgebied van Tlssazus, biJ'de Joden een
naarietsuitgestrektzjn:dewolven weertgi
jniet. groot zondafar: een vrient van tollenaren ende
die naer uw schaepskoitochten.Dl Dlcx. Van sondaren. BZJBILV. V an tollen, tolbetalcn. Zie
hier togtgat. Van togt.
tol,schattîng.
r egéen aar. m., meerv.togtenaars,en tog- r eRvel
l, bjv.n. en bi
jw. Vri
j van debe-

tenaren. Al wie eenig goed In li
jfttogtheeft,het taling van tol:die goederen zi
jn tolvri
j. Oneig.:
vruchtgebruik daarvan trekt:hi
jisgeen eigellaar gedachten zjn tolvri
j, men behoeft aan geenen
m aar slechts togtenaar,van datgoed. Van hier mensch verantwoording en rekenschap van zjne
het vrouwel. togtenares, vruchtgebruikster. V an gedachten te geven. Van hiertolvrdheid.
r em be, v.,meerv. tomben. Een praalgraf:
togt.
r eglgal. o,, m eerv. togtgaten. Ecn gat, er werd eene m armeren tombe voor hcm opgerigt.
waardoor het togt: een togtgat van een huis is I7e tom be te vernieuwen. HoorT. Zamenstell.:
een huis,waardoor de wind overalhenen trekt. graftombe.
o tomb,
regélg, bi
jv.n.cn bjw., togtiger,togtigst. Tombe, fr. ook tombet ital. tomba, elle.
V ol van togtlucht:een togtig huis. Jagtig,ridsig, kom tvan het gr.Topjnç.
van som mige beesten gesproken:de koe istogtig. r en, v.,meerv.tonnen. Een gekuipt houten
Begeerig,verlangende:toghtig naer de ri
jke Zee. vatvan verschillende grootte,waarin verschillende
Voxo. Van hier togtighcid,ridsigheid,winderig- goederen gepakt en verzonden worden:er kwaheid. Hetstam woord ls togt.
men all
erlei vaten en tonnen uithetverbrjzelde
r eglpa ard. o., lneerv. togtpaarden. Een schi
p aandri
jven. Zoo veel van elk slag van
paard, dat m en in de legers gebruikt,om pak- goederen,alsde tonnen,waarinmenzegemeenljk
wagens en geschut te trekken: de togtpaarden verzendt, legen te bevatten: eone ton haring.
Twaalf stulvers op elke ton zeeps.Hooll'. Zoo
waren bi
jkans alle bezweken.
r ekk elen, b. w., ik tokkelde, heb getok- veelvan andere goederen,als de ton bevat, waarkeld. Gedurig aanraken:de snaren tokkelen,spe- mede m en ze meet:zestig tOn turf. Tien ton
len. V an hier getokkel, tokkeling. Zamenstell-: aardappelen. Eent m aat Van de ruimte van het
aantokkelen enz.
ho1 van een schip :een vaartuig van twee honderd
Tokkelen is een voortd. werkw. van tokken, ton, of honderd last. Voorts,gecftm en aan de
verwant aan ons tlkken: de wellusttokt de wil. popjes ofni
mfen derinsekten den naam van ton-

Kaus. En bi
J Hoov'
r: daer gi
j hart
jes mede nepe.
:, omdat zi
jeenigzinsdegedaantevan lang-

tokt.
werpige tonnet
jes hebben;ook heeftmen in een
r ei. m .,meerv.tollen. Schatting,alwatwe- zakuurwerk eene ton. waarom de ketting loopt.
gens personen, ofzaken, m oet opgebragt worden In zee vindt men tonnen,die tot bakens dienen,
voor de vri
jheid,om door eenigeplaats,ofeeni
g cn waarop Voxolr m isschien doelde, iu: hier
oord, te trekken:tol betalen. Een houdertdui- beschoitm en andre tonnen,als de brouwerbrouwt
zend gulden te lichten op den to1der laakenen. $e Lonnen. Eene ton gouds is honderd duizend
H oolT. Den opgeleiden tol te betaltn. Voxo. gulden, wqlke som men ook we1 eens eenvoudig-
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li
jk door ton aanduidt:hi
J hceft meerdan drie rengel.
oos. bi
jv. n. Zonder tong:ztin de
ton nagelaten. Eindeljk,iseeneton landsinOost- krokodillen niettongeloos?
vriesland zoo veel,als met eene ton koren ge- ronglg,bi
jv.n. Bi
jK1t..weltert'
ong. Zavoegeli
jk bezaaid kan worden. Yan hier het menstell.:tweetongig,bi
j den eenen dus,bi
jden
bedr.werkw.tonnen,in tonnen doen. zam enstellq; antleren wederom gansch anders,sprekende;tweetonneboei
jer, tonneboter, tonneman, tonnemeester, tongighcid,enz.
tonnevisch, tonvleesch,enz. A ardappelton,appel- r engkruld.
Bi
j lflL. evenveel a1s
ton, bïerton, boterton, harington,meelton,oester- kleefkruid.
ton, olieton, pekton, regenton. teerton, turfton,

r ex:grfe- . m ,, meerv. tongriemen. Een

vischton,vleeschton,zeeton,enz.
vellet
je onder aan detong,hetwelk haarmetde
r ondel..zin tonder.
kin verbindt:detongriem werddoorgeknipt. Van
rendee. tonf
lel, o. Evenvcela1s tintel,en den tongriem sni
jden is,hetgezegdevellet
jedoorvan denzelfden oorsprong;zie tthtel;maarlntus- sni
jden. Fi
gaurli
jk is:we1van den tongriem geschen onzi
jdig:hettondelisvergaan en wilgeen srleden zi
jn,we1tertong zi
jn,welbespraaktzi
jn.
l-uur meer vatten. I-TASMA. Het tonderontvon- r eu gsteen . m., meerv. tongsteenen. Vo1ken. Voxo. Zamenstell.: tonderdoosje, doch gens HALMx, een steen,wiensgedaante aandie
meesttontel- oftz
hteldooqje.
van detong van eenmensch geli
jkt.
r eng, v., m eerv. tongen Een beweegbaar r engw er'm , m .,meerv. tongworm en. Een
stnk vleesch in den mond,datbi
j ben menschhet worm,ofltlei
ne pees,van de gedaante van eenen
voornaamste werktuig van spraak en smaak is: worm,onder de tong der honden, wiens wegnede scherpheid van een gladde tong. Hoop'
l'. ming een behoedmiddel tegen de hondsdolheid

W ienstong methoningisbegoten. Yoxp. Maer wezen zou. Bj KIL.anders ook hondsworm.
de tongeen kan geenmenschetemmen. Blaszsv. Y4>ZA#JX:,m.,meerv.tolli
jnen. Bi
jKIL.tonnq
in.
Van den nachtegaal:en m et een tong alleen a1s Een visch van het makreelengeslacht,die,volgens
dui
lzend tongen queelt. Tssssr-scuwoz. Hetligt PLINIUS,soms wel vi
jftien honderd pond zwaar
md OP de tong,ik ben gereed,om hette uiten. wordt. In heteng.tunny,fr.thon,ital.tonno,lat.
Het hartligt hem op de tong,hi
jspreektnaar thunnus,ofthbhnus,waarvan tonbh afstamt.
degevoelensvan ztjn hart. Lang van tong zi
jn, renneboel
ler, m., meerv. tonneboei
lers.
alles verbabbelen. Zi
jne tong in toom houden, VolgensADELUNG,in Nederdllitschland,een boenietmeer,ofniutsanders,spreken,dan hetaamt. ker,ofschip,waarmede men dezeetonnenplaatst,
Op detong ri
lden,hetonderwerp dergesprekken verplaatst, enz. In Vriesland een opziener over
zi
ln. Iemand de tong schrapen,hem uithooren. de zeetonnen,anderstonnemeester. Bi
j ditgebruik
Eene goede tong in den mond hebben,welbe- van hetwoord doeltmen zekerli
jk op hetboei
jen,
spraaktzi
jn. Denzelfden zin heeft we1 ter tong ofvastmaken,van de zeetonnen aan hare ketens.
zi
jn. Eenegladde tong,eenevlei
jende. Miltvan '
Tennen,zie ton.
tong, en vreek van hart,duidtbi
l Yoxo.iemand r oxtx:em ax:sm.
,meerv.tonnemannen. Een
aan, die veel belooft, en weinig geeft. Oneig., bediende van den tounemeester: de tonneman
wordt tong voor Natie, of voor de taal eener heeft de ton nietwel verzorgd.

Natie gebezigd: Spanjaarden, Franschen, Hoog-

renne- eeslee.zietonneboeù'
er.

duitschen, en andere tongen. Y oxo. Ook be- 'K onn en . b. w., ik tonde, heb getond. ln
stempelt m en dingen, die de gedaante van eene touncn doen :het bier is niet getond. Haring

tong hebben,metden naam van tong,of tongel
ie, tonnen,vleesch tonnen,enz. M ettonnenafmeten:
zoo als: de tong, of het tongetje, van eenen de turf moet getoud worden. Van hiertonner,
evenaar,hettonget
jevan eenegesp,het tongetje tonster,eene vrouw.die moetzorgcn,datdeturfvan eene schalmei,of eene orgelpi
jp. In deplan- ton wel gevuld worde. Zarnenstell.: turftonner,
tenkunde is tonget'
e zeker vreemd plantgewas. turftonster,enz. Van ton.

A an een smal stuk lands, dat in zee uitsteekt,
geeft men den naam van landtong;en een bekend
slag van platvisschen voert den naam van tong.
V an hier tongeloos, tongig. K lc. zamenstell-:
tongbeen, tongblad, tonggezwel, tongkruid, tong-

r enséer. v.,zie tonnen.
r onviseh s m . Zekere ingczouten visch.
r onvReeseh ,o. Ingezouten vleesch.
T'e née'. zie tintelen tonder.
r enline. v.,m cerv,tontinen. Eene geldlig-

riem, tongschraper, tongsteen, tongvormig, tong- ting op li
jfrenten, dus ingcrigt,dat,wanneer een
werk, in een orgel, - tongworm,enz. Fleem- deelllemerstcrft,zi
jne renten aal
)deoverbli
jvende
tong, hakkeltong, koetong, krom tong, laudtong,
langtong, lastertong, lisptong, ossentong, slingertong, schendtong, stam eltong, varkcnstong, vleitong,euz.
Tong, neders. tunge, angels. tung, eng.tonguet

deelnemers worden uitgekeerd, Dit woord stamt
4 vau zekeren Napolitaan, xIKoafvan den naam
IzwAs ToxTlgeheeten,die de eerstc uitvinder van
hetgezegde slag van geldligtingen wâs.
r oog, zie teug.

zweed.,i
lsl.tunga,holgd.Zange,oudlat.dingua, roogen.b.w.,ik toogde,heb getoogd. Bi
j
komtwaarschi
jli
l
'k van dkngen,zweed.tlnga,spre- K1r,
. toonen, wi
jzen; ook bi
jVoxD.:gafoorlof,
ken, en is verwant aan het gr.yîlziïz,en aan dat de zon nu oocl
t haer krachtmocht toogen.
hetlat.Jk
y?çttc,fr.langue,enz.
En bi
jGlscszEa:doorhistorientetooghen. Van
rengi>een. o., meerv. tongbeenen. Het hier betoog, bctoogell, en vertoog. Dit woord
been,waarop de tong,alseenespier,zich grondt schi
jntverwantaan togen,f?
kpen,fken en tuigen.
en beweegt:het tongbcen heeft degestalte van Hetluidtinhetneders.togen,i
jsl.tia, zweed. fe,
een hoefjzer.
hoogd.zeigen.
Y engbl.ad. o. Zeker slag van muisdoorn, 'K eo:, m . Opschik: Kerken en Kloosters in
hetwelk een klein tongvormig blad op zi
jnebladell vollen tooi
j.Hoor'
r. Terwi
jl een anderdatniet
liggende heeft: 't veelvoudig tongenblad. Hux- minder op uw slempen en mallen tooien doet.

Glxs. Bi
JKzL.ook knelkruid,en tapkenskruî
d.

Dx Dscx. Van too#:n.
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r ooljen. b.w.,ik tooide,heb getooid. Bi
J- toon. Die nadruk, waarm ede men de eene let-

.
Kl
L
.
o
o
k
tooghenten tot
jknbopschikken:en gi
ju tergreep boven de andere uitspreken moet: de
toit van vlek en misstalschuw.V oxo. V an hier toon valt op de tweetle lettergreep. Den toon

tooi, tooisel. Zamenstell.: onttooi
jen, optooi
jen, geven is, epgenli
jk, dien klank aanhefren,waarop
enZ.
men zingen,ofspelen,moet;oueigenli
jk,dehanr ee- . m., meerv. toomen. Eigenli
jk, het delwi
js van anderen regelen:hi
jgafaan hetganhoofdstel, dat m en een paard aandoet, en de
daaraan verbondene teugelreep: den toom vieren.
M et eenon lossen toom rjden. Den toom laten
gli
jen.Voxp. Figuurl.,evenveelwelk middelvan
bedwang: de wetten zi
jn een toom voor de ondeugd. M et den toom der lantvoogdi
je.Hoor'
r.
In toom houden,onderbedwang houden:en door
de tucht in toom gehouden. V oxD. Houd dan

sche gezelschap den toon. Naar den toony of
ton, leven is,zich naar de heerschende m anieren

toom eloos, het werltw. toomen,enz. Zamenstell.:

Toon, hoogd. Ton, eng. din, tune, tone, fr.

schikken. Eindeli
jk, was toon,ot
zlings, een lied.
D e Zwabische dichters noemden hunnelieden töne,
of döne; cn nog heden ten dage noemt men in
hetneders.een liedge
; el*
.
n döhnken, eendeunt
je.Van
hier%etwerkw.toonen. Zamenst:toongeving,toon-

kunst,toonteekenstoonvast,toonwi
jzer,enz, Biduw torg in toom.L.D.S.P. 17en vri
jen toom toon,danktoon,jammertoon,juichtoon,klaagtoon,
geven is,den ruimen teugelvieren:zi
jgeefthare meestertoon, muzi
jktoon, schri
jftoon, spreektoon,
kinderen al te veel den vri
jen toom. Van hier zangtoon, enz.
ton, ital.tono, lat. tonus, is een klanknabootsend
toombi
jten:op ecn toombi
jtendpaard.Voxo.
Toom,eng.teant,i
jsl.taum,zweed.töm,opperd. woord.

zoum, hoogd. Zaum,is even hetzelfde woord,a1s r eonb aar, bi
jv. n. en bi
jw.,toonbaarder,
zaummu, dat bil-K slto eenen band,ofstrik,aan- toonbaarst. D at getooud kan worden;en meest
duidt,en verwantaan hetgr.Mtoptl
f(,lat.thomtx, in den zin van iets,datzonder schroom getoond
een hennippen strik.
mag worden:zi
jn schrift is zoo slordip dathet
r eo'm . m , m eerv.toomen. Zekere hoeveel- naauweljks toonbaar is. Van hier toonbaarheid.
heid V8n b*
i
j elkander scholende, en met elkan- Zam enst.:ontoollbaar. Van toonen.
der uitgebroede, vogels:
T'eenban k, v., m eerv. toonbanken. Eene
Zoo queeckt den oi
jevaer zi
jn kuikensmetech- bank of tafel, waarop een winkelier ofkramer
dissen, zi
jne waren ten toon spreidt en verkoopt. Bi
j
E11kikkers,die hi
juithetbroekland weette vis- K lL toonberdt.
sen,
r eonb rood, o., m eerv. toonbrooden. Een
Tot dat denjongen toom hetvliegen macltig is. der broodtn,die oulings in dentabernak-elentem Otm. pe1 op eene tafel ten toon gelegd werden:de tar eem e'oes, bjv. n.en bi
jw.,toomeloozer, fe1der toonbrooden.
toomeloost. Eigcnli
jk, ongetoomd. W i
jders, on- r eeneel., o,meerv.tooneden. D e schouwgedwongen, buitensporig. V an hier toomeloos- plaats van evenveelwelk bedri
jf:Duitschland was
heid.
lang een tooneel van kri
jg en verwoesting. De
b.
w.
,
i
k
t
oomde,
heb
get
oom
d.
'T eom en:
k-wakzalver op zjn tooneel. Bi
jzonderltjk,deverllet eenen toom optlligen:Joszlal.lgaetden esel toonplaats van een zoogenoem d tooneelspel:per-

tomen. #.v.Doula. Evenveel op welke wi
jze sonaedjen, die dittooneelbetreeden.Voxo, Figuurl.: en MARs zi
jn rol volspeelt op 'twreet

bedwingen: schoon Psnssus eenen Zeedraeck
toome. V oxo. Ot1l.beteekende toomen, kleedcn
en opsieren: te wi
jle dat hi
jt
z toomt. CoxsT.
Dllt Mzxx. Van hier tooming. Zamenstell.:betoom en, intoonlenyongetoom d,onttoomen,optoomen,enz. V an toom.
r eon ,zie teen.
r eon. ln. Aantooning,bezigtiging :di: staat
zoo hem elsch schoon vooor aller oog ten toon.
L.D.S.P. Op den waghen m etstaetsie omgevoertten toon-V oND. Ten toon stellen,voor llet

toolteel. Voxo. 1)e vertoonplaats van evenveel
welk ding, in vereeniging methetgcne daarop te
zien is: akelige tooneelen aanrigten. Van dit

heerli
jk tooneelderdingen.Hoor'
l'
. Een gedeelte van een zoogenoemd bedri
jfvan een tooneelspel:hetderdetooneeldestweedenbedri
jfs.Van
hier tooneelachtig,aan een tooneel geli
jkend;tooneelist, tooneelmatig, m et een tooneelovereenkom end, daaraan voegend. Zam enstell.: tooneeldalls,tooneeltlicht, tooneeldichter,tooneelgek,to()-

gezi
gt bloot stellen,ook bespotteli
jk mt
tken:zicl neelkijker, een vergrootglas, waarmede men de
ten toon stellen. Van toonen.
voorwerpen van het tooneel naar zich toehaalt,
'Keon.m.,meerv.toollen. Eigenli
jk,ztllkeen vergroot en verlleldert. Tooneelkleed,tooneelko-

geluid, als in den klank van ditwoord begrepan ning,tooneellist,tooneelpoëzil-, tooneelpot,tooneelis. In het gebrtlik,een geluid,hetwelk zich van scherm, tooneelsieraad, tooneelspeelster, tooneelandere geluiden ondcrscheiden, cn daarmede ver- spel, tooneelspeler, tooneelstuk, tooneelzang,too-

geli
jkel, laat: eellen hoogen, oflagen,den reg- neelzot,enz. Kri
jgstooneel,moordtooneel,oorlogstell, of eenen valsehen, toon aanhcfren. En met tooneel,speeltooneel,straftponeel,treurtooneel,enz.
'slants triom ftl.ompct eencn hoogen toon gezet. V an toonen.

Voxo. Zoo zal hi
j zi
jllelltoon vri
j
gaal).Ds Dzcx. De wi
jze,waarop men
in llet spreken ri
jzen,ofdalen,laat,of

laten

'
Tooueeiaehllg. bi
jv.n.en bi
jw.
ytooneel-

achtiger,tooneelachtigst. Zie tooneel.
rKeox:eel.:s*, m., m eerv. tooneelisten. Een

inrigt: op denzclfden toon voortspreken.
tooneelspeler: de Koninkli
jke tooneelisten. W el
tool) verantleren;ook flguurl-,andcrs beginllen te te onderscheiden van hetvolgende
oordeelen en spreken. De bi
jzondere wi
jziging 'T oou eel.l.lsl, v.,m eerv.tooneellisten. Eene
van den inboud van iemands zeggen, of sehri
j- list, of kunstgreep, welke op hct tooneel wordt
vell: om dezen werke den toon te geven.Hoov-r. gebruikt: die tooneellist had eene goede uitwerD en toon naer den aert der zake weten te schik- king.
ken. Voxo. Hi
J spreekt op eonon gebiedellden Ve@neexPer:
mQQrY. tQOMQQIPOPPQn
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TOONEN--TOOVERTEEKEN.

Eenc tooneelspeelster:op eene tooneelpop verlie- Persoon,enz. D1twoord schi
jntverwantaantul
t.
r eoven aar, m.,m eerv.toovenaars!en too5*e11.
reonen, b. w., ik toonde, hcb getoond. venaren. Oulings tooveraar. A1 wie zi
ln werk

Wi
jzen,laten zien, te kennen geven:ik zalhet vantooveren maakt,een heksenmeester,eenzwar11 toonen. Van waar g'aan d'aard 1w almagt tek-unstenaar: een gui
jchelaar,oft(lic op vogel
getoont.L.D.S.P. Zl
kh toonen.zich gelaten,zich schrei
j achtgeeft,oftetooveraer. Blassrav. Een
aanstellen: zi
jtoontzich heeldroevig. Van hier zeer vernufti
g mensch; het is een toovenaarin
toon,toonbaarjtooneeel,tooner,toonster,tooning. zi
jnekunst. Van hier toovenaarster, toovenares,
Zamenstcll.: toonballk,toonbrood, ellz. Aantoo- gemeenli
jk tooveres. Van tooveren.
nen,aftoonen,betoonen,vertoonen,enz.
'Tooverbes-je.o.
,meerv.tooverbcsjes.Een
reoxxen. o.w., ik toonde, heb getoonfl. bes
je, dat haar werk van tooveren maakt,eene
Klinken. Een klanknabootsend woordq verwant oude tooverheks,of tooverkol:deerli
jk werd hi
j
aan deunen, hooogd. tönen,gr.To>(te!
M,lat. to- doordtttooverbesje om den tuin geleid.
'

nal'e en sollare. Toon zachtkellsj elpen lier.R. r eoverboek , o.,m eerv.tooverboeken. Een
FSITH.
boek,datm et gewaande tooverkarakters opgevuld

reoner. m.
, meerv. tooncrs. A1 wie iets is:zi
jdtlorbladerdehaar tooverboek. Een boek,

vertoont: geef aan tooner dezes llet geld. V r. waaruitmen kan leeren tooveren:W zTgsssTs na-

toonstev. Van toonen.
tuurli
jk tooverboek.
reorx:. ln. Gramschap: wanneersi
jn toorn rooveren,o.en b.w.
,ik tooverde,hebgemaereenwei
jnig soudeontbranden.BIJBELV.Ko- tooverd. Oflz.,heltsen: men geeft voor,dat hi
j
ningen,die gj in uwen toorn geeft.HooFT. Van tooveren kan. Bedr.,verachteli
jkerwi
jze, knutsehier hetonz.w.toornen,toornig zi
jn;toornig,tot leu: wattoovertgi
jdaarweer! Van hiergetootoorn geneigt
l,vergramd,enz. Zamenstell.: toor- ver, toovenaar, tooveraar, tooveres, tooveri
l, de
negloed,torenvlaegh,Voxo.,vertoornen,enz.
datd van tooveren,enz. Zamenstell.:tooverbesje,
Töorn,angels.tol'n,hoogd.Zorll. Klanknaboot- tooverboek, toovergodin, tooverheks, tooverkaart,
send.
tooverkarakter, tooverkasteel, tooverkol, toover'T eorn en, zie toorn.
kracht,tooverkring,tooverkruid,tooverkunst,too-

Y eernlg, bi
jv.n.en bi
jw,toorniger,toor- verlalltaarn,toovermiddel,toovernimf,tooverroede,
nigst. Yergramd: so wi
e t'onrecht op st
jnen tooverring,tooverschool,tooverteeken.tooverwerk,
broedertpornigh is.BIJBELV. Tot toorn geneigd: tooverwoortl,tooverwortel,tooverziek,enz. Betoohet is een opvliegentl en toornig m ensch. Op veren,onttooveren,toetooveren,voorttooveren,wegtoorn gegrond, daardoor gedreven: een toornig tooveren,enz.

geschri
jf. Den toornigen bli
k des Afonarchs. r eovergodln. v., meerv. toovergodinnen.
Misnoegdz dat men den vol
keorlofgaf,datse- Anders toovernimf. Een versierd bovennatuurljk
re tornich was llier af. M .S'roxs. svaarom ziet wezen: de toovergodin gafaan elke dochter des
gi
j mi
l
- zoo toornig aan? Yan hier toorniglleid, Koningseen glazen spinrokken.
toornigli
jk.
reeverheks.v.izie tooverbeqje.
Toornkg Itlc.vfo??7?'
c1jhoogtl.zornz
q,komtvan '
Toeveru, 5,, meerv.toovcrjen. De dattd
toorn.
van tooveren,getoover:gelooftgi
jook nog aan
roor:s. v.,meerv.toortsen. Een fakkel:bi
j tooveri
j? Van tooveri
j beschuldigd. Oneigenli
jk:
de toortse. Hoosa'
r. Als fakkels sondcr straalen de liefde begoochelt hem door hare tooveri
jen.
toortssen sonder licht.0IJ0. Bj Voxo.ook torts. Van tooveren.
Zamenstell.: toortsdrager, toortskruid, toortslieht, r ooverk aart. v., m eerv. tooverkaarten.
toortsplant, enz. Li
jl
ttoorts, oorlogstoorts, pek- Een bekend speeltuig der kintleren:hi
l vermaakt
taorts,enz.
zich uitnem end m et.die nieuwe tooverkaart.
Toorts, KlL.tortse, ellg. torch, fr. torche,ital. r ooverkapak ler. o-sm eerv.tooverkarak-

torcbia, toreia, sp. antorcha,komt denkeli
jk van ters. Een tooverteeken,eengeleimzinnig iarakhet lat. tol-quere, draai
jen, ineendraai
jen,omdat ter,waarvan men zich in hettooveren bedient:
eene toorts veelaluit ineengeflraaid tonw vervaar- de heksenmeester begooehelde hem nog alverder
digd wordt.
metzi
jne tooverkarakters.
'.Koorlsk rul
.t'l., o.,m eerv. toortskruiden, dat r eeverkaséeel., o.,lnecrv.tooverkasteelen.
enkelwegells verschi
llende soortclgebezigt
lwordt. Een kasteel, door tooveri
j voortgebragt,een beBi*i
onze kruidkcnners breedbladtg ktloll-r/zfd,weiks tooverd kasteel: in dat tooverkasteel was alles
,F

stengen gedroogd,en met eenig smeer bedropen, even kosteli
jk.

a1s toortsen gebruikt klznnen worden: de D uit- 'T eoverkel.. v.,zie tooverbesl-e.
schers geven aan het toortskruid den naam van e.KeoverR el.xxg. m., m eerv. tooverkringen.
kaarsenkruid,of konl-ngskaars.
De kring, dien een tooveuaar rondom iemantl

'
#'eor*ll.:ellt. Hetlicht,dat door eene of trekt,wiel)l
ai
j eenen geestvertoonen wil: binnen
meertoortsen verwektwordt:hi
jwordtbi
jtoorts- dien tooverkrilg beloofde hi
jmi
j alle veili
gheit
l.

lichtbegraven.
I'eove rkeu :t's o., meerv. tooverkrtlitlen.
'Teorlspl.ax:l, v.,m eerv.toortsplauten. Een Alle kruid, waarin eenige tooverkracht gelegen

amerikaaflsch heestergewas,waarvan men vier en is:zi
jl
tookte hare tooverkrtiden.

twintig soorten telt, die in de vier hoofdsoorten
r eeverl.a nlaaex:.tooverlantaren,v.ymeerv.
van meloendl'stels, hoekige toortsen,krulpende toort- tooverlantaarnen,tooverlantarens. Eenbekend toe-

sen,envi
jgeptant
en,onderscheidenworden:gegolft
le stel,waarmede men,doormiddelvallbesehilderde
toortsplant,wollige toortsplant,enz.
glazen,allerhande voorwerpen op eellen verlichten
root,v.,meerv.toten. Bi
j Klfz. tote, even- muur vertoont; meest geschikt tot vermaak dcr
veel a1s tuit,in tote van den dc/àocn. Thans is toot kinderen.
een vrouwehulsel: zet uwe tootregt!Zamenst.: r oovekn:ntf, v.,zie toovergodlh.
totebel, zeker vischntt, ook een slordig vrouws- 'T eeverteeReu . o.,zie toovel-karakter.
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TOOVERWERK--TORENZIGT.

r ooveew eek , o. Een werk,dat door too- r eppen, o. w., ik topte, heb get
opt. Bi
l
veren volbragtwordt:hetschi
jntwe1tooverwerk. Kls. met eenen top spelen; wjders,alseen top
Y eevepw orle'. m., meerv. tooverwortels. ronddraai
jen, en razen, dfll zi
jn, volgens Krr
u.;

De wortelvan een plantgewas,datden naam van anders tobben. Van top,een tol.
M andvagove voert: de kwakzalvcrs schri
jven aan r eprer, m.jmeerv.toppers. Al wie,ofwttt,
hunne zoogenoemde tooverwortels allerleis'reem de eene kuif draagt, zoo a1s zeker slag van eenden,
krachten toe.
dathiervan den naam vantoppern'
ebekomenheeft.

reoverz:ek, bi
jv.n.
, tooverzieker, toover- Zamenstell.: toppershoedje, een oude zeemansziekst. Ziek,zuchtig, begeerig,naar tooveri
j,of dragt: zi
jn bolleckvanger schonck, en luchtigh
om de tooverktznst te verstaan,en te oefenen : toppershoet
je. VOND.
m enig een was oulings tooverziek.

r oppel, o.,mecrv. toppetten. Hetgevloch-

en ofgekruld hoofdhaar:de #luier aan 'ttopeet
rep, m.!meerv. toppen. Bi
j KIL.,en nog t
hedendaagsin Vriesland,een tol:hi
j speelde met is ook uitheemsch geweven. H oor'r.
r orru nl. O., meerv.toppunten. I'
let allerden top. Van hier toppen.
r ep. m ., meerv. toppen. Het opperste, de o!)perste:hettoppuntvan een ggbouw. Oneigenkruin: de top van den vinger. Boven aan den li
lk is:hettoppunt van eer,roem,enz.,dehoogsttop van den mast. Het gedruisch van eenen gang mogeli
jke eer,roem, enz. In de sterrekurlde is

in de toppen der moerbesieboomen. BIJBELV. toppunthetkruinstip,het zoogenoem de zenith.
D'een bereikt langzacm den top. VOND. V an r opsla nder? m ., meerv.topstanders. Een
top tot teen is,van de kruin des hoofds tot aan scheepsvl
eugel, splltsvaant
je: wimpels, toppestanhet uiteinde der voeten. Hetzeilin top halen is, ders. V OND.
het zoo hoog ophalen alsdoenli
jk is,fig.,pronk r ep zell.. 0.,m eerv.topzeilen. Een zeil, dat
en praal zoo ver dri
jven,a1s mogeli
jk. Op den boven in den m astWordtgevoerd:hetwaait eene

jwelke menzonder
top van eere verkeeren is,de hoogstlnogeljke eer topzeilskoelte, eene koelte,bi
genieten.lntop van eere zetten is:tot de hoogst- bctlenking hettopzeilmag ophalen.
mogeli
jke eerverheFen. Anders,ln top van ecre ropzlvaar.bi
jv.n,,togzwaarder,topzwaarst.
jne meeste zwaarte ln den top heeft,en
brengen. De poLzi
j wil niet op den middeltrap, Dat zi
maer moetin top staen. V oxo. V an hier toppen daarom overbuigt. Van hier topzwaarte.
enz. Zamenstell.: topgewelf,rond dak;tophulsel, r or, v.: meerv. torren. Een geslacht va'n
vrouweknif; topkring, sterrektlndig woord; top- schildvleugellge insekten: gouden tor enz. Van
penant,scheepsîvoord;toppunt,topstander,scheeps- hier torachtig. Zamenstell.:torbok,torrengeslacht,
vaant
je;topzeil,enz. Bergtop,boomtop,eeretop, enz. Dagtor, haagtor, hoorntor, watertor, zandhaartop,heuveltop,vingertop,enz.
tor, enz.
r op, een tusschenwerpsel,gebruikt wordende, 'T orb oR . m ., m eerv. torbok-ken. O()k wel
wanneer men eenig verdrag,ofeenenkoopsluit:ik eene boktor. Een geslacht van schildvleugelige
bieduzcsstuivers;top! V anhierhetwerkw.toppen, insekten, d.at gehoornd schi
jnen kan,en waarvan

eenen koog,ofeenverdragaangaan:ikza1heteens men twee en vijftig verschillende soorten telt:
toppen.D1ttop,zegtW ACIITER,isei
genli
jkdegebie- bloedroode torbok, gegolfde torbok, gestreepte
ilendewi
jsvan hetverouderdetoppen,slaan,over- torbok,enz.
eenkomende methetgr.Tuacct
v,Tucety;dewi
jlmen V even, m .j m CPVV. toro11s. Xen gebotllsry
oudti
jds gewoon was,geli
jk nog plaatshceft,bi
j welks hoogte de breedte en dikte verre overtreft:
het sluiten van verdragen, in elkanders hand te eenen toren, diens opperste in den hemel zi
l.
slaan.
Bl.ysEcv. D e toren van 't stadshuis beweegde
r ep aal, m . en o., m eerv. topazen. Een sich en schudde. V oxo. D e Bei
jervaan sa1een
geelachtig gesteente, dat onder de edele gerang- geheelen dagh op onsen torenstaan. PAIYENROD.
l
loor
ee
nen
onbe
waar
den
t
oo
re
n.
Hooy''
r. Laat
schiktwordt:een ri
jge van eenSardis,eenTopaz,
ende een Carbonkel.Blasuyav. Dit uurwerk loopt OnS eenen tooren bouwen. VoLralxu. V an hier
op eenen topaas- Onzi
jdig beteekenthetgcenen torenachtig. Zamenstell.: torenblazer,torenbouw,
enkelen steen,maar eene hoeveelheid van dit slag torendak, torendeur, torendrager, een olifant,die
van steenen, welke tot werkstofvoor het een of eenen toren op den rug heeft; torenkroon, de
ander dient: een vcrsiersel van het schoonste kroon van CIJBELE in de oude fabelkunde;toren-

topaas. Van hier hetonverbuigb.bi
jv n.topazen, kruis, torenmuur,torennaald,torenspits,torenstad,
van topaas.
Topaas, oul. topaz, hoogd. Topas, fr.topaze,
komt van het lat.topazlhs,dat,volgens Pslxlus,
van den naam van het eiland Topazo afstamt.
r epgew elf, o.,zie top.

torenwachter, torcnzigt, enz. D orpstoren, kerktoren, kloktoren, kloostertoren, kruidtoren, slottoren, stadhuistoren, stadstoren,vuurtoren,wachttoren,enz.
Toren,fr.tour,eng.tower,hoogd.Thurm,NoTI<.

r ephu:f. v., meerv. tophuiven. Bi
j Kls. turre, lat. turrîà,gr.Tupltg,syr.tur, hebr.dz?
ïr,is
tophuq
be. Een helm : een staelen tophui
jve. v. een zeer oud woord, van eenen onzekeren oorHAss.aanteek.op Kls.
r eph u l.sel., o.,zie top.
Y eymex:, b. en o. w , ik topte,heb getopt.
Bedr.,van top berooven:top dien boom nog een
weinig. D e boonen m oetengetoptworden. Voorts

is:iets toppen,het bi
j handgeklap aanvaarden.

sprong.
r orexkb ia zer, m .,meerv.torenblazers. Anders torenwachter, die van uur totuur op eenen
toren op de trompet blaast:de torenblazer blies
alarm.

rerenglad, v.
, meerv. torensteden. Eene

Zie top,tusschenwerpsel. Onz.,was toppen oulings stad, die met een aantaltorens praalt:m cn had
eene knif dragen; en van hier hetdenkbeeld in Tournai in het N ederduitsch nietDoornik,maar

top sti
jgen: dat vi
jants hoogmoedthooger topt. Torenstad,moeten noemen.
BLo>lMxR. v. Gso. V an hier topper enz. H et
stamwoord istop.

r oren w a eh ler, m ., zie torenblazer.
r oxen zxgk, o. Geen gezigt, hetwelk men

TORN-- TRAAGHEID.

boven van eenen toren heeft,maar een

eenen ofmeertorens:ditplaatsjeverdient

den naam van torenzigt.
r erx:, m.,m eerv.tornen. D e daad van torncn,een ruk:m et eenen torn deurseheurt,H oor'
r.
Met eenen torn om hals gebragt.V oxo. Eenen
wakkeren torn doorstaan is, eenen harden schok
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tot huis,van deur tot denr,van dag totdag,enz
V an woorden kwam het tot slagen. Tot zich
zelven, tot inkeer komen. Tot stand geraken.

Totietsbi
jdragen. Totiemandspreken. Yoorts,
zegt men: tot vriend, of vdand, hebben. Tot

niets deugen. Tot uw best. Tot keizer kroonen. Tot man nemen, Ziedaar eenige der voorverduren. Gi
j zult daar een' zwaren torn aan naamste gebruikcn van tot. Ot11.zeide men ook:
hebben,datza1u veelm oeite kosten. Dltwoord antwoorden tot, voor aant ende antwoerde tot
komt van het volgende
ABRAHAX.BIJBSL, l477. Voorts,zegtmen ook:
r ernen. b.en o.w.,ik tornde,hebgetornd. tot aan, tot hierj tot hier toe,tot hier aan toe,

Rukken:waarom 'tornt gi
j datvaneen? Bi
jzon- totnog toe,enz. M etdat,in:totdathi
jweder.
derli
jk, eenen naad, met doorsni
jding van den kom tenz. Doch in plaats daarvan gebruikt men
draad,waarmede dezelve zamengeheehtis,vaneen- ook wel eens enkel t
ot:tot hi
j hem aangri
jpt
rukkell:torn dien naatl ecns open! Overdr-,is naar zi
jn wil. L. D. S. P. VlsssR bezigttom,
ergens aan tornen, zich daarmede inlaten,daar- (hoogd.zum) voortotdent daer hoortmeer tom
omtrent eenige poging doen:ik wi1 daaraan nog dans.
niet tornen. V an hier torn. Zam enstell.:torn- r otebe'. v.,zie toot.

mes
jeytornwerk,enz.
'
Touter, rr,.,(touwter) touteren,(touwteren)
Tornen,anders tarnen, ternen, schi
jntverwant zie touw.
aan tevren,bi
jKIL.,hoogd.zerren.
r ouw ,o.
,meerv.touwen. Eenegewonehenr erx:ool.,zie tornooispel
nippen koord:touw spinnen,ofslaan. Ik wilaan
F
Ternoouen.o.w.,ik tornooide,hebgetor- dat touwt
je niet trekken,ik wi1mi
jmi
jmetdat
nooid. Een bastaardwoord, ontleend van hetfr. werk nietinlaten. Touwt
jespringen,inVriesland
tournoî
j'
er,eigenli
jk,draai
jen,wenden;bi
jzonderli
jk, touwdansen. Van hier touter, een schommel,
metallerleidraai
jen en wendingen vanzi
jn paard en het onz.werkw. touteven, schommelen, enz.
en zich zelvenjin een renspelkampen;welkebe- Zamenstell.:touwdansen,touwdraai
jer,Klra.touwteekenissen KIL. hieraan geeft. Zamenstell.:tor- gras, zeker plantgewas; touwkooper, touwslager,
nooiplaats, tornooispel, tornooiveld. Ilit woord touwstruik, zekerplantgewas;touwwerk,touwwinluidt in het hoogd.turnieren,ital.en piddeleeuw. kel,enz. Anltertouw,bindtouw,bootstouw,hoofd-

lat.torneare; en het stamwoord tourner ltlidtbi
j touw,kabeltonw,katroltouwjpektouw,vliegertouw?
NOTK.turnen,angel.turnan,ï,yraf
zn,eng.to turn.

rerz:eolspel.
, o.,meerv.tornooispelen. Een

wiegtouw, enz.
Touw,KIL.touwe,eng.tom,hoogd.,neders.Tau,

renspel,waarin de oude ridderselkanderen deloef i
jsl.taug,tog,zweed.tog,beteekenteigenli
jk eene

poogden afte steken:er werd ter eera van haar koord, waaiaan men trekt,of waarlnede m en iets
een groot tornooispelaangerigt. Voor tornootspel voorttrekt,en komtvan togen,trekken.
zeide m en oul. enkel tornooit want doe m en de FK euw en . b. en o. w., ik touwde,heb ge-

tornoi
j dede. BIJBSL, 1477. Van tol'
nool
jen,met touwd. Bi
j KITa. eveneens behandelen, a1s men
allerlei wendingell van zi
jn paard,in een renspel een touw bi
jdeszelfsvervaardiging doet,vlechten.
kampen.
Voorts, bi
j denzelfden KIL. drukken, prangen,
r oreel.le,o.
,meerv.torretjes. Eigenli
jk,het zacht en week maken,en bereidell,welkebeteeverkleinm van tor, datintusschen btjdeNatuur- kenissen het vereenigt,a1s men hetwegensleder
kennersgebrt
liktwordt,om een btjzonder geslacht bezigt: leder touwen. M en touw hun vri
j de
'

van schildvleugelige insekten, van datgeen te on- huid. V owo.; dezelve m et slagen,als hetware,
derscheiden, dat den naam van tor voert:gegolfd zacht en week maken:gebruicktde taaie zweep

torret
je, gestippelt
l torretje, enz. Zamenstell.: en bulpees vri
j; men moet huu huitmetslagen
drektorret
je, erwtentorretje,houttorret
je,kapuci
jn- touwen. VOND. Van hier touwer,een lederbereitorretje, kloptorret
je, luistorretje, schri
jftorretje, der; touweri
j, Zamenstell.:aftouwen,leertouwen,
spektorret
je,venstertorret
je,vlootol'
retje,enz.
leertouwer, leertoaweri
j, leertouwster. Klanknar erseh en, b.w.,ik torschte,heb getorscht. bootsend.
M et m oeite op den rug dragen:ik ben m oede
Touwen, eng. to fc/w, is in de beteekenisvan

van alhettorschen.

lederbereiden, afkomstig van taujan doen,mal
ten,

r eeleql. v.,meerv.tortelen en tortels. Zeker dat in den Coolx ARGSNTEUS voorkomt. In de
slag van duiven:en d'arentkluiftzoo d'opgegre- be.teekenis van vlechten komt hetvan touw. In

petortel.Voxo. Zamenstell
.:tortelduif.
den zi
n van drukken ishet,even a1sdouwen,zi
jne
Torteb hoogd.Turtel,eng.turtle,lat.turtur,fr. beteekenisaan zi
jnen klank verschuldigd.
tourterelle, isvan hetgeluid ontleend,hetwelk de r raag. bi
jv. n. en bi
jw., trager, traagst.
tortelsmaken.
Ongenei
gd totbeweging:tragekri
jgslien moevan
'
Terlel.
d ulf, v.,meerv.tortelduiven. In het bnit. Voxo. Onei
genli
jk, het tegenovergcstelde
hoogd. Turteltaube,W lcsER.tttrtttltubo. Evenveel van vlugt traag van begrip. In overleg niettraalstorteltden Heere twee torteldui
jven,oftetwee ger. Voxo. Het tegenovergestelde van vhjtig:
jonge dui
jven,brengen.BTJBSLV.
traag in zi
jn werk. Bezwaarlkk totietsovergaanr erlen. verouderd b. w.,ik tortte,heb ge- de: traeg tot toorne.Blgsyicv. Vau hier traagtort. Bi
j KlL.evenveelalstrotsen,trotseren,ter- heid, trageli
jk. Zamcnstell.: traaglooper, zeker
gen,tarten. Van hierbi
jhem dezamenstell.tor- slag van spool
tdieren:detraaglooper van Ceylon.
telmoedigh,korzel.

Van het oude tragen, talm en; van waar rerfrc-

rol, voorzetsel. Evenveel a1s naar,bt
j'
,ccll, gen.
roor, enz,in:tothui
jsgaan.KIL. Endehiwan reaagheld. v. Afkeer van beweging:
enen zoon tot sinen beelde.BlaBycra, 1477. Zich wacht u voor traagheid en lusteloosheid! Lanp
totiemand wenden. Hi
jkwam totmi
j. Vanhuis zaamheid in het bewegen:metwelk eenetraag81
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jgi
ng,toeleggen. Yan hier,bi
jHALMA,trachheid komthi
lnaarmi
Jtoe! In de Natuurkunde, kri

de kracht van een ligchaam, waarmede het op ting. Zam enstell.:betrachten.
Tracbten,hoogd.ook tracbten,zwced.trcgfc.is,
datgeen terugwerkt, dat werkzaam is,om het in
beweging te zetten. Hoogd. Tröghel
h NOTK. volgens A DELUXG, afkomstig van tragen,datou'dr
agheite,komt van tvaag.
lings ook overleggen enz.aanduidde.
rraklaal. o., meerv. traktaten Een bas'T raagl.oerer, m .,zie traag.
%'xaan, v. Vet, of olie, van walvisschen taardwoord,ontlecnd van hetlat.tractatus,hoogd.
enz.: en zieden hetwalzingende tottraen.V oxo. Tractat, ital. trattato,fr.traitG eng.treaty,trecZamenstell.: traanachtig,traanbok,iemand,die in tise en treat. Eelle verhandelillg:hi
jschreefdaarde traan werkt,en daarvan eenen onaangcnam en over een fraai t
raktaat
je. Eelle onderhandeling,
reuk bekomt, traanketel, traankoker, traanko- een verdrag:het traktaatvan vrede en koophan-

jgskeri
j,traankooyer,traansmelter,enz. Levertraan, del. Zamenstell.:traktatenschender enz. Kri

traktaat,vredestraktaat,enz,
robbetraall,walvischtraan,enz,
Traan,neders.ook traan,hoogd.Thran,zweed. I'ral.:e, v., meerv. traliên. Een bastaardwoord, even a1s het eng.t'kellls,ontleend van het
tran.eng./rc?-no?7@
'Traan. m ., m eerv. tranen. Uit de oogen fr. trekllisbital.tarliee,tarliccio. Eenige evenwi
jvloei
jende vochtigheid : ik ete assche a1s broot, dige staven,in een venster,ofandereopening,geende vermenge mi
jnen dranck met tranen.BIa- plaatst,om dezelve te verzekeren:ik zag doorde
BELv. Smelt in tranen weg en vliet. BILDIRO. trali. Y oxo. Achter de traliën is,in hechtenis:

j werd achter de traliën gezet. lli
jzitachter
W ant li
j sagh traenen in haeroogh.CATS. De zi
wën,
schaamt,volhartsweer sou een vloed van traanen de traliën. V an hier het bedr. werkw. trall
j KIL. van traliën voorzien,naauweli
jksanders
dringen uitsi
jn genadigh oogh.HoorT. Zi
j lacht bi
er om, en laet niet eenen traen. Voxo. D e dan in het deelw.getrali
'ed gebruikeli
jk. Zamendiepst gesehapen sucht in sil-nen traen gebroken. stell. traliekant.kant,die m et traliën bewerkt is;

llulGsxs. Tranen pet tuiten schrei
jen,eigenllk, traliemand, traliespons, tralieswi
jze, tralievenster,
groote tranen schrei
jen; overdr-,sterk schrei
jen. traliewerk,enz.
Van hier het onz. werltw. tranen, trancn lozen.
Zamenstell-:traanbeen,traaubuis,traanfstel,traan-

r ra uen. zie traan.
r ranenbkeod, o. Brood,datmettranen
gras, traankli
er,traallpi
jp,lraansti
p,traanzak,tra- besproeid wordt, dat'm en in droevige olnstandignenbeek, trancnbrood,tranendal,tranen:esch,tra- heden eet:llettranenbrood derhulpeloozeelende.
nenkruik,tranenvloed,tranenvol,enz. Bruidstraan, Gi
j spi
jstsemettranenbroot. BzlBl:Lv.
r ranen da'. o. Eene benam ing door somk-rokodilstraan,vreugdetraan,enz.
be
re
dwee
pzucht aan deze wereld gegeven: de
Tvaan, K 11,.tvaen, vries.trien,hoogd. Tltröne,
NoTx.trane,li
Jfl.thrahn,komt,volgensADELUXG, wereld is geen tranenclal.
van vt
hnen,voorzoo veelhetloopen,vloei
jen,aan- Y ranenR eseh , v., m eerv. tranenQesschen.
A nders tranenkruik. E ene aarden qesch, waarin
(1uidt.
r eaa nbok . m ., meerv.traanbokken. Even- men oulings de tranen der naastbestaanden van
veel als traanarbeider. Zie tvaan,v.,vet,ofolie eenen overledene,en die van gehuurde huilsters,
van walvissehen.
verzamelde,en bi
jhetli
jk begroef: men dolf er
r ra anbu ls, v., meerv.traanbuizen. Even- ljkbussen en tranen:esschen op.

veel als traanpt
jp. Eene teedere buis aan het rraxkenR*u:k,v.,zietranenlesch.

traanbeen,welke de tranen van (1e traank-lier naar
het oogenholen oog voert.
r eaanl glel.. v., meerv. traanfstels. Een
gezwelin den grooten ooghoek:eene eenvondige,
eene zam engestelde,traansstel.
'Traa ngras: o. E en plantgewas, anders
Joss tranen, Z?
k?
Je Vrouwe tranen,CHRISTUS tra'len, en M ozEs tranen, genoemd:de Kloosterlingen makel, paternosters van het zaad van traant
D'rtts.

Y ran ensleen, m ., meerv. trancnsteenen.
H oogd. Thrönenstein. Een steen van eene eirondc

gedaante,metvlekken,dienaartranen zweemen:
ln Hongari
je vindt men den zoogenoemden tranensteen.
r ran s. m ., m eerv. transen. Eigenljky een
band,die ergens om henen gaat. In het gebruik,
evenveel a1s tlhne. D e rondloopende borstwering
van eenen muurj de zoogcnoem de Omgang Van
eenen toren:ten trans uitA'an eenentoren. V OND.
Overdrx, het verhevenste van evenveelwelk ding:
eer hd u uit den troon,den allerhoogsten trans
van eere nederklincke. V oxp.
r raxtsreré, o., meerv. transporten. Een
bastaardwoord,ontleend van hetfr.transport. De

V ra ane@g, O.,m eerv.lraanoogen. Een OOg,
dattraant. V an hier het onz-werkw.traanoogen,
jne
sehrei
jen, of ten minste eenige tranen in zi
oogen laten blinken.
r raan st:p. v., m eerv. traanstippen. Een
pullt in den kraak-beenigen rand der ooglcden, geregteli
jkeoverdragtvan den eigcndom vaneenig
waardoor de overvloedige tranen naar den traan- ding: wanneer wordt er transport van dathuis

zak vloei
jen.

gedaan?Eldersnoemtmen hetgft. Overvoering

r raan zak. m ., m eerv. traanzak-ken. Eene van goederen: het kost te veel van transport.
trechtervorm ige holte in den binnensten ooghoek, Dingen,die onder bedekking vangewapendemanwaarin de tranen uitde traanstippen vloci
jen,en schappen vervoerd worden : een transpoxt van
welke zich daarvan wederom door een klein ka- levensmiddelen, kri
jgsbelloeften,gevangenenj enz.
Zamenstell,: transportschip, een schip, waarm ede
naaltjein den neus ontlast.
m
e
n
mans
cha
ppen,
paarden, levensmiddelen,enz.
r ra eh len, o. w., ik trachtte,heb getracht.
Eigenli
jk, overleggen. In het gebruik,na over- vervoert. V an hier lletbastaard b.w.transporte1eg begeeren, en pogcn:ik trachtnw werken na ren, voor den eigent
lom van iets geregteltjk overte gaan.L.1).S.P. En tracht vergeefs onshier dragen?eldersgvten,- vervoeren,enz. Van het
den toevoer te beletten. Voxo. Ergens naar onderelnde van de eenebladzt
idtnaarhethoofd
trachten is, zich op dtszelfs daarsttlling,ofver- van de andere overbrengen.
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r rau sporlseh fp, o.,zie transport.
Trappen, hoogd-, neders. ook trappen, angels.
r raxvé. m. V olgens K IIz., oulings, iem ands t
r
e
p
pan,vries.traapje,is nietslechts vel-want aan
gang,zi
jnewi
jzevangaan. Inhetgebruik,iemands triPPen, maar ook aan draven, oudd. tàraven,
wi
jze #an doen: een burgerlkketrantvan leven. STI4lgx.draben,hoogd.traben,nedersfrtJ-#e?
i,zweed.

De regte wi
jze van ietk te doen:datis trantvan trafwa,eng.to trap. En in ditallesvindtmen

zingen. Soort, slag :die na een liever trant doet eene nabootsing van den klank, dien m en door
luisteren het verstandt. TEsszrascllArls. Trein: draven en trappen verwekt.
hoe za1 m en met een' braven trant het staetge- r ras,tieras,tiras,o. Cem ent,steenkalk:legh
zantschap bestgeleiden? Voxo. Zamenstell.:Ieef- de kelders in tiras. V oxD. Overdr.:en legg'de
trant,preektrant,schri
jftrant,spreektrant,zingtrant, grontvest van den godsdienst in tieras. M oox.
enz. V an tranten.
V an hier hetbedr.werkw.trassen,met tras metr ranleien. zie tranten.
selen, of bepleisteren. Zam enstell.: trasmoleny
r eanlen?o.w.,ik trantte,heb getrant. Vo1- traswortel,een m alabarsch gewas,enz.
gens KIIz.,oullngs wandelen,langzaam gaan.V an rrava:lle. v.
, meerv.travailjes,travail
jen.

hiertrantjtrant
jeyvoor wandeling:op een trant
je Van het fr. travail. Anders hoe
jstab noodstab
gaan,en hetvcortd.werkw.trantelen,hetzelfde als waarin een paard vastgezet wordt, wanneer de
drentelen.
hoefsmid hetzelveza1beslaanjmaarhet bastaard
r rap, m.,meerv.trappen. D edaad van trap- travail
jeis in algemeen gebrulk.

pen :iets eenen trap geven. Eene houtenraarden, r raw anl.m .,meerv.trawanten. Lil-fwacht:
of steenen, verhevenheid, waarop m en trapt,om de Vorstwas van trawanten omstuwd. Van hier

iets te beklimmen:detrappen opklimmen. Van trawantschap. Zamenstell.:ljftrawant.
de trappen vallen. De poezi
j wilniet op den Trat
eant, hoogtl. Trabant, ital.trabante, boh.
middel
sten trap staen. Voxo. Vooreenigetrap- drabantq zweed. drabant.en schi
jntdaarom met
pen zamengenomen:wi
jgingen langseenen mar- ADELUNG van draven, hoogd, traben,te moetea
meren trap naarboven. lk ga den trap op naer worden afgeleidj daar heteigenli
jk eenen kneeht
deKoningin. Voxo. Vantraptottrapis,allengs- kan hebben aangeduidy die zi
jnen heer alomme
kens. BiJ'trappen is,metonderscheid in hoogere verzelde.
en lagere:de waardlgheden worden in de Engel- Y reehtee. m.,m eerv.trechters. Een werk-

sche Kerk,even a1sin de Roomsche, bi
j trappen tuig, met behulp van hetwelk men iets in eene

uitgedeeld. V oorts,is frcp eene meerdere,ofmin- naauwe opening giet: door een dubbelen trcchter.
dere, volkomenheid van evenveel welk ding:cr HoopT. Zamenstell.: trechtergras, trechterspons,

zullen trappen in de zaligheid zi
jn. Van dentrap trechterwinde,trechterzwam,alle b'
( onze Natuurvan zellefkenngs. V oxo. D e trap des ouderdoms kenners onder deze namen welbekend. H et stamt

is,eeneschetsvan hetmenscheli
jk leven,waarop afvan hetangels.traugh,doorbeteekenende.
men totzi
jnvi
jftigstejaar verbeeld wordtteklim- reed, m. De daad van treden,gang:om
men, en vervolgens wederom te dalen. Detrap ons te leeren, dat de ti
jdt zi
jnen tredt gaat.
der jeugt
l,een bekend schoolbock. Zamenstell.: Hool'
r. Voorts,is tved,even alsgangbdewi
jze,
trapkleed, trapleer, trapleuning, trapswi
jze, enz. waarop iemand treedt, of gaat:hi
j heefteenen
Eeretrap,hoftrap keldertrap,stadhuistrag,tempel- deftigen tred over zich. Gi
jwaertvolschapen in
trap, torentrap, wenteltrap, winkeltraple, zolder- uwen tredt.V oxn. V oor loon van haren vluggen
trap,enz. V an trappen.
tredt.DE Dxcx. Van treden.
r rapgan s, v., m eerv. trapganzen. Zeker r eede. v.,m eerv.treden. Eene schrede,een

slap van goelvogels, dat, uit hoofde van zi
jne stap:hi
j gaat met wi
jde treden. Maak in uw
zwaarte, nlet wel vliegen kan, en in hetgaan woord mi
jn' treden sterk en vast. L.D.S.P.
lomp toetrapt: de trapganzen zi
jn in Frankri
jk De wi
jdte van eene sehrede,a1s maatgebruikt:
zeer gemeen.
het huis ishonderd en dertien treden lang. lets,
r rappeien, o.w.,ik trappelde,heb getrap. waarop men treedt, zoo a1s de sport van eene

peld. Voortdurend werkw. van trappen. Gesta- ladder:erbrak eenetrede,en hi
jvielvan boven
dig trappen, meest gebruikeli
jk van moedigeen neer. Het i
jzer,waarmede men in en uiteenen
weelderige paarden1die paarden trappelen gewcl- wagen klimt:haar voet bleef in de trede hallgen.
dig. Ook van menschen:hoe staat gi
j zoo te Eene verhooging of verlaging van eenen vloer:
trappelen? Dat heet den draeck op 't hartte het gaat met een treedje op,ofneer. Van fretrappelen.V oxo. Van hiergetrappel.Ditwoord is den.

evenzeerverwantaantrl
àpelen,a1strappenaantrl
à
'petl. rreden, b.en. w., ik trad, heb en ben

r eappen, b.en o.w.,ik trapte,heb getrapt. getreden. Bedr-, trappen,met den voetdrukken:
Door cenen stamp met den voet drukken: turf turf treden. HiJ-trad het metvoeten, overdragte-

trappen. Fi
g., iemand trappen,hem op dever- li
jk, hi
j behandelde het met verachting. Eene
nederendste wi
jze mishandelen. Oulings,volgens wi
jnpers vol druiven treden. Het orgel treden;
KIIa.,door eenen snellen loop inhalen en vangen; overdr-?de groote bewerker van eeneonderneming
in welken zin het ook in het hoogd.gebezigd zi
jn.N'oorts,ook betreden:'tzi
jn geesten,die de
werd, en nog in hetneders.gebruiktwordt;ter- wolken treen. V OND. W ater treden is,op of in
wi
jl treppan in het angels-, attraper in het fr., het water wandelen,zoo a1s men metbehulp van
ert
rappen in het hoogd.en betrappen bi
j ons,die eenen kurken toestel doet. Bevruchten: de hen
beteekenis heeft, en dezelve die van het oude wordtdoor den haan getreden. Zich eenen doorn
trappe,middeleeuw.lat.trappa,angels,trapp,cng. in den voet treden. Ietsin hetsli
jk treden,het
frcp, fr. trape, ital. trappola, een werktuig om metden voetdaarin drukken;overdr-,op de ver-

dieren te betrappen,eeneval.heeftvoortgebragt. nederendste wi
jze etrafen:gi
jtreed z'in 'tslpk,
Van hiergetrap,trap,trappelen,enz. Zam enstell.: die uwen wil weerstreeven L.D. S. P. D eeg
trapgans enz. Aantrappen,betrappen, toetrappen, tret
len, hetzelve met de voeten bewerken. Onz.,
vertrappen,enz. Klanknabootsend.
door middel van tene of metr treden van plaats
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veranderen: ter zi
jde treden. In eens anders enz. Zamenstell.:aantreFen,betreFen,een hoofdplaats treden, overdr.
, voor hem werken,li
jden, treFen,overtreFen,enz.
enz. In het midden treden, pogingen doen,om
TrLfen,hoogd. ook tre
fen, is eene naboottwee stri
jdende parti
jen te vereenigen. Op het sing van het geluid, dat men verwekt,a1s m en
tooneel treden, een werkzaam aandeelaan eenig iets al slaande, houwende, stekende, werpende,
bedri
jfnemen. Terzake treden, zich daartoe be- schietende,enz.ter dege raakt.
geven. Ergens in treden,zich daarmede inlaten. rrefl,m.
,meerv treilen. Denkeli
jk eenbasHierin za1 niet getreden worden,er zaltlaaraan taardwoord, van het fr. tirallontleend,en daar-

niets gedaan worden. ln het huweli
jk tredtn, mede van tirer,trekken. afkomstig. Eene li
jn,
huwen. ln een ambttreden,hetzelve aanvaarden. om een scLip voortte trekkeu. Bi
j K1s.trebilinie.
In zi
jnzooveelsteofzoovcelstejaartreden,zooof Voorts,ook het gezamenli
jke touwwerk van een
zoo oud worden. In diensttreden,zich in dienst schip:van zeil, van treil, van rocr, van gnoer,
begeven. In verbindtenis treden,dezelve aangaan. van m ast, berooft. Voxo. Het schip wordt met
Treen in onderling verdragh. V oxo. Voorts, is zeilen treil verkocht. Van hierhet bedr.werkw.

treden, stappen, gaan: in iemands voetstappen tret
len,bi
j KIIz., een schip meteen tquw voorttreden, overdr., hem navolgen: hi
j treedtin zlns trekken,eng.to frafl.
vaders voetstappen. ln eene plas treden. Iemand r rell.
en, zie treil.
op de teen treden, overdr., hem een grievend rKre:x:. m., m eerv. treinen. Een bastaardhartzeer veroorzaken. Iemand op de hielen tre- woord, evel) als het eng.frc?b,ontleend van bet

den,overdr.
,hem van nabi
jvervolgen:den vi
jant fr.train. Eigeulijk,een sleep vanvolk,eenereeks

op de hielen treet. V oxo. V an hier tred,tredej van elkandervolgende m enschen:een groote trein
trcder,treedster. Zam enstell.:aantrcden,aftreden, van knechten en paarden. lets in trein brellgen
betreden,bi
jtreden,doortreden,hertreden,intreden, is, hetin zwang,in om loop,brengen. Hetstamm edetreden,ratreden,optreden,overtreden,tegen- woord is het fr.tralnerttrekken,slepen.
treden, toetreden, tusschentreden uittreden, ver- r rek, m . Zucht, begeerte:met eenen trek
treden,voorttreden,enz.
tot de kunst geboren. Voxo. Bdzonderli
jk,beTreden, hoogd. treten, is eenc nabootsing van geertenaarspi
js,ofdrank:de kranke begintwat
hetgeluid,hetwelk m en door hetnederzetten van meer trek te kri
jgen. Voorts,aftrek,vertier:er
is geen trek in die waren. Er zalwelmeer trek
zjnevoetenveroorzaakt.
r reder. m ., m eerv.treders. Al wie treedt: in kom en. Zanlenstell.t etenstrek. V an trekken.
wie is de treder van dat orgel? W egens eene 'Teek, m .,meerv.treken. List,looze streek:
vrouw gebruikt men treedster. Zam enstell.: orgel- dezen trek had FlnolxAxo GoxzzkoA den Koning
treder, turftreder, turftreedster, watertreder, enz. geraaden. Hoov'
r. Doch '
k zal zi
jn treken tot
Van treden.
mi
jn voordeelgaen gebruiken. Voxo. Hunrecllrreefé, v.
, meerv. treeften. Eigenli
jk, een tehand is vol van valsche treken. L. D .S.P.
i
jzeren drievoet, die men op het vuur zet,om Iem and eenell trek spelen. Ook wel eens treek.
daarop wederom eene panj eenen pot, enz. te Zamenstell.: schurkentrek enz. Van treklcen.
plaatsen:zet de pan op de treeft. Ook otll.alle 'Trek ,m .,m eerv.trekken- 1)edaadvantrekaudere drievoetr gheseten op AroLLo's golzden ken :door eenen trek uitde loterj ishi
jverri
jkt.
treeft, Z.N.
Wi
jhaalden in eenentrek meerdan honderdvisr reek. zie trek.
schen op. Hi
j is aan den trek,aan hettrekken
'
Treeel.
llk.bi
jv.n.en bi
jw.,tref
reltjker,tref- van voordeelen, van vruchten uitden grond,enz.
feli
jkst. Eigenli
jk, in staat om tetret
lbn,en de- Voorts,is trek een tal van kaarten, datm en in
wi
jl iemand, die zi
jnen vi
jalld het bestewistte het spelen op eenmaal naar zich haalt:ik heb
treFen, oulings voor de braafste en uitnemendste drie trekken. Eene streek van de pen,het pengehouden werd,braaf en uitnemend: een trefreli
jk seel,enz.:ruwe maar stoutetrekken. Degelaats-

man. W elk eene treffbli
jkeaanepraak! Gjhebt plooi
jen:elke trek van zi
jn aangezigt kenmerkt
haar tref
lbli
jk gealtwoord. Van hier treflkli
jk- eene edele ziel. Fig.:'t hard harte van dien
wr
ee
de
n
hee
h
ni
et
de
n
m
i
ns
ten trek der moederheid. Zamenstell.:voortreflkli
jk enz. Van trçfu.
li
jke zeden. Voxo. Zamenstell.: baviaanstrek,
./
r ree en , b. w., ik trof, heb getroFen. A1 gelaatstrek, karaktertrek, pennetrek, penseeltrek,
slaande,houwende,stekende,werpende,schietende, enz. V an trekken.

enz.
, derwi
jze raken,a1s men verlangt:hetdoel

rrekbeesk. o.; trek-garen,o.;trekgeld,o.;

trelen. $A
.'ant m en trof, na zoo veel slagen, 't trekkas,v, enz.,zie trekken.
wit van 't uitgetrokken zwaert. V oxo. Raken r rek kebekk en, o. w., ik trekkebekte,
over hetalgemeen:de eerstekogeltrofhem reeds. hcb getrekkebekt. Door vereeniging van bekken

't llser schiet afval
lden steelyende treftsi
jnen liefkozen,zoo a1s de duiven doen. Vanhiertreknaasten, dat hi
j sterft. BXJBSLV. Overdr-, beje- kebekkerj,trekkebekkeri
jt
jes,bj 0u0.

genen: moet zulk een onheil u treFen! W at r rek ken ,b.en o.w.,ik trok,heb,ofben,
ramp ons treFen m oog. L.D .S.P. AantreFen: getrokken. Bedr.,het tegenoverstaande van schut--

ik trofhem te htlis. In eenen ûg.zin,raken:hi
j ven. Ietg langzaam '
naar zich toe bewegen:de

is van de m in getroFen. Ik wercl door die aan- paarden trokken den wagen. M en trok hem met
spraak getrofren. Jvie de m aet en regeltreft,is eenen haak uithetwater. H etschip wordt door

wi
js. Voxo. Een schilder trétiemand,a1s hi
j paarden getrokken. lk wilmi
j dien tand laten
hem juist afbeeldt: hi
jheefthaaruitnemend ge- trekken. Uit de scheede halen:hi
j trok dcn detrogen. Eene verbindteniswordtgetro
fen,alszi
j gen tegen mi
l. Hetmestrekken. Men trekt het
tot stand geraakt. Eindeli
jk,was tî'
Lfett in het zwaard. L.D.S.P. Doorgestadig trqkkenaan
hoogd.oul.slag leveren,bi
jonsenkelinhettrqfen, een touw in beweging brengen en houden:de
dat a1sz.n.eenen geleverden slag aanduidt:het klok trekken. Onophoudeli
jk werd de bee elgekomt nog tot geen treFen. Van hier treflbli
jk trokken. Naar zich wenden: dat woord trok
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ieders ooren. En trok naar zich eens ieders aen- hebben,daaraan gel
jken:hettrektgeweldiy naar
gezicht. Voxo. Uithalen:de zon trekt dampen hetroode. Ergens doortrekken,en ergens lntrekuitdengrond.vuiligheid uithetlinnen. De kracht ken is,daardoor,en daarln,dringen :de peper is

moet door den brandewi
jn geheeluitdekruiden nog niet door het vleesch getrokken. Hetzout
getrokken worden. Vruchten inoogsten) gtjzult moeter in kunnen trekken. Ergens uittrekken is,
daarvan niet veel trekken. Stri
jk-geld trekken is, daarentegen,er uitgetrokken worden:de kracht
hetstri
jk
-geld,oftrekyeld,van eenig ding ontvan- van het kruid trekter gansch en aluit. Van
gen. Loon trekken ls,hetzelve genieten. Iuoon- hier trek,trekachtigrbi
j KlL-,trekker,trekkinp
trekkend is, bezoldigd. Geld trekken is,hetzelve treksel. Zam enstell.: trekbeest, trekbeugel, trek-

a1sbezoldiging ontvangen:trekthi
jook geld van brugghe, (valbrugghet KIL., trekdier, trekgaren,
hetland? Ietsvan iemand trekken,hetvan hem zekervischnet;trekgeld,andersstrbkgeld, trekten geschenke kri
jgen:hi
j trektnu en dan nog al gift,trekjzer,trekkas,broeikas,- treklade, trekiets van vrienden en magen. Een 1ot trekken, ljn, trekmuts, eene vrouwemuts,diemetbanden
hetzelve uit de bus derloterj uithalen:welk lot toegetrokken wordt; treknet, trekos, trekpaard,
wordt er getrokken? Eenen goeden pri
ls uit de trekpad, trekpees,trekpen,trekpenning,trekplaat,
loteri
j trekken. En hiertoe behoorttrekken ook trekpleister, trekpot, trekschuit, treksprinkbaan,
dil
twi
jls op zich zelf:wat heeft hi
j getrokken? trektafel,trektang, trekti
jd, trektouw, trekvaart,
Eenen wisseltrekken beteekent,denzelven op ie- trekvisch,trekvogel,diejaarli
jksaf-enaantrekt,
m and afgeven; en deze krachtheefttreklcen ook trekweg,trekzaag,trekzeel, enz. Aantrckken, afdikwi
jl
sop zich zelf:ik heb reedseenige duizen- trekken,betrekken,bi
jtrekken,doortrekken,intrekden op hem getrokken. V oorts,zegt men van ie- ken,natrekk-en,onttrekken,optrekken,overtrekken,
m and, die rentcn, interesten,huurpenningen,enz. tegentrekken,toetrekken, tusschentrekken, uittrek-

ontvangt,dathi
jdezelve trekt:wattrekt gi
j van ken, vertrekken,voortrekken, voorttrekken, wegdat huis? Ik trek van die obligatie vier pro trekken,zamentrekken,cnz.

cento. Bi
J de drukkersistrekken,drukken:lloe r eeRkee, m., meerv. trekkers. Alwie,of
vele exemplaren m oeten er van dat werk getrok- wat, trekt: wie is de trekker van dien wissel?
ken worden? Een afschrift ergens van maken,of De gezamenli
jke trekkers van hetlot. In de kalaten maken,druktmen uit, door:kopi
j daarvan rottcnfabri
jk noemtmeneenenkarottentrekker,ook
trekken. Gouddraadtrekkenis,hetzelve vervaar- enkel trekker. Een trekker vanmi
jnehand,andigen. Letters trekken, eenestreep,eY en kring ders trekpees. Zonder trekker zult gj de kurk
trekken is, dat alles door voorttrekking van de niet van de Qesch kri
jgen. Zamenstell.:bodemhand beschri
jven. Overdragteljk is: eene linie trekker, draadtrekker, gouddraadtrekker, kurketrekken, eene aaneengeschakelde reeks van ver- trekker, loontrekker, rentetrekker, tandtrekkery

schansingen opwerjen:de vi
jand trolttegen ons enz. Van trekken.
over eene linie. H lermede strookt:trecken eenen r rekk :n g. v.,m eerv.trekkingen. De daad
muur, bi
j KIL. Eenen kring trekken wordtwe1 van trekken:gi
jzitdaarjuistop de trekkingvan
eens gebruik-tvoor,in eellen kring rond loopen: den wind. Door'de trekking der spaanschevlieg.
twee groote lichten,zwieren, en trecken hunnen Is de trekking derloteri
j albegonnen? Gewen
kreits door schoon bestarnde dieren. V oxo. Ie- lz toch nietaan die trekkingen van uwen mond!
mand voorhetregttrekken is,hem daarvoorda- Zi
J kri
lgt wederom trekkingen,stlipen. Zamengen. Iets in proces trekken,daarover een proees gtell.: huurtrekking, loontrekking, m ondtrekking,
aanvangen. lets in twi
jfeltrekken,daaraan twi
j- neustrek-king,pri
jstrekking,zenuwtrekkingjenz.Van
felen. Krom trekken is,door uithaling van voch- trekken.
ten krommen:de zon trek al dathoutwerk krom. r rek - u ls,v.,zie trekken.

Den mond trekken is,denzelven toteene bi
jzon- r reknet. o.,zie trekken
dere plooi bewegen:hi
j trok den mondtotlag- r rekpRee
xster,v.,meerv.trekpleisters.Eene
chen. Bekken trekken is.het aangezigt tot lee- trekkende pleister,en,in den boertenden sti
jl,iets
ljke plooi
jen wringen. Onz.,istrekken,methet aantrekkends:hi
jgaatsteeds daarheen;hi
jmoet
voorttrekken van ietsonledig zi
jn:gi
j trekken en daareene trekpleisterhebben.
ik schuiven! En 't hi
jgend ros ten buick in 't rrekse'. o.,meerv. treksels. Zekere hoeslick verbiet te trekken. Voxo. Den degen uit veelheid van vocht,waarin de kraclit van deze of
de scheede halen:trek, schurk! in welken zin gene kruiden getrokkeu is: heteerste trekselvan
men ook van leer trekken bezigt:treclten van de kina is het beste. Eene hoeveelheid van krui-

leder. KIs. W isselstrekken:trek op mi
j! Krul- den, die men gevoegeli
jk op eenmaal kan laten
1en op een schrift halen:hi
J trekt meesterli
jk. trekken:ziedaar een treksel
tje van lni
jnc beste
Togten:hettrelttmj hieralte veel. Getrokken thee. Van trekken.
worden:wanneer trekt deloteri
j? Uitgetrokken r eekspr:nkhaan. m.,meerv.treksprinkworden,zi
jne krachtvan zich geven)trekken die hanen. Een trek-diervan hetgeslachtdersprinkkruiden welgenoeg? D e thee heeft nog nietge- hanen, anders ook overvlieger genoemtl,omdat het

trokken. Vochten naarzich halen:diespaansche soms in onmeteli
jke scholen uit het eene land
vlieg trekt geweldig. lk voel niet meer,datde naar hetandere trekt:een bezoek van treksprinkpleistertrekt. Krom trekken is,gekromdworden: hanen isvoore1k land allerverschrikkeli
jkst.
dathouttrektzoo krom ,als een hoepel. Voorts,

r eek v#seh . m., meerv. trekvisschen. Een

istrekken zich begeven:hetonwedertrektnoord- visch, die op bestemde ti
jden naarzekereoorden
waarts henen. Het leger trok te velde. Op de trekt: de haring is gewisseli
jk een dernuttigste
wacht trekken. ln zi
jne dienst trekken. Naar trekvisschen.
elderstrekken. Reizen:hi
j doetnietsdan reizen r rekvege'. m.
, meerv. trekvogels. Een
en trekken. Ik trok naarFrankri
jk. Ziede Ba- voqel, die jaarlkks af- en aantrekt, zoo a1s de

tavieren-trekken naareen nieuwenOceaan. Voxo. oonevaar:behoorqn de zwaluwen ook tot detrekOok is: ergens naar trekkqn,tenen trek daarvan vogels?
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r ee- e'. m., meerv. trem els. D e trechter gcwaarwordingen van schrik en mededoogen te
van eenen molen. ln het fr.trêmie,ital.tremop verwekken: de aanschouwi
nq aan een treurspel
#?'5,tremaglth.
behaagd vaak meer, dan d1e van een bli
jspel.

r renl. v., meerv.trenzen. Bi
jKIL.trensse, Overdragteli
jk, een treurig geval:hetbli
jeindend
frca,se, even a1s trans,eigenli
jk een band,die er- treurspel van dat beleg. V an hier treurspcldichgens om henen gaat. In het gebruik, volgens ter, de vervaardiger van een treurspel in dichtjrer,enz.
KlIz. bi
jzonderli
jk, eene koord,die om de pees maat;treurspelschri
van eenen boog henen gewoeld is?
halster
van een paard. V oorts,ook eene lis,
even
als het hoogd. Trense en zweed.t'.ens.
is trens in de gemeene volkstaalook klop t
hem braaftrens.
r eep aan, m ,,meerv.trepanen. Anders tre-

r reu rw u g, v., meerv. treurwilgen. Eene
wilg m et nederhangende takken:de waterkantis
mettreurwilgen beplant. Zulk eene wilg kanook
den naam van treurboom voeren; doch hieronder

verstaat men eigenli
jk eenen oostindischen boom,

paneerboor. Eene schedelboor: gi
j moetden tre-

die slechts des nachts bloeit.
r eeu rzang. m.,zie treurlied.

stig zi
jn.

aanduldt, en ten bewi
jzestrekt,datdugng,in het

paan gebruiken. Dit woord is, even als het rreuze',m.en v.
,zie trq'
sel.
hoogd., eng. en fr. trépan, en het ital. frcpcao, rreuze:en,zi
e trq'
selen.
ontleend van het gr. TFuruNtlN,eene boor,waar- r rezeer. o.,m eerv.trezoren. Een bastaardvan ook hetbedr.werkw.trepaneren,fr. trepaner, woord, eV0n alshet eng.treasure,fr.trêsor,ital.,
p. tesoro, lat. thesaurus, ontleend van het gr.
eng. fp trepan, hoogd. trepanl
kren. ital. trepa- s
ncrc,en alle daarvan afgelelde woorden herkom- 'h'
jcluyng,dateigenli
jkeenebewaarplaatsvangoud
r rep aneerb eor. v.,zie frepccn.
r reraneren .zie trepaan.
r eeurboem . m .,zie treurwilg.
r reu rdleh l. o.,zie treurhkd.
r reu ren. o. w., ik trenrde,heb getreurd.

gr. oulings evenzeer goud, a1s glans,heeftaan-

geduid. Dus eigenljk eene schatkist: het slot
van 'tri
jk trezoor.Voxo. Voorts,oul
ingseene
op zich zelve staande kas,het zi
j men daarin
geld, het zi
j rnen daarin iets anders,bewaarde.

Bedroefd zi
jn, en zi
jne droefheid op de eene ()f Gaet veget stof van 'tstaend tresoor.BRSDIR.
andere wi
jze aan den dag lergen:hetvogelt
je Schikt alles op zi
jn stêe,depispotop 'ttrezoor.
jKlL./r?
'
ftreurt in zi
jne kouw. lli
jgroelt,terwi
jleenan- J.Vos. lntusschen kan dittrezoor,bi
der treurt in druk. Voxo. W anneer de reden 8OOTn en tridsoer, ook Van het fr. dressoir,midde
l
e
eu
w.
l
at
.
dr
e
s
s
or
i
um,
wor
de
n
a
f
ge
l
e
i
d.
Van
uitgedrukt wordt, heeft zi
j de voorzetsels ont en
over bi
j zich: zi
j treurt over haar verlies. Die dit trezoor komt trezorie, frczorlkr,trezorlkrscàap,
hicrom ni
jdig sehjnt te treuren. YoN5. Ook cnz. Zamenstell.:kerktrezooryri
jkstrezoorystaatswordt dit woord wegens levenlooze dingen ge- trezoor, enz.
bruikt: al treuren nu uw straten doots eu woest. r rlaR el
l. zie theriakel.
Voxo. H et velt is verwoest, het lant treurt. rrfbuun. tribune,v.,meerv.tribunen. Bi
j
BIJBSLV. Uit den treuren zingen is,zonder treu- de Rom einen, eene verhevene plaats, van waar
ren, vroli
jk,helderop zingen. Van hiergetreur, m cn tothetvolk sprak,ofde schouwspelen bezag.
treurig, treuring, enz. Zamenstell.: treurboom , Bj ons,en ook bi
jmenig ander volk, eene vertreurdicht, treurdichter, treurgeestig,treurgewaad, hevene plaats in de hooge landsvergaderingen,getrearkleed,treurlied,treurmuzt
jk,treurpsalm,treur- schikt voor het volk, om te hooren,wat er verrede, treurrol, treurspel, treurtooneely treurwilg, handeld en besloten wordt.
r r:ei.je. 5
treurzang,enz. Betreuren,voorttreuren.
*. meerv.triel
jes, dat van verTreuren, KlL. trueren, neders. troren, ZwAB. schillende soorten gebezigd wordt. Sti
jf geklanDlcHT. truren, OTFRID, druren, hoogd. frcuern derd linnen:het moet met tricl
jebezetworden.

is verwant aan thruwen li
jt
len,bi
j TATIAN.
,en Die triel
je is daartoe al tegrof. Van hicrhet
misschien ook aan rouwen, dat doorhethoogd. onverbui
gb.b.n.triel
jen,datvan triel
jeis.
trauern uitgedrukt wordt.
r rlJp, o.,meerv.t'
ri
jpen,datvan verschillenYreuegeesl:g.bi
jv.n.en bi
jwt,treurgees- fle soorten gebezigd wordt. Bij KIIz.ook trq-p
-c,
tiger, treurgeestigst. BiJ' K ls. ook treurmoedig. hoogd. Trtp
'p, fr. trtp
-e, sp. tripa: ital. trt
p-pa.
Treurig van geest:zi
j schi
jut zeer treurgeestig. Eene ruige stof, welker schering ult groflinnen.
Y an hier treurgeestigheid.
en welker inslag uitruwezi
jde,bestaat:hebtgi
j

'
Teeuelg, bi
jv.n.en bi
jw-,treuriger,treu- geen betertri
jp? Van hier hetonverbuigb.b.n.
rigst. Droevig:treurigzi
jn. Hetallereerste sna- frO'P
'en,datvan tri
jp is.
renspel schonk bli
jden wi
jn voor tret
lrige ooren. rr#lpen, ziefrt
l/.
PooT. D roefheid vertoonentle: een treurig aan- r rllsele v., meerv. tri
jsels. Eigenli
jk,eene
gezigt. D roefheid verwekkende: hetis eene treu- zeef, en overdragteli
jk, eene sukkelaarster; anrige gebeurtenis. Akelig: CAssztRs
derstrettzel:gi
jzjteene regtetreuzel. Van hier
door treurigevoorteekensvoorafgegaan.
trb'
selen.
altreurende:hi
jzagmi
jheeltreurigaan. Van
rrl
lgeien.b.en o.w.,ik tri
jselde,heb getreurigheid,treurigli
jk. Dit woord luidt in
tri
jseld. Eigenli
jk,ziften. Overdragteli
jk, mugge-

'

hoogd.traurig,STRIJK.traurich,traurik,NOTK.trt4reg,
angels.dreorig,nedcrs.trorig. Van treuren.
'A
r reueiied . o.y meerv. treurliederen. Anders treurzang,of treurdicht. Een klaaglied,waarin men eenig ongeval betreurt:eris een treur-

ziften, beuzelen, ergens mede sukkelen, anders

tveuzelen,datin den overdragteli
jken zillalleen in
gebruik is:watzi
jtgi
jweder aan hettreuzelen!

Y an hier getreuzel,treuzelaar,treuzelaarster,treuzeling,treuzelster,enz.
lied op haar overli
jden gemaakt.
r rll.
, m. Enkel gebruikeli
jk in de spreekw.
+ *eu e---eedlg .zie treurgeentig.
op den tril,ofop den drfl,gaan,uitgaan,om zich
r eeu rlpel. o., meerv. treurspelen. Een te vermaken. Van trillen. Zie voorts drll.
tooneelspel,welks treurige inhoud bestemd is,om
rtu gea.. o.
,zie trillen.
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r rlllen, o.w.,ik trilde,heb getrild. Beven, Spreekw.:iu troebel water i: hetgoed visschen,

sidderen:hi
J trilde van koude. Ik zag haartrillen bi
j VoNo., men kan met onlusten zi
jn voordeel

en beven. Van hier tril, trilling. Zam enstell.: doen. V an hier troebelachtig,troebelheid.
trilgras,eenplantgewas,waarvan men vi
jf soorten Troebel, KlIz. turbel, fr., eng. trouble, NoTx.
telt: klein trilgras, middelbaar trilgras,enz. D it troube, hoogd. trûbe,komt van het oude truben.
woord is verwant aan drillen en rillen,en heeft Zie hetvorige troebel.

zi
jnebeteekenis eveneensaan zi
jnen ltlank tedan-

r roef. v., meerv. troeven. Eigenljk, een

trion/o, van het lat.triumphusontleend,en hiermede van hetgr.'
8gt
qpjnç. Eenezegepraal:uw
eer met zi
jn triomfbepaalt. Voxo. Een teeken
van den grootsten triomf Uit hoofde van eene
lli
jgevoegde e, bi
j Voxo.wel eens vr.: in de

evenveel als trofkaart. Eene kaart, waarmede

ken.
slag,welke beteekenis hetnog in despreekw.van
r arle- f, trium f, m , m eerv.triomfen. Even trobfgeven,en trof /
c2'
()#en oefent:geef den jonals llet f'
r. trlhntphe, eng-, hoogd. trlhmph, ital. gen braaftroef. Hi
jkreeg terdegctrocf Voorts,

men andere kaarten a1s het ware slaat1troefspe-

len. Hi
j bewaart zi
jne troeven tot het laatste.
Alde troefis er uit. Hetaasken ofteenken van
der troeve. Hoox'
T. Tro/ keeren is, onderhet

triomfe des geloofs. Zam enstell.:triomfboog, tri- rond geven, een blad omkeeren,om hetzelve en
om:ied, triomfpoort, triom ftrompet, triomfwagen, al de eveneens geteekende kaarten tot troeven te
enz. Vredetriomfenz.
maken. Trof bekennen,bkeene gespeelde troefrrlexnl*
an*,triumfant,bi
jv.n.en bi
jw. Een kaart eene andere werpen,a1s m en er cene heeft.
llastaardwoord, even als heteng.triumphant,van Trobf verzaken,in zul
k een gevalgeentroefbjhet fr. triompltantt ontleend. Zegepralende,zege- spelen. Geenefrod verzaken,figuurli
jk,niet vervierende : keer nzmmer uit den slag,dan triom - zuim en,om aan iets aangenaams deel te nemen:
fant! Triom fant verwelkoom t van ontelbare he- ik kom er zeker; ik verzaak geene troef Van
m clscharen. Moox. Fig-,zektrevan zi
jdegewe- hiertroeven. Zamenstell.:troefaas,troefblad,troefYenj en met allerhande kleuren bewerkte stof: boeck,een spelkaarten.K II..
,troefboer,troefdrie.
een kleed van trium fant. Van hier triomfanteli
jk-. troefheer,troefkaart,troefkoning,troefnegen,troefr rlo'm feren , triulnferen, o. w., ik triom- spel,troeftien,troefvrouw,troefzes,enz.
feerde,heb getriom feerd. Zegepralen, zegevieren: Trof hoogd. Dn
umpf eng.tl'
ump,zweed.en

hmphe,van trî
hnf
hi
j triomfeert over alzi
jnevkanden. W i
jzullen neders.trumf fr.trt
m et u triolnfeeren. L.D .S.P. Ook zegt men
r reefspel. o.,meerv.troefspelen. Bk KIL.
*@
e
en
s
pel
,
wa
ar
i
n
de
t
r
oef
de
hoo
f
drol speelt, een
DJ)? iets triomferen: A h mogt mlln
op iets en '
llefde van zi
jn wreedheid triomfeeren. L.W . V. kaartspel. V oorts.ook zulk eene reeks van troeM SRxSN. Even a1s het lloogd. triumpjt-ren,eng. ven,al
s iemand bi
j hetrondgeven,ofinruilen,van
to fz.?-?.t??eé,van hetfr.triompher ontleend.
kaarten kri
jgt:isdatgeen fraaitroefspel?
reoep, m., meerv. troepen. Oul. oolt fror.
r râo*nR :ed, o.,meerv.triomoiederen. Een
zegelied:hupplende een triomqied zingen. V oNo. Een hoop van bi
jeenzi
jnde levende wczens:een
venlen eerst uit den trop gehaelt. V oxo. Dat
'kHefjuichend een triomiied aan.
+ r:>, v.,meerv.trippen. Hethout van eencn niemant van den troep hadt aftewi
jken. Hoov'
r.
vrouweklomp,ook zulk een klom p zelf:haretrip- Daer hi
j braveert in 't midden van den troep.

pen zi
jn versleten. Ditwoord komtvan trtppen, Voxo. Hetmeerv.troepenwordt voor kri
jgsbenden gebruikt:de troepen te velde doen rukken.
en is k-lanknabootsend.
r ripe'. o. Anders trè
jaldeli
jke troepen werden geslagen. Voorts,
-elsteen. Eene fi
p
jne Devi
aarde, in den vorm van eenen steen,die totpo- wordt troe
p bi
jzonderli
jk wegens een gezelschap
li
jsting van vaste ligchamen gebruil
ttwordt:gi
j van tooneelspelers gebruikt:welken troep hebtgk
m oetdaaraan geen tripelsparen. Ditwoord luidt thansin uwestad? Zamenstell.:troepswi
jze enz.
in het hoogd.ook Trq'
aeb en hetfr.en eng.tri- Hulptroepen,ri
jkstroepen,enz.
poll',en heeftdien naam van destad Tripoli,waar Troep, Klrz. frop, troppeb en troepe, hoogd.
men die aarde het allereerste vond.
Trupp en Tropp, zweed. tropp, fr. troupe,ital.
r rârpel.en, o. w.,ik trippelde,heb getrip- frvppc,lat.turba,isverwantaan hethoogd. Tranbe,
peld. V oortdurend werkw. van trtp
'pen. M et drnif, bi
j lflrz. ook trop, eigenljk een ding,dat

jketroepswi
jzebi
jeenzit.
kleine treedjes gaan:zi
J heefteenen trippelenden metanderesoortgeli
gang. Van hier getrippel, trippel
aar, bi
j KlL. r eeeleien, b. w.,ik troetelde,heb getroetrippeler,trepeler. D it woord isverwantaan trap- teld. Streelen, liefkozen: zi
j troetelt haar kind.
Pelen.
Het westen vroeger '
t jaer met laeqwen adem
r rl.
prex:, o.w.,ik tripte,heb getript. Bi
j- weer quam troetelen en smeecken. Voxo. V an
kans evenveèla1s trappen; alsmede kleine spron- hier getroetel, troetelaar, troeteling. Zamenstell.:
Onttroetelen,Vertroetelen,enz.
get
jes doen. Ook zeker kinderspelspelen.
r râ*s, v., meerv. tritsen. Een drietal: cen r eeelel.kfnd. o, meerv. troetelkinderen.
jzondere zucht
zuster vall de trits der razerni
jen. Voxo. Di
e Een kind, waarvoor men eene bi
met twee broedcrs vroeg en spader geboren eene heeft,en dat,uitdien hoofde,getroeteld engelieftrits van krtlisgezanten m aekt. M oox.
koosd wordt, een lieveling: hi
j washettroetelkind zi
jnerouders. Figuurl-: een troetelkind der
re:u'
znf,zie triomf.
r roebe', m , m eerv.truebelen, of troellels. overwinning.
Beroering, onlust:uit hoofde van aldie troebe- rreeven, b. en o. w.
, ik troefde,heb çe-

len. Bj KIL.ook trobeb troeble,en turbel,lat. troefz. Eigenljk, slaan, z@o bedr. a1s onz-: ik

turba, hoogd. Turbel, fr-, ellg. trouble, van het zal hem troeven. Troef er m aar op! In het
rtspelen, eene of meer andere kaarten door
o
ude truben,frk
zôen, beroeren, gr. Mojujstv, lat. kaa
middelvan eenetroefkaartovermeesteren :waarom
turbarevafstatnmende.

rreebe',bi
jv.n.enbkw.,troebeler,troebelst. troeft gd dien konîng niet? Onz.,kaartspelen:
Beroerd, onklaar, drabbig:die wdn is troebel. hi
j verkwist zi
l
-nen ti
jd met troeven. Vau hier
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getroef enz. Zamenstell.: aftroeven,ondertroeven, BIJBELV. Voorts,ook eene holligheid in hetoor,
eene lagere troef spelen;overtroeven, eene hoo- welke meteen dun vlies overtrokken is: de trom gere troef spelen,enz.
m el van het oom Eene dikke bus van evenveel
Troeven, eng. /0 trumpt hoogd.trumpfen, van welke gedaante:haalwatbesehuituitdetromm el!
troe
f e!l is verwantaan netzweed.trumfa,hou- Een cilinder van een uurwerk,waarom de ketting
wen,slaan.
loopt,waardoor hetzelve bewogenwordt:detromr roe eR, m ,,m eerv.trofrels. Een m etselaars melvan mi
jnzakuurwerk. Hazen metdetrommel

werktuig :I)s Gaoo'
r zag er uit,a1s ofhi
j straks willen vangen is,iets onmogel
i
jksaanvangen. Bj
den trolel opvatten wilde. Dit woord luidtbi
j zi
jn wool
-d bli
jven,alseen haasbd de trommelisj
KIL.troe
fel en trufel;en zoo speltVoxoErahet ligtelijk daarvan afwijken. Van hier trommelen,
ook,in:den degqnin d'een vuist,in d'anderhant enz. Zamenstell.:trommelbuik,tromm eldans,trom den truFel. Het is naauw verwantaan trouweel, melklank, trommelschroef, trom melslag, tromm elfrtz?zl:el,fr. truelle,eng.tvowel. Zie truweel.
slager.trommelspel,tromm elstok,trornm elstokboom ,
reeg.m.,meerv.troggen. Rigenljk,evenveel trommelvel, trom melvisch, trommelvlies,trommelwelk ho1ding,datgeschiktis,om ietstebevatten. zucht,enz. Ki
ndertrommel,kof
xjtrommel,enz.
In het opperd. nog hedendaags evenveel welke Trommeln hoogd. Trommeb trummeb komt&'
an

kas of kist. Bi
jzollderli
jk,een bak, waarin de tront.
bakker zi
jn deeg bereidt,waaruitde varkens eten, r re- wnelbu:k. m.,meerv.trommelbuikeh.
enz.,oulings troclt: )1u vervaltgi
jtotden troell. Een buik,diedoordezoogenoemdetrommelzueht
Voxo. Zamenstell.:baktrog,varkenstrog,voeder- a1s eell trommelopgespannen is:welk een ellentrog,enz.
dige trommelbuik!
Trog, of troch, hoogd-, neders-, zweed. trog, r ee- *neAex:. o.w.,ik trommelde,heb ge-

angels.trog,troc,en tvige,boh.trukt
j'
,ital.truogo, trommeld. Op de trommel slaan. Eveneensop
truogolo, fropolo, i
jsl.thro,eng.trough,isverwant iets anders slaan, als men gemeenlkk op eene
aan het fr. trou, en aan het opperd.truhe,boh. trom mel doet:op de tafel trom melen. Ook wel
truhlat eene kist,ja aan het pool. truna, eene eens bedri
jvend:men heeftmi
jdoofgetrommeld.
d00(11t1st.
V an hier getrommel. Zamenstell.: optrommelen
T eoggeien , truggelen, o. 14-.,ik troggelde, enz.
'

heb getroggeld. Op eeuc listigeen bedriegeli
jke Trommelen, hoogd.trommeln en trummeln,komt
wi
jze bedelen:hi
j zaldaarom jnistzoolang trog- van tromntel.
geleny tot dat hi
j het heeft. Van hier getroggel, ree- - el.
sehreef. v.
, meerv. trommeltroggelaar,troggelaarsterytroggelachtig,troggelari
j, sclroeven. Eigenli
jk, de schroef van eene tromtroggelsttr. Zam enstell.: trtpggelvrouw : troggel- me1;maar vgorts ook zeker slag van kinkhorens:

vrouwen met lteurven, snolletjes voor'tgeboeft. welk eenefraai
jetrommelschroef!
VLAERO. REDENR. - .troggelzak, truggelzak, be- 'Tre- m els:ag. m ., m eerv.tromm elslagen.
delzak:dieuitden truggelzack vanjongsgenegen Een slag op de trommel:op den eersten tromte eten. 1)1n1)zcK. trogge1wi)lst enz.- Af- melslag gereed zi
jn. Bi
j trommelslsg afkondigen.
troggelen,onttroggelen,enz.
'Keem m el.
sl.ager. m., m eerv.trom melslaTroggelenq fr.trucher.ital.truccarebisverwant gers. Ook tromslager. Eigenli
jk,een tamboer:hi
j
.

aan ons drîegen en het hoogd.tl'ûgen,frkkp:n,be- dient als trommelslager. Voorts, eene soortvan
driegen,door bedrog ontvreemden.
ombervisschen, onder den naam van gebaarde

rreggeAveeuw , v.,zie tl'
oggelen.
bekend,in het eng.drumme4 sh.
reolaan.m ,zie Troje.
rrem - el
l.
skek, m.,meerv.trommelstokken.
rrelaanseh.zie Troje.
Een stok,waarmede men op de trommel slaat.
reole, o. Eene bekende stad in Klein-AziL. Zamcnstell.: trommelstokboom, zcker slag van
Van hier Trojaan, een inwonerdierstad tro- kassia,anderspqpkassia genoemd.
jaansch,dat daar van afkomstig is, offlaartoe reom **:elv:seh, m., meerv. trommelvisbehoort:hettrojaansche paard.
schen. Een visch van het geslaclt der stekelr eekk en. trukken, o. w., ik trokte, heb buiken : de Italianen geven aan den molensteen-

getrokt. Op eene bil
jarttafel, dieden naam van visch,om deszelf:gedaante,den naam van tromtroktafel draagt,spelen: ik heb lnethem getrokt. m elvisch.
Zamenstell.:trokbal, trokspel, trokstok, troktafel. r eo- - el.vl.:es. o., meerv. trommelvliezen.

Van hetfr.truc,ital.frt/cco,ecne bil
jart.
Het vlies,dat even als een trommelvcloverde
r re- . v., meerv. tromnlen. Een bekend trommel van het oor gespannen is:bi
j datgespeelwerktuig:bi
j uitroep met de trom. HoorT. schreeuw dreigden mi
jnetrommelvliezen teschet
l-

Op het slaen van uwe trom . Ds D scx. Toen ren.
AT'rlLwls verwoede trom 'tgeruisch uws waters r rom - eizpeh f. v.,zie trommelbutk.
kwam verdooven.V oxo. Uw cimbaalen iuitm et r xom - en. o.w.,ik tromde, heb getrolnd.
uw trommen paaren. L.D.S.P. De trom roe- Op eene trommel slaan. Yan hier getrom,
ren. Van hier trommel, tromnten, enz. Zamen- trommer, enz. Zam enstell.: tzittrommen enz.

stell.:tromslagerenz.,keteltrom,kri
jgstrom,mond- Van frow.

trom,enz.
r eoxnp , v., m eerv.trompen. Een werktuig,
Trom, vries., opperd. tromme, neders. trumme, om eenen sterken,maar doFen, sidderenden klank

zweed.trumma,eng.drum,iszjne beteekenis aan te verwekken, zoo alseenjagershoren,en eene
zi
jnen klank verschuldigd.
bazuin: hi
j hoort (
1e trommelszegeslaan,tromr reknwk*el.
, v., meérv.trommelen en trom-'pet en tromp triomfe kraei
jen. VoNo., die het
mels. Evenveel als hetvoorgaande trom: op het manneljk maaktin:salik deesnieuwemaarmet
hooren van de trommel in 't geweer. Voor 't mi
jnen tromp doen klincken. Voorts, alwat aan
roeren van de trommeldesronckenden soldaets. zulk een werktuig geli
jkt,zoo als desnuitvan
Voxo. Looft hem metde trommelendcQui
jte. eenen olifant: het dier sloeg hem de tromp om
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het li
jf; en hetvoorelndevan een schletgeweer:
iemand de tromp van llet gewecr op de borst
zetten. Hi
j zelf biedt den geenen,dicde wacht
hadden,detromp. Iloov'
r. Bi
jKlfa.ookeenkin-

gezîgt: eene alledaagsche tronie. En zwenckend

haretronje. Voxo. DatANGOCLESME de troni
je

meteenen snuitdoelc afdweilde. Hoor'r. Sclloon
eene onbeschaam de tronie haere verwe nietecns
derspeeltuig,anders mondtrom genoemd. V anhier verschiet. VOND.
Tronie,middeleeuw.lat.tronia,fr. trogne.
trompen enz.
Tromp,fr.trompe,ital.tromba,sp.trompat eng. r eonk . m ., meerv.tronken. Een afgeknotte
trump,bret.trumpîl,zweed.frp/?4mc,oudd.trumbe, boom stam :uit eenen tronk gesneden. Ds D sclt.

frv/
nôt
/,triumbo,t
frtfmùo,heeftzi
jnebeteekenisaan Daersaleen ri
jsken voortkomen uitden afgehouwenen tronck Isai. Blasstzv. Zamenstell.:boomzi
jnenltlank tedanken.

r .eo'm pez:. o.w.,ik tromptegheb getrom pt. tronk. Ditwoord is verwantaan stronk,en kom t,
Op eene tromp blazen; van hler trom penaar, even als het eng.fr?/nc,fr.tronc,ital.
, sp. tvonco,
trompblazer, trompetter: van trompenaers, pi
j- van het lat.truncus.
pers,vedelaers ende spelers. v.HAss.aanteek.op
r eoox:, m., meerv. troonen. Een bastaardKlru. Zam enstell.: aftrompen. Dit woord komt woord,even als hethoogd. Thron,eng.throne,fr.
trône, ital. trono, lat. thronus, ontleend van het
vqn tromp.
r rom peé,v.,meerv. trolnpetten. Een bas- gr.'
f
lgoyog. Eens K eizers,of Konings praalzetel:
taardwoord, even a1s het eng. trumpet, neders. doormi
jn hand op Sionstroon verheven. L.D.

trumpette,'
opperd. trummet, i
jsl. trameta, hoogd. S. P. llenkt gi
j door KARICLS va1 te sti
jgen op
Trompete, van het fr.trompette,ital.trombetta,of den troon? D s D scx. 'Poegang totharen troon.
sp.trompeta,ontlecnd. Een bekend muzi
jkinstru- V oxo. Den troon beklimm ellis, aanvttngen met
m ent: op 'tklinken der trompet. Ds Dscx. heerschen. Van den troon bonzen, van de heerThalls liet de Graaf met de trompetafblaazen. schappi
j berooven. Van hier troonen, in onttrooHoo>
n'
r. En TRxToxs schulp was bi
j trompet cn nen. Zamenstell.: troonmonarch; doch deze zatrom te heesch,te schor. Voxo. Een bi
jzonder lnenstelling wordt m et regt afgekeurd;wallt zoo
register van een orgel:de trompet uithalen. D e zoude naen evenzcerkroonmonarch,sche
ptermonarch,
troonsopvolger, enz.
trompet steken is, hetvoorgemeldemuzi
jkinstru- enz. kunnell bezigen
ment in de hoogte,en wi
jdersin den mondste- K eizerstroon,Koningstroon,enz.
ken,om daarop tc blazen; ook voor trompetten: r roonen . o. en b.w-j ik troonde,heb geofm en de trompet stack. V oxo. V an hiertl'om- troond. Onzi
jd-,bi
jde llichtersgebrui
keljk,voor
petten, trompetter. Zam enstell.: trompetblazer, op den troûllzittcn,heerschen :die op de wolken
ltII,., trompetbloem,trompetboom ,trompetgras, troont. Bedr-, lokken, verlokken: zi
j heefthem
trompetmaker,trompetsteker, K lrz., trompetten- derwaarts getroond. Zamcnstell.: aftroonen, ontenz.
geschal,trompetteltklank,trompetvogel,enz.Kri
jgs- troonen,
F

trompet, loftrompet, scheltrom pet, schuiftrompet, .Kroosf',m . De daad van troostcn, vertroostriomftrompet,zeetrom pet.
ting: troost ontvangen, zoeken, troost geven.
r rom peébleem .v,,m eerv trompetbloemen. Ziellde kleenen troost tegemoete. I'loola'r. Rusr,
Dus noemt men een plantgewas,dat anders den noch troost! noch uitkomst zien. L. D. S. P.
naam van gele Sarracenl'a voert:de tromp.etbloem Hoop is li
ldens troost. D 'onfaalbare zekerheit
heet dus naar llare lange overeinde staande buis- van dien troost. V olzsylxll. De bewerker, of
achtige bladeren
grondslag,van vertroosting:gi
jzi
jtmi
jn troostin
r re- peéb oexn . m,,meerv.trompetboomen. dit li
jden. Mi
jll beste troost ishetbehoud van
Een boom,wienstakken aan trompcttcl)geli
jkell: eer en goeden naam. D at is een slechte troost
de trom petboom voert anders den naam van voor mi
j, dat schenl
tt lni
j weinig vertroosting.
Cecropia.
Yan hier troosteli
jk, troosteloos Zamenstell.:
r eo'
m peégras. o. Zeker slag van gras, troostelwi
jn! bi
j CAMPII.: schenkt wi
jven den

met eene pi
jpaehtige steng.

troostelwi
jn,

troostgrond, troostri
jk,enz. Le-

r rom p eéleu, o.en b. w., ik trompettede, venstroost, li
jdenstroost, oogentroost, zieletroost)
heb getrompet. Van tromp, trompet. ()nz., op enz. V an troost.

eene tronlpet blazen: mi
J dunkt, ik ltoor den r roosébaar, bi
jv. n..troostbaarder,troostvi
jand trompetten. Bedr, door middel van eene baarst. Die getroost kan worden,en zich troostrompet verkondigen: iemands lof trompctten. ten laat. Bi
jkansnietgebruikeli
jk,dan in dezaV an hier gctrom pet, trompetter. Zam enstell.:
aftrompettcn,omtrompetten,uittrompetten,enz.
Trompetten, eng. to trumpet, hoogd. lrompeten,
ital.trombettare.fr.trompeter.
r rem peéter, m., m eerv. trompetters, A1
wie zi
jllwerk van trompetten maakt: de vi
jand
zond eenen tl.ompetter,om (1e stad op te eischen.
V an hier trom petterschap. Zam enstell.: hoftrolnPetter, scheepstrompetter, stallstrompetter, veldtrompetter,enz,
Trompetter,hoogd. Trompeter,opperd.
eng. trunlpeter, fr. tronlpette,ital.tî-ombetta,
van trompet
r ro--pelvogel.m .,m eerv.trompetvogelen
cn trompetvogels. Zeker slag van rhinocerosvogelen: tle trolnpetvogels van Ifaap. V erd geAren

menstell.ontroostbaar. Van troosten.
r rooskel.'
b:er, o. Bier, datop een dood-

maal,ofbi
jdeuitvaartvan eenen doode,gesehonlten wordt: en anders geen troostelbier tocdrinken
die m oghen weder komen des avendes

toe troostelbier v.HAss. Zie troost,bi
j troostel?t7#4.
r rooslel.l.jk. bi
jv. n.en bi
jw,troosteli
jker,
troosteli
jkst. Troost verwekkende: spreek een

troosteli
lk woord. Als bi
jw, al troostende: hi
j
sprak mi
j troosteli
jk toe. Zamenstell.: ontroosli
jk. Van troost.
r roolel.
oos, bi
l
-v.n.en bi
jw-,troosteloozer,

troosteloost. Zonder troost, van troost berooftl:
eene troostelooze wedlzwe. N imm er verkcerde i1t
ik in troosteloozer toestand. Van hiertroosteloossoo
rtgeli
jk eengeluid,alsdatvan eenetrompet. heid. Van troost.
F.Kroxkle, v.
,meerv.troniën. l'
letgelaat,aan- r eoosten, b. w., ik troostte,heb getroost.

8:
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Door bem oedigende redenen,of daden,opbeuren : SPJ
i-t) ten trotg van 'tleed,datmi
Jmi
jn'haatcrs
laat mî
J uw gunst eens troosten in mi
jn treuren. brouwden. L. D- S- P. U it m arlnersteen de
L. D. S. P. M en troostons llost aan post,op ni
jttentrotsgehouwen.Voxo. Van hier trotsig.
'tgelt van Genna.Voxo. ln li
jden met gelaten- Zamenstell.: heldcntrots. Dit woord kom t van
heid bezielen:troostu m etuwe onsehuld. M aar trotsen.

hi
*
#
i wei
jgerde llcm te laten troosten. BT,
TBSLV. r rolselt,bi
jv.n.en bi
jw.,trotscher,trotschst.
Door bemoediging aanporren, prikkelen. Deze floovaardig, laatflunkend: een trotsch mensch.
lleteekenisheefthetwoord bi
j IfTrz.,enbi
Jv.HAss. Hoe vermetel, hoe trotsc
lh zi
j zi
jn.L.D.S.P.
in: hadt
len datgemeen volc van Zallantgetroost A1s bi
jw-,lloovaardigli
jk: e)
1 trots braveertmet
tot ongehoorsaemheît;alsmede in de zamenstell. uwe waerde.VOND. Op dathi
Jziclzniet trotsch
aantroosten, dat in V riesl, evenvcel als aanprik- verhef. L. D. S. P. In eenen goeden zin,vol
kelen beteekent:troost hetpaard wataan! Van van een grootmoedig zelfsvertrotlwen: uw trots

laier getroost, troost, trooster, troosting,troost- geslaeht verwacht rechtschape loten uit, zi
jnen

ster. Zarnenstell.: troostbrief, troostrcde, troost- stam . Voxp. lloe 't sparen trots van moet de
scllrift, troostwoord, enz. Aantroosten, getroos- saag klinkt voor den bocg. Axrroxlo. M inder

ten zich ietsgetroosten,zicllietsonaangenaalns trotsen moedig pri
jkt.Bll
aolil
ko. Fig., grootsch:
laten welgevallen, zich daarlli
j troosten,moedig i1tzie dienberg den trotschentop verheFen. l4oe
oplletlren: ik ben den dood getroost. L. W .v. trotsch praalt gindsche torenspits! V an hier
MSI
IXEN, vertroosten enz.
trotseheli
jk,trotschheid,trotschaard,trtltschgewelfd,
Troosten, netlers, lloogd.trösten,zweed.trösta, VOND.,trotschhart, trotsclzhartig, enz. V an trot-

vries. treestje, OTFRIo. drosten, KErto trostun, is .
sen.
eigenli
jk bemoedigen.
rrolseitel
lllk, bi
jî
v. Bi
j Klra. trolsî
gàlt
kk.
r roosler, m., m eerv. troosters. Al wic Verwaandeli
jk: zeer trotseheli
jk sprak hi
jrni
jaan.
troost: de tranen der vertlruckten,encle derge- V an trotsch.
l., v. Hoogm oed, verwaanflnen, dic geenen trooste, en hadden. BIJBELv. r rolsehh elt'
Voorts, wordt ditwoord in den STATSNBIJBEL in lleid: de trotsehheid ziet hem de oogel, uit.

Plaats van voorspraak, advocaat,gr.cqpqxlkrjTng, Snorkt de trotsheid dier verlei
jers.L.l).S.P.
gebezigd, in wanneer de trooster sa1 gekomen Van trotseh. Hooy'-r llezigttrotszuchtvoortrotschzil-n, en in:soo en sa1de troostertotu nietko- /?e?W.
m en. Zam enstell.:ziekentrooster. Van troosten.
FT rolsel.. b. en o. w., ik trotste, hcb ger.Krep, zi
trotst. Bedr-,tergen,uittarten: de wraak des hee troep.
r ros, m .# meerv. trossen. Een bos,ofbun- mels trotsen. Hi
j trotst alle gevaren, Ik
- trots
de1 van onderling vereenigde dillgen:een groote zi
jn gheweldt.HOOFT. Onz.
, zich hoogmoedi
gli
jk
tros druiven. CAESAR stichtte eenen tros van wa- verlleFen:waarop trotstlli
jtoch zoo zeer? GriePenen, tot een zegeteeken. Hooy'T. Soms ook l
tenlant, dat op zi
jn Argo trotst. Voxo. Van

eén pi
jlkoker: mi
l-n pi
jlen hangen ree gescherpt hier trots,trotsch,tz.otseren,enz.
in mi
jnen tros.Voxp. Alsbenamingvanscheeps- Trotsen,tratsen,olll.trotten,NoTx.,lloogd.trottouwwerk: spint li
jnen, trossen, kabels. J. l
al z:7?, opperd, tratzen, drl
'
/fzc?3? zweed. trot.
:t
z,i
j:l.
A1AImE. Kri
lgspakltaadje,en de daarbi
jvoegende tratzast.
r
l
rolseren
,
b.
w.
,
i
1
c
t
r
ot
sc
er
de
,
l
l
e
b
get
r
ot
personen: zieh btj den tros ophouden. Ook
we1 eens een van die personen, of eenig ander scerd. Bi
jkans eheenveel als trotsen, braveren:
slechtm ensch:geen tros was oit zoo slim .Voxn. durftgi
l-mi
j nog trotseren? sran hicr trotseerder,
Van hier trossen enz. Zamenstell.: trosboef, trotsering. V an trotsen.
jv.n.en bi
jw.,trotsiger,trotsigst.
troshiacint, troshoere, I
KlL, trosjongen, troskers, rrolslg, bi
trosknecht, trosnarcls, trospaard,troswagen.tros- Bi
jKIL.trotsch,hoogmoedig,en genegen,om anwi
jf, KIL., e
,nz. Druiventros. legertros,veldtros, deren te trotseren: gllij trotsich, en vol pracht,
segt,wie sa1onsbederven.VSAERD.Rsoaxn. Van
enz.
Tros, K lru. trosse,torsch,hoogd. Trosz,zwced. hiertrotsigli
jk,trotscheli
jk. Van trots.
jv.n.en bi
jw-,trouwer,trouwst,
tross,eng.truss,fr.troz
tsse'i
jsl.fr?//#,isvaneenen r roulv, bi
noordschen oorsprong.
Anders getroltw. Naal
zTv aan iets verbondcn. Bi
jr roslex:, b.w., ik troste,heb getrost. Bti zonderlijk,nopens eene afbeelding,ofeen afschrift,
Klc. oppakken, in eenen eigenli
jken zin, in de van iets:hetis eene trouwe beeldtenis. ls in die
kri
jgsdienstgebruikeli
jk,van hetpakl
ten van hooi kopi
jhetoorspronkeli
jkeweltrouw gevolgd?Noen stroo op de paartlen:ook in dcn oneigenli
jken pens een berigt enz.:welk eene trouwe bekentezin van:trossen denmisdaedighen.Klc. Ditwoord nis. Een trouw verhaal. Gi
j moet tronwer opluidt in lzet fr.trousser, eng.to frdlss',en is ver- biechten. Nopcns eenen persoon, die aan eenen

want aan drossen, zi
jne biezen pakken:lnetie- anderen verbonden is) hi
j bleef mi
jsteeds even
mand gaan drossen. Hi
Jging aanstondsdrossen; trouw. Zi
j is haren man niet trouw. Trouwe
en aan torschen;zie ditwoord.
bedienden. ZtJ heeft mi
J trouw en eerli
jk gedielld.
r rols, m. Trotschl
leid,hoogmoed: of wilt Suchten,diemi
jn leven quellen,en heetetraant
jcs
gi
J dwaze meer den priesterli
jken trots dan uw trouw versellen.TEssEl-sclTwras. De l'
Ieerzala1s
geweten schroomen? 13s Dsclt. Uw i
jzren stafi uw trouwe wacht. L. D. S. P. Trouste Zoon
die alhun trots verplet.L.D.S.P. Een hooge van 't fier gemi
jtcrt Rome.Voxo. Hi
Jbleefsteeds
trap van zelfsvertrouwen,en vastbesluit,om aan trouw op zi
jnen post. lk- vind in hem eenen
alletegenkanting hethoofd te bieden:ik wilmet trouwen vriend. Hieren elderskomt.
1)jhetdenkedlen trots den weg der deugd betreden. Uit beeld van eene naauwe en ongek-reukte verbilldte-

dartlen trots. VoNo. De daad van trotscring. nis aan iemnnd, of iets, dat van zorg voor deq

Deze beteekenis hecft het woord in: trots den anders belangen, liefde jegens hem, enz. Een
besten, trots Fssus over dag,PooT;en in: trouw dier is, een dicr, dat zi
jnen meesterniet
ten frofz, dat evenveelis,a1s met frofderkbs in verlaat;en,overdragteli
jk,iets,datmen nietver-
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liest, maar telkens weder vindt, a1s m en het al trouweloost. Zonder trouw :welk een trouweloos
eens vermist. Eene trouwe daad is, eene deugd- mensch,man, onderdaan,kri
jgsknecht,enz. Een

zame. Trouwe stof is, deugdeli
lke. Trouw op- trouweloos gedrag. Gi
j hebt lni
j trouweloosberogen. Van hier trouwcloosheid,trouweloosli
jk.
passen i: onafgebroken, en zorgvuldig. Trouw d
innemen 1s,zonder verzuim . Trouw waarschuwen D it woord luidt in het hoogd. treulos, in den
is, m etgetrouwe behartiging van iem ands belang. Zwa&Bsxspllg.trîhweloz.
Van hiergetrouw enz.,trouweli
jk,trouwheid,trot
l- r rou w en . b.en o.w.,ik trouwde,heb en
wig, enz. Zamenstell.: trouwhartig enz. On- ben getrouwtl. Bedr-, naauw aan elkander verbinden, zoo a1s m an en vrouw door middelvan
trouw enz.
Trouw,neders.trou,angels.treowa,truve,dr?tktJc, het huweli
jk: zi
jt gi
j voorhetgeregtgetrouwd?
eng.
true
, hoogd.
treu, deen. tro,zwee
d. tro en Morgen zullen wi
jonslatentrouwen.Eenemaagd,
*4
@
*4
*
trngg,
ils
l. trng
gur en frur,UIzl'HIL.,trlggwa,
OT- eene weduwe, trouwen. Voxo. heeft eenen last
trouwen, voor eene lastige vrouw trouwen. Ook
>-ltzo.dvttd,komt van trouwen.
r rou w , v. Naauwe verbindtenisaan iem and, zegt men iemands hand trouwen. Figuurli
jk?

rouw de snaren aen deri
jmen. Voxo. Onz.
,in
ofiets. Bi
jzonderli
jk van eene afbeeldinj. een t
afschrilt, enz.:er is in dieschilderi
jvecltrouw, den echtverbonden worden: ik wensch methaar
j zi
jù zamen getrouwd, Uitrechte
veelwaarhei% veelgeli
jkends. Van echtgenooten te trouwell. Zi
aan elkander: de trouw is voltrokken. M et een mill tc trouwen. Voxo. Op trouwen staan is.
gerim pelt vel zoeht in de trou te treden. Ds welhaastgetrot
lwd zlllen zi
jn, ofworden. Voorts,
Dlcx. Gemartelt door den rou elendi
g qujnen ook allerlei s'erbindtenis aangaan, bniten hethllom die dodeli
jketrou.RoTgxxs. De trouw bre- weli
jk, betrouwen, vertrouwen, op iemands
ken is, den echtvernietigen. Op trouw geven is, trouw rekenen, hem iets toevertrouwen: die een
HoolT en
op voorwaarde van eene echtverbindtenis. V oorts, dienst getruwet worde. v. HAss.
wordtaan beminden,vrienden,enz.,die elkanderen Voxo. hebben iemands parti
j iemands zi
jde
eene ongekreukte genegellheid bewi
jzen, trouw trouwen, voor zich geheel daaraan overgeven.

n hiergetrouw,trouw,z.en bi
jv.n.,trouwbaar,
toegescbreven:ik verlaatmi
jsteedsopuwetrot
lw. Va
trouwens. Zamenstell.: aantrouwcn, betrouwen,
De trouw van eenen PzasAozs. A lsmede aan
onderdanen en bedienden, die zich steeds van hertrouwen,mietrouwen)ondertrouwen,ongetrouwd,
hunne verpligtingen kwi
jten:(
1e trouw van H o1- onttrouwen,uittrouweny vertrouwen, wantrouwen,

lands volk. Ik reken op de trouw van mi
jnen

enz.

Trouœen, hoogd. trauen, neders.trouen,angels.
k-amerdienaar. Hier is trouw het tegenoverstaande
van verraad en diefachtig bedrog; en hetstaat treowian,eng.to trust,i
jsl.trua,zweed.tro,NoTx.
tegen alle oneerli
jkheid? schending van beloften, thruwen,U.LrHlIz.tltravahn.
valschheid, enz., over ln: zicllaan d'onkreukbre '
Trou'
w ens. voegw-, eigenli
jk de tweede
trouw verbindt. L. D. S. P. Tot qui
jting van naamval van het trouwen. In het gebruik, genoegz
aam
e
venvee
l
,
a
l
s
t
e
r
goe
de
r f?'olï??7c,iltde
uw trou. V oxo. D athet vcrtrouwcn de trouwe
locr/tcdW: trouwens,ik verlang niets m eer.
queekte. Hoola'r. Er is gcene troaw meer onder kf
T rouw xg, bi
de lnenschen. Ter goeder trouwc handelen. Iets '
-j
v. n., dat oul
ings voor troat'
,,
op trouw verk-oopen. Alle trouw verzaken. Trouw #:f/.
ok
zw, in gebruik moet zi
jli geweest, bli
jkens
. l.d, getrouwheid:
hout
len. Zi
jne trouw te pandestellen enz. Bi
j het daarvan afgeleide trouîrlghe
*S verwonderli
persoonsverbeelding is trouw cen wezen uit de de trouwigheid van dat beest I
jk;
trouw gevormd:blankeTrouw! waarzietgi
j he- en het zamengestelde wantrouteigheid. V an het
nen? BILOERDJJK. Van hier trouweloos cnz. Z. n. /rO?,/?/7, en VOOrtS Van troMloen.
Zamcnstell-: trouwbed, trouwbelofte, trotlwdag, rruee'.zi
e trofel.
trouwdicht, trouwgewaad, trouwkamer, trouwpen- r ru ggeien! zie troggelelt.
Kru R Ren. zIe tz'okken.
lling. trouwring, troawschat, trouwsttlk,trouwver- r
bond, trouwverbrekerj trouwverbreking,etlz. Htz- r ru nt. truntel, o., m eerv. trunten, trtlntels.
Tets kleins van geringe waarde:hetzullen trunten
weli
jkstrouw,mannetrouw,ondertrouw,enz.
Trouw,neders.troue;zweed. tro,hoogd. Treue, zi
jn. W ESTSRB. Truntel is thans alleen in geange1s. treova, NoTx. triwa, W ILLBR. trttt-wa,is brdik:gi
j moet uwe truntelsvan lapjesoprapen.
vcrwant aan het oude trud,waarheid,eng.trktth, Heti
seen trt
lnteltjevan een kindje.
r ru n*el, zie trunt.
cn kom tvan troutoen.
, meerv. truweelen. Bi
j KIL.
r reuw ank, m.,meerv.trouwanten. Bi
jKlrz. r ruw ee', o.
evenveel aIs trawatlt. en voorts ook hetzelffle als ook trouweel. Een bastaardwoord,even a1s t
ro
fëh
het fr-,eng.tl'uand,ital. trutanno,sp.truban, een troefel,en trufel,ontlecnd van hetf?.truelle,eng.
t
ro
we
l
.
Ee
n
be
ke
nd
m
e
t
s
e
l
aar
s
wer
kt
l
l
i
g
:
i
c
k
sie
vagebond:gasthuis boevcn, truwantel),nette boeven,rabauten. v.HAsszi
jn hand geslagen aan 'ttruweel. W SSTSRB.
rrouw baar.bi
jv.n.,huwbaar:iszi
jreeds r u beroos. v.,m eerv. tuberozell. Een bastrouwbaar't V an hier trouwbaarheid. Van tî.ou- taardwoord,even als het hoogd-,eng.tuberose,en
fr tube-reuse, van het ital.taberoso ontleend. Een
?#J6N
r eou w bel.efée, v., meerv. trouwtleloften. bloemgewas l'an oostindischen oorsprong: de tuBelofte van in het huweli
jk te treden:zi
j heeft beroos bloeit laat in den herfst. Zamenstell.: tuberoosbol.
eene schrifteli
jk-e trouwbeloftevan hem.
r rouw eif
aek?bi
jw.,opregteli
jk:gi
jhebtniet r ueht. v. Opleidgng,en min ofmeerscherpe

jk gedrag: is hi
j alle tucht
trouweli
jk met mi
l gehttndeld. Afet ongekreukte drang, tot een pligteli
eedsontwassen? Mi
jn soon,hoortd:tuchtuGes
genegenheid en zorgvuldigheid:zi
jheeftmi
jtrou- r
s,ende en verlaetde leere uwerm oederniet.
weli
jk bi
jgestaan. Eerli
jk:hi
j dient mi
j steeds vader
Bxzzv. Houd uw volk beler in tucht. Vergaert
even trouweli
jk. Zamenst.:ontrouweli
jk. Vanhet Bzl.
d'ontzagcheli
jke tucht,verstroiden onder een gebi
jv.n.trouw.
Teouw eReos,bi
jv.n.enbi
lw.,trouwelûozer, hucht.Voxo. De uitwerking van zulk eene tucht)
'
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inzonderheid m et betrekking tot de eerbaarbeld.
In dezen zin bezigde men Zucàt oulings in het
hoogd.; en gebruikt men het nog hedendaags,zoo
op zich zelf,als in vereeniging m eteer;alwaarom
onze spreekw.: in alle eer en deugd eene verbas-

togen. Het is,eigenli
jky de vereeniging van rie-

m en en koordeny waarmcde ecn paard,ofander
dier, toegerust wordt, om iets voortte trekken:

hang het paard zi
jn tuig (
)m. De tuigen waren

even fraai, a1s al het overige. H et harde osse-

tering schi
jntvan t
h alleeeren tucht;vooraldaar leere tuig. Voxo. Voorts,evenveelwelke andere

tucht de gezegde beteekenis in de zamenstell.: toestel, om iets te verrigten,ofte vervaardigen:
ontueht oefbnt. V oorts, is tuchtook nog bestraf- mi
jn tuig is ongeschikt totdat werk. Bi
jzonder-

Eng, kasti
jding: kcrkeli
jke tucht. Zi
jn strenge li
jk,geschut,en alwatdaarbi
jbehoort:vAx Lotucht viel dag en nachtmi
jzwaar. L.D.S-P. xRsx die bezorght he$ tuigh des blixemspels.

Van hier tuchteling, tuehteloos, tuchtig,tuchtigen, Voxo. En daar eene verzam eling van lang geenz. Zam enstell.:tuchthuis,tuchtleer, tnchtm ees- bruikt gereedschap dikwi
jl
s veelonbruikbaarsbeter, tuclltroede, enz. Kindertucht, kloostcrtucht, vat,heeft tuL'g voorts ook de beteekenis van slecht
kri
lgstucht,legertucht,ontucht,enz.
goed, prullen: het is m aar tuig van goed. W at
Tucht, hoogd.Zucht,ZwAssxsplEG.zzttkht,0T- doet ki
j metaldattuig? Overdragteli
jk istuig
:>R10.zultt,komt van een verouderd tugen,of tui. van volk, slecht gespuis. Tntusschen komt van
#en, neders. lugen, hoogd.ziehen, opltweeken, op- tul'g toestel, toerusting; tuigen, toewlsten,cn van
voeden,tot een goed gedrag opleiden en dringen. hier wederom getulg, datevenveelals tutg beteer uell:eA:x:g, m .el'l V.jm Ce1'7.tllchtelingen. kent: 'tgouden ghetui
j
c
h
he
b
be
n
s
i
j
de
peerden
Een m an,ofeene vrouw,die om slecht gedrag in omme ghewonden.B.HouwAsnl'. Eultvwlzcsnam
een tuchthuis, of verbeterhuis, geplaatst is:kan '
tgetuich metgoudedoppen.'
W ESTERB. Bi
jIflL.
dit totverbetering van dien of die tuchteling die- heeft het ook de beteekenis van opschik,versiernen? In het lloogd.Zuchtling. Van tucht.
sel. Inzonderheid werd het oul.voor zilveren en

I'uehéeioes. bv.n. en bi
jw-,tuehteloozer, gouden versierselen gcbezigd:de Mei
lsjcsvan de

tuchteloost. Zonder tucht: hetis eene tuchteloo- vecht haddën ll
eur tui
jchje te wongderli
jek
ze opvoeding. Hj groeit gelleel tuchteloos op. esehuurt.BRsosa.Nog draagteen zilveren ofgouden ketting,m eteeneschaaren eenennaaldenkoker!
Van hiertuchteloosheid,hoogd.Zuchtlosîk
qkeit.
r ueh lh u:s. o., meerv. tuc,hthuizen. Een den naam van tui
g oftutgje:hi
jheeftvoorzi
jn

werkhuis voor tuclltelingen: zi
j.
werd naar het meisje een zilveren tuig gekocht. Zamenstell.:
tuchthtlis verwezen. Zamenstell.: tuchthuisboef,
tuclltlluisrneester,enz.

tuighuis, tuighuismeester, tuigkamer, tuigm eester,
tuigwagen, enz. Barbierstuig, blaastuig, folter-

rueh*lg, bjv. n.en bi
jw.,tuchtiger,tuch- tuig,kemeltuig, keukentuig, krjgstuig,legertuig.
tigst. Bi
j Klc.zedig,eerbaar,en kuisch;hette- marteltuig, narretuig,oorlogstuig,ossentuig,paargenovergestelde van ontuchttw
g. ln hethoogd.zuclt- tlentuig, ri
jtt
lig, schiettuig, schrti
ftulg, scheepstig. Vall f?/c/f.
tuig, snaartuig, speeltuig, stormtuig, takeltuig,
r u eh *lgen, b.w.'
,ik tuchtigde,heb getuch- tim mertuig, vaartuig, vrldtuig, voertuig,werktuig,

ti
gd. Bestra:kn, kasti
jden: tuchtightuwen soon, ODZ.
a1s er lloch hope is; lnaer en verheft uwe ziele
niet om hem te dooden.BIJBELV. Beproeft we1
eens d'oprechten en tuchtigt hen. L. 1A. S.P.
Van hicr tuchtiging. V an tucht.
r u eh ém eester, 1n., meerv.tuchtmeesters.

r ulg. o. Bi
j ltlL.tttq'
qh(. f'
?
z(
)'
cl' tugh. Even
a1s het neders. /ïi,g,zweed.tvg,hoogd.Zeug,de

stof, waaruit iets vervaardi
gd wordt;en,bi
j HALMa
k, het gezamenli
jke vee van eenen landman.
Dit tul'
an tuigentvoor zoo veel hetou.q komt v

Oulings vri
jalgemeen gebruikeli
jk voorzt
llkenbe- lings, even als het hoogd.zeugen en ziehen,van

zoldigden opvoeder van iemands ltinderen,alsm en de beteekenis van trekken, totdie van te voorhedendaags m etden naam van gouverneurbestem - s
enga
ea
nn
,,ve
rwe
kke
zc
i
jhi
njnovb
erge
wa
arui
tn en aankweeken,moet
pelt: zoo en zi
jn wi
j nietmeer onder den tuehtvervolgens die van opmeester. BlaslsLv. Voorts,bedient m en zich van voeden sproot,uit welke die van tuchtvoortgekodit woord tot vertaling van het lat. censor, dat m en is. Zie ditlaatste woord.
eenen aanzienli
jken ambtenaar aandt
zidt,die op r ulge, m.en v.jm eerv.tuigen. Andersget1e zeden van het rom einsche volk acllt geeft. tui
ge,datthansalleen gebruikeli
jkis. A1wievan
Van hier tuchtmeesterschap. Zam enstell.:tucht- eene zaak tuigt,of getuigt:wanneer me de tuym eestersambt.
gen sal examineren.v.Hwss. Al watstrekt om

rufsleeu.ziedu
fsteen.
eenige zaak te doen bljken:en dievan Nassaus
r ui.v.,meerv.tui
jen. Eendertollwen,Waar- roem saleeuwig tuigezjn.Yoxp. Eenegetuige-

mede m en schepen vertuit; en voorts ook dedaad nis:du en salstenietvalschetugegheven.v.HAss.
Van t
'
uqbw
en, schepen of andere dingen vastleg- aanteelt. OP 1fIL.
Tuige, neders. /f,
i.ç:, Urzrnzru. tuggo, ZwAssxgen en houden. V an hier, dat op de tuihouden zoo veel is, a1s ophouden:om de zielzoo slalsG.gezl
-ug,hoogd.Zeuge,komt van tuigen.
lang op dcrtui
jte houden. Hoo>aq'
,bi
jwien op 'Ku lgen . b.w.,ik tuigde,heb getuigd. Eene
ter tui gehouden opgehoudell beteekent. D it tui zaak door zi
jnegetuigeni
s bekend maken,ofbeluidt in hetellg.tie,en is missehien verwantaan vestigen: wel tuigen storting van veel bloets.

touw. Van hetzelvekomttuqkn,en van hier we- Voxp. Dat Tzltowxs tuigh.OIJOAAN. Ook onz-,
derom tui
jer,bd KIL.evenveel welke band,bi
j- van iets getuigen: men Van llem tuigt. V oxo.
zonderljk zoodanig een, a1s waaraan hetveein V an hier tuige. Zamenstell.:betuigen)getuigen,
de weide vastgelegd wordt, en eene lange rpeks en (1e daarvan afgeleide woorden.
van onderling verbondene dingen. Zamenstell.: Tuigen,neders.tûgen,zweed.fJ#c,hoogd.ze'
utuianker: en het tuianker uitte brengen.H Awx. gen,beteekenteigenlk'k zeggen,verkondigen,
Vertui
jen enz.
r u:gen, b.w.,ik tuigde,heb getuigd. Van
r ulg. o.,m eerv.tuigen. IRit woordkom t

tuig voorzien, toerusten: het schip wordt reeds

tuî
ben,trekken,verwant aan teugen,fî
'
epen,tl
jjen, getuigd. Tuig de paarden. Van hier getuig,en
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tuiging. Zamenstell.: optuigen, onttuigen. -Ileze tuimelcn, omtuimelen,voorttuimelen,wegtuimelen,
beteekenis heeft dit woord van tui-p dat lntus- tnz.
Tu
a,
ime
Yr
leie
n,
s.neders. tiimeln,eng.to fNpllle,zwced.
schen van een verouderd tut
jen,trekkken,afstamt. tuml

toemeùh hoogd.taumeln,tummeln,is

Zietal
à.

r u lgh u fl, o.,meerv.ttlighuizen, Een huis. verwant aan hctfr,tomber,ital.tomare, fozzlolcr:,
waar men allerlei kri
jgstuig bewaart:men haalt tombolare,vallen.
,zie tul'melzucht.
het geschutuithet tuighuis.Zamenstell.:tuighuis- r u :m e'geesé. m ,
r u fxnell:zxg. v., m eerv. tllimelingen. D e
m eester.
r u lgk a- er. v., m eerv. tnigkamers. Een daad van tuimelen, getuimel:dergolven tuime-

vErtrekldat tot bewaring van k-ri
jgstuig,ofjagt- ling. Voxo. Ovel-dragtelijk,eene omwenteling in

een staatsbestuur:ik voorzie wederom eenegeweltuig,dlent. Hoogd.Zeugkantmer.
Y u:g- eeséer. m.,mcerv.tuigmeesters. Al dige tuimeling. Van tutwmelen.

wie het opzigt over het kri
jgstuig houdt. Van

rul'
m el
l.
v:seHle. o.ylneerv.tuimelvischjes.

hg:men
hier tuigmeestersehap. Zamenstell.:vcldttligmees- Zeker slag 5'an karpers. A nders nestell
phen, in oogstmaand,veeltuivangt omstreeks Al
ter,veldtuigmeesterschap-

r ull. m., meerv. tuilen. Verkleinw. tulg-e. melvischjes.

r u l- elzu e'tt, v. Anders tuimelgeest. Eell
op den tuil houden. Bf)
''tuiln
.'
es wordt in Vries- verlangen naar omwenteling in het staatsbestuur:
land noggebezigd,voor:uitjokkcrni
j.Ookschi
jnt wordtgij ook door tuimelzucht gedreven?
de spreekwi
js:zi
jnen tuiltuilen voortekomen in r u ln,m.,m eerv.t'zinen. Tn het hoogd.Zaunt

Eigenli
jk,jokl
terni
j;vau hier:zi
jncn tuiltuilen,en

de beteek-enis van m eteen dwaas en losbandig le- opperd.tune,neders.tuan. Eigenli
jk,eeneheinilzg,

ven voortgaan : de sluik-zaameningen,lietmen ze omtuining:sinen tui
jn neder te werpen,a1s'
tnoot
haaren tuil tuilen, scheenen geschaapen eeni
gh van brande wair. v.HAss. Of hetrjs,waaruit
groot onheil uit te broeden. H oor'
r. V oorts, is zulk eene omtuining oulings gevlochten werd:zul-

tublken bi
j KIL.zekere bloem,een ruiker,en een len oock de Poortschri
jvers ni
je toelateu eenigh
pluimpje, ofanderversierselvallden hoed. 001 tui
jn ofte holt in de Stadt te drogen.v.HAss.
wordt tuilvoor krans gebezigd,htjGassxwooo Hetisduseigenli
jk nietde hof,maarde heining,
en andt'ren. Het bedr.werkw.tuîlet isbi
j Kls. dieden hol'afsluit. Een tuin,zegtde Hlsn vix
losbandig leven, en voorts ook ligtzinnig en be- LsLlav,isalti
jd laag ea nooitboven drie)ofvier
sluiteloos voortleven: laathem maar tuilen.l1AL- voeten hoog. Daarvan de hollandfche /t/?'
z?, die
MA. svat zou men dus lang tuilen,in besluite- vroeger op de duiten vcrbeeld was. H et betee-

loosheid voortgaan. HOOI
ba'
r. Het woord tuilfe, kent voorts eene plek grondsy welke dooreene
vooreen bosjebloemen,een ruil
tert
je,brengtmen heining omgeven is, om tot aankweel
ting van
liefsttottubjkn,bint
len,vastbinden.
vruchtboomeny moes, enz.tedienen:in den tuin
r ul.
l. z. n.,bi
JItlL.akkerbouw,teelt. Van wandelen. Nu mi
jmertze in den tnin. Voxp.
tullen, fet
l/t
w, of telen, welk allesbi
j KIL.in den Om eenen tuin te maken. Dl Dscx. 1)e kap,
zin van landbotlwen voorkomt, even a1s teulelt of den mantel, oln, of op den tuîn hangen,zegt

in: als braccklant nieu getetlltvoor naestaen- merl van eenen mollllik,die zi
jnkloostcr,enhet
staendemert.Hczosxs- Vergel.v.HAss.op tui
p. kloosterleven,v6rlaat. Men verbeeldtzich daarbj,
'
T u:l.
en. zie tuil,m.
dat hi
j over de omtuinil,g van hetklooster ger uim e:aar, m.
, meerv.tuilnelaars,en tui- klommen,zjne ltap,ofzdn'manteldaaraan hangt:
m elaren. A1wie,ofwat,tuimelt:zoo a1s zekere al nemen de Nonnekens ducr 'tvleesch oesuyn

duif,die zulksonderhetvliegelldoet:mi
jîlfraai- (gelegenheid),datse haerwielen (velanlina) hanste tuimelaarisweggevlogen. Zcl
teredolfi
ju,die gen op den tuyn. A.Ble
yxs. lemand om dell
onder het zwemmen tuilnelt: men ondersclleidt tuin leiden,in plaats van hem daarover te doen,
t1e llol:jnen in bruinvi
sschen,tuimelaars,en llots- ofte latenjklinlmen,hem misleiden.Iemandvoor
koppen. Zeker oorlogstuig,waarmcde men oud- een' havik op dell tuil, aanzien, beteekent bi
j
ti
jds zware steenen wierp) men gafaan de zoo- HoolTtiemantlvoor een'bespieder houden. Van
genoemde bli
jden ook dellnaam van tuimelaars. hiertulnen,ltetwelk in deBetuwe teencn vlechten
Zeker slag van masteleinbrood: ik verkies den beteekent,dtrchandersgemeenli
jk genomenwordt,
tuimelaar boven hct wittebrood, in Gouda, en voor eenen tuin bearbeiden, of bewandelen,
daar omstreeks gebruikeli
jk. Eell jongen, die tainier, tuinl
kren. Zalnenstell.: tuinalsem, tuinargaarn tuimelt: ik ken geenen vltlggeren tuime- beid.tuinarbeider, tuinbank, tuinbloem, tuinboon,
laar. Bi
j KIL. is tuimeler ook iemand,die zicll tuineppe,tuinerwt,tuinhaag, tuinhoed, tuinhuis,
om den broode in hettuimelen oefent. Van tul
'
- ttlillkamer,tuinkers,tuinklaauw,tuinkoninkje,tuinmelen.
krakol, tuinlaan, tuinladder, tuinlisch, tuiulieden,
r u :l*:el.ez:, o. w., ik tuimelde, heb getui- tuinm an,tuinm ispel,tuinm unte,tuinranonkel,tuinmeld. Het onderste boven rollcn, omwentelen: schaar,tuinscharlei,tuinseheerling,tuinschllen,tuin-

zie dien dolfi
jn eens tuimclen. Hi
j tuimeltover schop,tuinslang,tuinspill,tuinstaak,tuillstoel,tuindwars op handen en voeten. Over het hoofd stok, tuinvrucht, tuinwerk, dat is, ri
jswerk aan
tuimelen. Afrollen.
:hi
j tuimcldevan al de trap- kribben in rivieren,enz. Bloemtuin,houttui
n,knolpen. Iemand hethoofd van den romp doen tui- ttlin, kooltnin, kweektuin, moestùill, pleiziertuinj
melen. Overdragteli
jk, bankbreuki
g worden: hi
j speeltuin,timmertuin,enz.
kan hetniethoudel
),hi
j mocttuïmelen. Staaten r u:nal.
le*u,m. Alsem,die in tuinen gerang verliezen: gi
j zult hem welhaast zien tui- kweekt wordt,in tegenoverstelling van die in het
m elen. Een staatsbestuur tuim elt, als daarin wild groeit: de tuinalsem doet minder nut,dan
eenige omwenteling voorvalt. l)e golven tuim e- de andere.

len,als zj gestadig voortbuitelen en rollen. Van

r ul.
nbeen. v., lneerv. tuinboonen. Dezen

hier getuim el, tuimelaar,tuimeling. Zam enstell.: naam geeft men op sommige plaatsen aan de

tuimelgeest, tuimelvischje, tuimelzuchs, enz. Af- roomschelQ0n.
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T ufneu,o.w.,ik ttlinde,heb getuind. Eenen kannen, potten, tuiten, glasen. v. HAss. Alstuin bewerken; ook in eenen tuin wandelen:ik mede eene puntige haarvlecht: zi
j droogten net

ben een liefhebber van tuinen. W i
j hebben eens de groenetuit. Voxo. Bi
jKzIa.,ook een horenj
getuind. Zamenstell.: omtuinen enz.
anderstoot,en de velg van een rad. Ou1. beteer ulnerpe. v., lat. apium. Een bi
jzonder kende tuitook eene ligte vrouw : van *tghewaet
slag van eppe: bchalve de gem eene en de wilde
eppe,heeftmen watereppe,bergeppe,en tuineppe,
ofpeterselie.
Y u ln :er. m., m eerv. tuinieren, en tuiniers.
Anders tuinder en tainman. V an tuin. A l wie
eenen. of meer tul-nen, alleen of' met hulp van
dienstbaar volk, bewerkt, zoo voor eigene reke-

ning,alsin soldi
jvan ltnderen:hetiseen tuinier
van bedri
jf. Van hiertut
hieren. Zameustell.:tuiniershuis, tuiniers
jongen, tuiniersknecht, tuiniers-

van lichte Tuyten. GEscH. V an hier tuiten enz.
Zam enstell-:tuitband,de band van eene haarvlecht;
tuitkan, tuitmuil,KIIz., tuitpot, ttzitschoen, tuituil.

KITa.enz, Haartuit,i
jdeltuit,ofi
jltuit)schoentuit,
enz.

r ullba nd, m .,zie tttit.
r u:len , o.w.,ik tuitte.heb getuit. Toeten:
wie ruyt,en tuyt,hier zo als de ontstelde? R .
V lss. Zie voorts toeten. V an hier getuit: tuiter,
tuiting. Zamenstell-: tuithoren enz., loftuiten,
glorietuiten : '
k en kon uiet glori
jtuiten. J. Dz
D Ecx.enz.
r u k . m-jmecrv.tukken. Bi
j1tIL.aanraking,

loon,tuiniersvrouw,tuinierswoning,enz.
r uinâeren, o.w.,ik tuinierde, heb getuinierd. H et bedrllf van eenen tuinier oefenen:hilheeft zich op het tuinieren toegelegd. V an tuthtkr. en stoot;bi
jzonderli
jl
tzulk een stootmetdenkop,
r u:zxR e:rs.v.,m eerv.tuinkersen. Eene kers, a1s de ralnmen plegen te geven ; waarvan tukkendie in eenen tuin geteeld is, in tegenoverstelling ôoJ&??:metdcn kop stooten. In hethedendaagsch
van eene,die uiteellen afzonderl
i
jken kersenboom- gebrulk is tuknras:die hond is van eenen goeden
gaard voortk-om t.
tuk. Ook van m enschen, aard, inborst, geslacht:
r u :n kers,v. Zeker slag van kers. Anders nietveraert van zi
jnen tl
zk. Voxo.
sterkers:de tuink-ers kolnt reeds boven.
r uk,bi
jv.11.,tukker, tukst. Gcslepen, afger u:nk ral
liel., v.,m eerv.tuinkrak-ollen. Een rigt: tuk op roof. De noot maekt d'onbcslepe
bi
jzonderslagvanhuisjesslekl
ten:menonderscheidt tuk. Voxo. In Vriesland toelh verwant aan het

de huisjesslekken,ofkrakollen,in water-moeras- hoogtl. Tuck,een listige trck.

en land- of tain-krakollen.
r u :nll:seh . o. Eene der velerhande soorten
van lisch,of blaauwe lelie:hettuinlisch groeitin
D uitschland ook in hetwild.
F.Ku fn.
xu :spel.s m., m eerv. tuinm ispelen, en
tuinmispels. D at elag van mispelen, dat il1 de
tuincn wordt aangekwcekt: metlvindt driederlei
tuinm ispels, groote zoete,groote zure,eu spiegelm ispels.
r u :nm u nle. v. Zeker slag van munte: de
tuinmuntevoert ook dellnaam van gladde aklter-

r uk kenb ollen. zie tuk.
'Tu l., v., hetzelfde a1s pul) inzonderheid in de

beteekenisvan ecnekan met lange ykp, waaruit

men kinderen laat drinken. V an hler het onz.
werkw. tullen, vooz- drinken, en tullebroer, eelz
dronkaard. W SSTERB. heeft tullel
rl
a
''
f. Ook zegt

men:hi
j is een regte tul,een zuiper.

r ul,ba nd, m., m eerv. tulbanden. Eeng
turksche hoofdwrongs op den tulbant. V oxb.

Eng. turbant, bi
j KzL. ook turbant, fr-, hoogd.
turban,ital.turbante, en torpatlte, perz. dt
jlbent,

waaruit ditwoord ontleend is. V oorts,bezigtmen
r u :n seh arl
l.el. v. Een plantgewas,dateelle hetook wegens zeker gebak, dat de gestalte van
der vier verschillende soorten van seharlei uit- eelle turksche hoofdwrong heeft.
maal
tt:detuinscharleigroeitin Spall
jeen Portu- r ul.l.en. zie tul.
'T uip , v., meerv. tulpcll. Eene welbekende
galnatuurli-jkr u#nseheerl.:xAg, v. Een bi
jzont
ler slag bloem :men onderscheidt de tulpen in drie hoofdvan seheerling,datdoor dezen ntàam van de gtoote soorten. De ri
jp, de nf
zvel,en de mist,verstikt
stl/:erl/'pl/en waterscheerling,ouderscheiden wortlt: de tulp. Voxo. Zamenstell.: tulpbol, tulpboom ,
.
de tuinscheerling groeit hler en daar langs de tulpenbed, tulpblad,tulphandel,tulpkweeker, tulpwegen, en sluipt van daar we1 eens in de tui- steel, enz.
ncn in.
F?flp, hoogd. Tul
pe, en Tullp
'(Illc,K zI,.tttllp
'a,
r ufnsl.
a ng, v.,meerv.tuinslangen. Een bi
j- eng.tulip,fr.tulipe,ital.tulipa en tulipauot heeft
zonder slag onder de zoogenoemde serpenten: de dezetlnaanlaan de overeenkomst der gestaltevan
tuinslang hoortin Amerika te huis.
haren bloem m et eenen tulband te danken.
'Tu l.pbooxn. tulpenboom , n1., m eerv. tulpr u lnw erk. o.,zie /tfJ?;.
'T ulseh en . b.w.,ik tuischte, heb getuiszht. boomen. Een boom , wiens bloemen aan tulpen
W attr tegen waar verruilen:ik wilniet methem geli
jken: de bloemdragellde tulpboom wordt in
tuischen. Paarden tuischen. Voorts,bi
j Klru.ook Noord-Amerika gevonden.
r
u l.ph an del., m . Evenveel welke handel
spelen, dobbelen. Van hier tuischer, tuischeri
j,
tuisching. Zamenstell.:paardentuischer enz.
i11 tulpen. lnzondqrheid,tlie windhandel,welkein
Tut-schen, neders. tuscàen, tuusken, hoogd. tctf- l637 van staatswege vernietigfl werd :hoe velen
sehen,schi
jntverwantaan hethoogd.töuschenbbe- werden er niet door den tulphandel verarmd?
driegen.
r urel.uur! m. Enkel gebruikeli
jk iu de
r u :t. v., m eerv. tuiten. Evenveel als toot, spreekw.: uit zl
jnen ttlreluur zi
jn, geraken, uit
eene uitstekende punt vatl menigerlei aard;zoo zi
jne luim zi
jn, enz. Z Vos zegt ergens: ik
als die van eene kan:de tuit is van die kan ge- zweer bj mi
jn tureluur,datik hem nog za1 hebbroken ; die van een oudcrwetsch hoofdshulsel: ben. Van hier heeft men,in de gemeenzameverm unt.

eene muts mettuiten; bi
J KlL.ook die van eene ktering,hetbi
jvocgelkketureluursch gevormd:het
borst,anders tet;en de borst zelve. Voorts,ook isom tureluursch (gek of dol) te worden. Yan
de kan zelve, waarvan tut-t anders de puntaan- het fr.turelure.
duidt. Dezt beteekenis hteft het woord in ; mtt r uren. o. w., ik tuurde,heb getuurd. Met
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ngs u1t Turki
je kreeg.
lngpannlng van hetgezîgtki
g
-ken,gluren:hi
Jtuurt den echten turkoois ouli
Y urkseh. bjv.n.,alwattotde Turken beonophondeli
jk doorzi
l
-n ki
jkglaasje.
rurr. m., Ineerv. turven. Eigenli
jk, cene hoort,ofbetrekkeli
jk is:f
1e Turksche maen durf
zode,welkebeteekenis/?ft/ in heteng,torf inhet zich beloven, de zon der krtlisvlagge nit te doven.
zweed..cntq'
warchinhetwalliscll.,oefent. Voorts, Voxo. De turksche keizer, het turksche ri
jk,

cene brandbare zode, welke men boven van de
lleidevelden spit,en verbrandt; en eene brandbare
veenkluit, uit zekere vette veenaarde gevormd,
die,op verscheidene plaatsen,uit den lagen grond
opgebaggerd, vastgetrapt, tot vierltante brokken
gestoken, gedroogd en tot brandstof gebezigd
wortlt:een vullrvan turvcn makell. V erbodtvan
eenigen turf te steeken. Hoop'
r. Turf graven,
turf baggercn,turf maken,turf trappen, tllrf staPelen, turf vletten, turf m eten, turf tflnnen,enz.

turkscllc boonen,turksche erwten,turksch qtzweel,
turksch garen,tnrksclle honden,turksche paarden,

turksche tapi
jten,turksche weit,enz. Van btrk.

r u rveu, o.w.,ik turfde,heb geturfd. Turf

opdoen. Spreekw.: hi
j heeft al welgeturfd,hj
heeft zi
jne schaapjes alop hetdrooge. Zamenstell.:turfti
jd enz. Van turf
r usselten. voorzetsel van ti
jd en plaats,dat
eene bcweging naar,ofeen verbl
jfin, de middel-

rnim te,welke twee dingen van elk-ander scheidt,

fn het veen ziet men op een turf
jeniet,betee- aanduidt. Ilaer en is m aer a1s een schrede tuskent, daar m en overvloed van iets heeft,is m en schen mi
j ende tusschen de doot. BzlnEcv. De
op zoodanig ietsnietkarig. Hi
jweet eenen turf ribben van ecn rif, die tusschenbeiden laten een
r
t
l
i
men
bui
k. V oxo. 'Hetgebeurde tusschen Pain drieLn tekloven, hi
j is hoogzuinig. Van tul
f
.
kom t turven. Zamenstell.: turfakker, turfasch, schen en Pinkstcren. Tt
lsschen mi
jn veerti
gste en
tnrfbak,turfbank,turfboer, ttzrfdamp,turfdrager, vi
jftigste jaar kwam mi
j datallesover. Erviel
turfeiker,turfgraver,turfhok,turfkelder, turfkluit, tusschenbeiden iets voor. Hier is tusschenbeiden,
turfkoker,turfkool,turfkooper,tnrPand,turfmaak- in deti
jdruimte,waardoortweevoorgemelde ti
jdster,turfm aker,turfmand, turfmarkt, turfmeetster, stippen valaeengescheiden worden; of, onbepaalturfmeter,turfmolm,turfpraam,turfschip.turfschip- deli
jk,tusschcn de gebeurtenissen,waarvangesproper,turfschouw, ttlrfschuit, turfschuur, turfkpitter, ken wortlt. Dezelfde uitdrtlltking heefteldersde

turfsteker,tlrfton,turftonder,turftonster, turfveen, bi
jzondere beteekenis van middelmatig: heefthi
j

turfverkooper,turfverkoopster,turfvulster,turfvuur, u welbehandeld? zoowattusscllenbeiden. Voorts,
turfwagen, turfzolder, enz. Baggerturf, steekturf, is tusschenbeiden spreken,zich a1s bemiddelaarge-

winterturf.zomerturc,enz.
dragen. Tusschenbeiden komen,zich derwi
jze in
Tur
f, KIL.,hoogd, neders-, zweed-,i
l
-sl. tor
f, eenigezaak mengen,datmendaaraaneeneandere
oudd. tor
ft, zp
.
/rt
/
.
#h zv?.
/, zurb, zurbe, turben, plooigeve,ofdcn loopdaarvanzelfsgeheelstuite:
m iddeleellAv.lat.f?trùc,ital.torba,fr-,tourbe,angels. a1s er maar nietstusschenbeiden komt. Tusscllen

tn-'
rb>/(
)'
r
/$tur
fe,cng.tur
l;komtmisschienvanhet twee stri
jdende parti
jen vliegen- Iets tusschen
i
jsl.totfu,graven,en vervolgensook degegravene
turfbranden.
T'urk. m,, meerv. Turken. Eigenli
jk, de
volkgnaam van ecne mahomedaansche natie) de

duim en vinger nemen. Ook voegt mcn door,
henen,k
'
zl,ut
t,en weg,bi
j tusschentik ging er tusschen door. Baan u eenpaddaartusschenhenen.
JVj-drongen ertusschen in. Het sprong er tug-

Turken bem agtigden het'W esten van Aziê,Egypte, schen uit. Iloe kom ik hier ttzsschen weg? Dit
en vervolgens ook Konstantinopel. I4vcnveel voorzetsel belloort tot diegenen, die oulings den

welke Mahomedanen: Joden en Turken hebbcn tweeden naamval bi
j zich hadden, en,zegtmen
veel met elkander gemeens. Iemand plagen a1s nog het
lendaags tusschendeks, ttzsschendi
jks, en
een Turk,llem geweldig plagen. DegrooteTurk, tusschenti-jtls;zie deze woorden,en mi
jne Nederd.
deKeizervan Konstantinopel,ookdeGrooteffccr. Spraakk-,17.T.5 373. Voorts,is tt
lsschen u en
De Turk is het tnrksche volk: den Turck zt
l
-n mi
j, en tusschen ons,bniten kennisvan anderen:
vleugels korten. Voxp. Het vr.van Turk is letbli
jfttusscllen u en mi
j. TusschenonsgesproTnrkin. V oorts, komt van Turk het werltw. ken. Tusschen geel en groen is, zoo naar het

turl
cen,Turki
je,turkooisch,turksch. Zamenstell: gele, als naar het groene,trekkende. Tusschen
Turkenland enz. A pscgxo leidtditwool'd nfvan licht en donker,in de avond-of m ol-gen-sehemt!het aloude tor, cen berg,alsofhctei
genii
jk een ring. Tusschen ma1endwaas,in degemeenzame
bcrgbewoneraanduidde.
verkeering, min of m eer ontsteltl van hersenen:
'
Kurhen. b.w.
;ik turkte,leb geturkt. Pla- hi
j is niet gck, manr zoo wat tusschen ma1en
gen als een Tt
lrk:hoekuntgi
jdatkindzoo tur- dwàas. Tnsschendebedri
jvcnis,eigenli
jk,tusschen
ken?
de bi
jzondere afdeelingen van een t
.ooneelspel,
rurklle. o. Turkcnland:voor uwen arm maar voorts ook ttlsgchen cvenveelwelkeandere
bezwi
jckt Turcki
je, dat op t
1ezee u laegen leit. dingen:heteerstegeregtwerd afgenomen,en wi
j
VOND.
dronken eens tusscben f1e bedri
jven. Tlzsschen
rurkln,v.,zie Tllrk.
twee, of meer, dingen kiezen is, zi
jne kcusop
r u rk oels, m . en o, m eerv. tul-ltooizen. een daarvan vestigen. Tusschen twee vuren geraManneli
jk, een edel gesteente van eeneblaauwe ken is, :gnurl
i
jk,van weerskanten benaauwtl,en
kleur:die vlammende robi
jnen,dat gout,en dien aangevallen, worden. Tusschen twee stoelen in
tnrkois. Voxo. Devierde ri
jgevanecnTurkois, de asch gaan zittcn is,fgullrli
jk,dooreenebf
3sllliende een Sardonix, ende een Jaspis. BIJBELV. telooze verwaarloozing van het goede, dat zicll

Onzqdig,de erts; ook eenehoeveelheidvan dit van weerskanten aanbicdt, in ongelegenheid geslag van et
lelgesteenten, waaruit iets gemaakt bragtworden. Eindcli
jk, komen van tusschende
wordt:m en vreest dat lllaeu turkois.V oxo. Het voegwoordcn intusscben, en ondertusschen,en eene
schittertvan sm aragd en turkois.
reeks van andere zam enstellingen m et zelfstandige

Turkoois, Klrz. tî
trckoq
l
ïg,Voxo.turkols,hoogd. naamwoorden;gelj-k ook eenigemctwerkwoorden.

Tttrkt-st, eng., fr.turquoî'se,sp.turquesa,ital.tur- Fzld-:clen, vries.tuslcen,neders.tascàen,f/r?zqç/cea,
chesa, en n/rcl3bc, komt van Turk, omdatmen oudd. z?t:câ?%, hoogd. zwî-sqhen, NOTK. zewiskenp
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TATIAN.zuz-sgene,W JI,LER.zut-schon,ZwAB.D lcn'
r. getallen staat: welk is het tusschengetal tusschen
entzwischent, komt ongetwi
jfeld van twee, hoogd. zeven en dertien? A nders tun chental.
zwei; zoo a1s te meer daarnitbli
jkt,f
lathetin r ugseh engew esé, o., m eerse.tusschengehet angels. betuleonan, ôckwp
'ncp en in het eng. westen, Een gewest, waardoor andere gewesten
between luidt. Het isduseigenll
jk in hetmidden van elkander afgescheiden worden: beiden zochten
van twee dingen.
hettussehengewestaan hunri
jk tehechten.
r u sseh en aH lk e', ou meerv.tusschenarti. FT usseh engezang, o., meerv. tusschengekelen,en tusschenartikels. Is
nen al-tikel, dat ttls- zangen. Een gezang,dat ergcns tllsschen aangeschen andere artikelen wordt ingevuld: hi
j ver- heven wordt: men zong een kort tuaschengemeerderde de voorgeslagene vredesartikelen nlet Za11C.
ecn en andertusschenartikel.
r u sseh engoel.jeu. b.w., ikgooidetusr u sgeh enbedenk fng.v.,meerv.tusschen- schen, heb tusscheugegooid. A1 gooi
jende ergens
bedenkingen. Eenebedenking,welke tuyschen an- tusschenbrengen, Ergens puin enz. tusschen-

dere bedenkingen opkomt: zi
jn geschri
jf is lnet gooijen.
allerleitusschenbedenkingen opgevuld.
r u sseh engraeitl. v., meerv. tusschenr upseltenbedellf, o.,meerv.tusschenbe- gl'achten. Eene graeht, welke ergens tusschendri
jven. Een bedri
jf,dat tusychen nndere bedri
jven ligt:men stuitte voor de tusscllengracht.
plaatsgri
jpt:welk een aangenaam tusschenbedri
jf! russehengroel
len,o.w.,ik groeidetusr u sse'tezkbe:denh elt'l, v., meerv. tus- schen, ben tussclaengegroeid. Er groeithier veel
schenbeidenheden. Eenverouderdwoord. Bi
jKIL. onkruid tusschen.
deruim te tusschen twee opgenoenlde dingen:digt

r usselaenh an dell., m . A1 wat tnsschen

bi
j de rivier etond het kasteel,en de tusschenbei
- eenigcn anderen handel gehandeld wordt:die tusdenheid leverde een fraaigrasperk op.
schenhandelhat
lbt
jkalls alles omvergeworpen.

r u sseh enbeu r*, 5,., meerv. tusschenbeur- '
Tu sseh enh lslor:e. v., meerv. ttlsFchenten. Eene beurt, welke tusscllen andere beurten historiën en tusschenhistories. Een geschiedverhaal, dat tusscllen andere geschiedverhalen staat:
invalt:kri
jg ik geen tnsschenbeurt
je?
r u sseh enbed , o. Een bod, dat tusschen metvoorbi
jgaan van de gansche tusschenhistorie.
de aanbiedingen van iemand audersgedaan wordt: E ene reeks van gebeurtenissen,dietusschenandere
uw tusschenbod heeftnli
jveelnadeelsgedaan. gebeurtenissen voorvielen) de tusschenhistorie ber u sseh endak . o., m eerv. tusschendaken. reiddeallesvoordevernietiging van hetri
jk,dat
Een dak over een open vak tusschen tweegebou- door hem werd opgerigt. Een tusschenbeiden

wen:waarom laatgi
J ergeentusschendakmaken? plaats gri
jpend geval:dat waseene Ieeljketusr u sseh en da ns, m .,meerv.tussehendansen. schenhistorie.
Een dans tusschen twee tooneelspelen: hoe be- '
Tussehenlaar. o., meerv. tusschenjaren.
haagtu die tusschendans?
Een jaar, dat tusschen andere jarelinvalt: na
russehendflk, m.,meerv.tusschendi
jken. verloop van drie tusschenjaren van kommer en
Eendi
jk tusschen twee ofmcer anderedi
jken:die verdriet.
di
jken worden door een'korten tusschendi
jk ver- r u sseh enk ans, v., meerv.tusschenkansen,
Eene kans tusschen twee anderc kansen:is erdan
eenigd. Van hiertusschendi
jks. Zietusschen.
r usseh en doen . b.w.,onregelm .;ik deed
tusschen,heb tusschengedaan. Ergensietstusschensteken.tusschenbrengen.
r u sse'ten el:a nd, o.,m eerv.tussclleneilanden. Een eiland, hetwelk ergens tusschen ligt:
toell de Franschen den linker ocver verlieten,

Eene engte,welke ergens tusschen ligt:de vi
jand
werd in de tusschenengte van de wederzi
jsche

geene tusschenkans?
r u sseh enkia nk , m.,mearv. tusschenklanken. Een micldelklank tusschen twee andere klanken :dat is' te hoog; dat is te laag; ditis de
regte tusschenklank.
r u sseh en hl.eu r,v.,meerv.tusschenkleuren.
Eene kleur,die m idden tusschen twee anderekleurell geranggehikt worden kan:groen is de tus.
schenkleur tusschen blaauw en geel.
r usseh enk om en . zie tttsschenkomst.
r usse'ten ke- st. v. Invalling inden loop

Een yangtusschen andere gangen:ik ontmoette

men.

hielden z!j niet sleehts den rcgter,maar ook de

tusscheneilanden,bezet.
r usseheneng*e,v.
,meerv.tusscllenengten.

rotslloogten geweldig beschoten.
van iets.datdaardoorgestuit,ofandersgewi
jzigd
r u sseiten eef,o.,nteerv.tusschenerven.Een wordt: de tusschenkom stvan 'dekoortsvertraagde
erftusschen twee woningen enz.: het tuescllericrf mi
jnen arbeid. Tusschenbeiden komende hulp:
door de tusschenkomst van een'vriend wertlhet
hoortaan mi
lnen buurman toe.
r u sseh en gang, m .,mcerv.tusscllengangen. nog geschikt. Van het onz. wcrkw. tusschenkohaar ln dcn tusschengang.
r usseh enk onlng, m .jmeerv.tusschenkor u sseh en geb :ed, o. Een gebied,hetwelk ningen. Een Koning, die tusscllen de Koningen

gedurendezekeren tussehentkd gevoert
lwordt:na van twee bi
jzondere geslachten heerscllt:hoc lallg

des K onings dood werd het tusschengebied, tot regeerde die tusschenkoning?
aan de m ondigheid van den Kroonprins,aan llem
r u sseh enh r:ng. m.,m eerv.tusscllenkrinopgedragen.
gen. Een kring tusschen twee andere kringen:

rugsehengesehr:lf,o.,zietussehensnà3'ft. onzeplaneetbesclrijfteenentusschenkring tusscllen
r u sseh engesna p, o.,zie tusschensnap.
dien van M Ans en Vlxcs.
r usse:kengesx>eel, o. Verschiltmerkeli
jk r usseh enl.aag. v, m cerv. tusschenlagen.
van tusschenspel;zie ditwoord;en beteekent mu- Eene laag, die ergens ttlsschen ligt: men vond,
zi
jk, welke ergens tusschengegpecld wordt: dat eer men van hetveen aan hetzand kwam,eene
tusschenlaag van schelpen.
tusschengespeelbegintmi
j reedstevervelen.

russeh engeéa'! o., meerv.tusschengetal- r u sseh enl.aan , v, meerv. tusschenlanen.
len. Een getal,datm ldden tusschen twee andcre Eene laan, die ergens tusschen ligt: door een

TIJSSCHENT/AND- '
fUSSCHENSNAP.
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kleln tusschenlaant
jeykwamen wi
jvandeeenelaan daad van tusschenpoozen,het tusschenpoozen van
in de andere.
de koorts:in de tusschenpoozfngen moet ertrouw
r u sseh enlan d. o., m eerv.tnsschenlanden. ingenom en worden.
Een land ergens tusschen liggende.
'Tusseltenpeozlng. v.yzie tussdtenpoozen.
russehenieggen, b. w.
, ik legde(leide) r u sseh enpreek . v., mecrv. tussehenpretusschen,heb tusschengelegd(tusschengeleid). Om ken. Eenc preek: welke tusschcn andere preken
hetschriftniettevlakken,moetgi
jervloeipapier gedaan wordt: zjne li
jdenspreken werden door

tusschenleggen.
eene tusschenpreek afgebroken.
r u sseltenl:d, o.,m eerv.tusschenleden. Een r u sseh en rsaim , m .9m eerv.tusschenpsallid, dat tusschen andere leden geplaatst is: de men. Een psalm,wellte ergens tussehengezongen
beide uiterste leden van den bamboes waren ge- wordt:m en zollg m eer dan eenen tusschenpsalm.
knakt,hettusschenlid wasalleen vri
jgebleven.
r u ssehen rak . o., m eerv. tusschenrakken.
r u sseh enl.êggen, o. w., ik 1ag tusschen, Een rak tusschen andere vaarwaters:wi
j moeten
lleb tusschengelegen. - Tusschenliggende lande- llettusschenrak laveren.
r
u
sseh
en
rang.
m
.
,
mee
rv
.
t
us
s
c
he
nrangen.
ri
jen.
r usseitenl.oopen , o.w.jik liep tusschen, Een rang tusschen andere rangen:die Kolonel is
heb en bentusschengeloopen. Toen zi
j elkander eerstsoldaatgeweest en heeft vervolgens alle tusbegonnen te dreigen,liep ik ertusschen.
sehenrangen doorgeloopen.
r usseh enqlu eh *, v. 1)e lucht,wellte men 'Tu sseitenras, o., m eerv. tusschenrassen.
crgens tusschen vindt:de dampkringen van onze Een ras, dat tusschen andere rassen in gerangen andere planeten worden door de tusschenlucht schikt wordt: behooren de Ourang-outangs tot
vaneengesclleiden.
menschdieren, of maken zi
j een tussehenras tusr nsseltenm eer, o.,m eerv.tusschenmerell. sehen hen en de mensch geli
jkende dieren uit.
Een meer dat ergens tusschen ligt: wi
j vûeren rExu sse':enrede, v., meerv, tusschenreden.
over het kleine tusschenmeert
jevan deeenestad Eene rede,welke ergens tnsschen gehouden wordt:
naar de andere.
op die tussehenrede volgde wederom een diep
r u lselten m u u r. m., meerv. tussehenm u- stm wi
jgen. Een gezegde,hetwelkmiddenineenen
ren. Een muur ergens tusschen:de dunte van volzin tusschen twee haakjes wordt ingelascht:
den tusschenmuur m aakte, dat ik alles hooren eene tusschenrede voertin hetgrieksch den naam
kon.
van parenthesis.
r u sseh en oord , o., m eerv.tusschenoorden. Y u sseh enreek s, v., m eerv. tusschenreekEen oord, hetwelk ergens tusschen ligt:m en zag sen. Eene reeks van ergens tusschengeplaatste
uit heteene lusthuis,over een fraaitusschenoord, dingen:na eene lange tusschenreeks van andere
op het andere.
Koningen regeerde er wederom een JSROBOAM
r usseh enp at'
l.. o., m eerv. tusschenpaden. over Samari
a. Anderstusschenrq
j'
.
Een pad ergenstusschen:is ergeen tusschenpad '.Kusseltex:reger:x.g, v., meerv.tusschentusschen die beide wegen?
regeringen. Eene regering, welke tusschen het
Yusggel
ltenparél. v., meerv.tusschenpar- gewone bestuur invalt: er m oet te Sarnaria m eer
ti
jen. Eene parti
j tusschen andere parti
jen: de dan eenc tusschenregering, of anders meer dan
ztlogenoem de halve Arianen vormden eene tus- een ti
jdvak van regeringloosheid, hebben plaats

schenparti
j tusschen de Arianen en de Athanasia- gegreqen. In denzelfden zin bezigt men tus-

nen. Er werden tusschen de olldertrotlw en de schenrdk.
brt
liloft eenige tusschenparti
jen aangelegd.
'Kusseh enrl.j.v.,zie tusschenreeks.
r u gseh en pl.aa*s, v.,m eerv.tusschenplaat- r ussehenrl
ujk,o.,zie tusscllenregering.
sen. Eene plaats ergens tusschen :ilt zou er zoo
'
Tussehenrllm , o., meerv.tusschenri
jmen.
veeltusschenplaats niet laten.
Eene m indere of meerdere hoeveelheid van dichtY u sseh e npl.an , o.,m eerv. tusschenplttnnen regelen, welke tt
lsschen '
eenig onri
jm ingevlochten
en tussehenplans. Een plau,dat als hetware den is:dattusschenri
j
mp
j
e
i
s
n
i
e
t
o
na
ardig.
m iddelweg tusschen twee andere plannen hotldt: r usseh en ru:m , o.,zie tusschenruimte.
hi
J ontwierp een tusschenplan.
r usselllen :
ru:.
utfie, v., m eerv. tusschenr u sseh en pl.an eet, v., m eerv. tusschen- ruimten. Eene ruimte ergens tusschen: in de
planeten. Eene planeettusschen andere planeten: ledige tusschenruimte. A nders ook tusschenruim,

Csl
zEs en PAssAsschi
jnen brokl
ten van eene ge- tusschenwq
jdte, ttt
sscltenvak, en bi
j KIL.tusschenwezene tusschenplaneet tusschen onze A ARDE en scheed.
M Aus.
r u sseh en seh eed, v.,tusschenruimte.
r usseh en poos, v.,meerv.tusschenpoozen. r usseh en seh el, o., meerv.tusschenschotEene wi
jlti
jds, welke tusschen ietsverloopt:er ten. Een beschotergenstusschen:waarom maakt

ontstond eene tusschenpoos van stilzwi
jgcn. Bq'' gi
jdaargeen tussehenschot?
tusschenpoozen, ttlsschenbeiden invallende ti
jdvak- r usseh enseh r:fé. o. Evenvecl a1s tttsyc
sclrz-l
ken:bi
j tusschenpoozen zweeg zi
j stil;of derwi
jze lepp6'. Alwaar ergenstusschengeschreven
/
dat er bi
j herhaling eenige ti
jd tusschenbeiden wordt: dat tusschenscllrift is van eene andere
verloopt:drink het op eenmaaluit,in plaats van hand.
bi
j tusschenpoozen.
r u sseh ensl.ool, v.,m eerv.tusschenslooten.
r usgeh eupoezen . o. w., ik poosde tus- Eene sloot ergens tusschen:tIe tusscllenslootwas
schen,hebtusschengepoosd. Tusschenbeiden wach- te wi
jd.
t'
en:wk' moeten niet lang tusschenpoozen. V an r usseh ensiu :s, v.,m eerv.tusschensluizen.
ecne koorts,nietaanhoudend voortgaau,maar bi
j Eene sluis tusschen andere sluizen:er was tastusschenpoozen afgebrok-en worden: de koorts schen de binnen-en buitensluis nOg eenc tusschenschtjnttusschen te poozen. Zi
jheefteenetusschen- sluis.
poozende koorts. Vau hier tusschenpoozing, de '
Tussehenloap: m' Evenveela1s tussohen-

83

658

TUSSCHENSNAPPEN- TUSSCHENWIJDTE.

pegncp, en het fttq
uc/àt?ptsnclppen; zie dlt laatste
woord; m aar voorts ook nog al,wat ergenstusschengesnapt wprdt: a1s ik spreek, verzoek ik
geencn tusschensnap.
r u sleh en sna rpezx. o.w.,ik snaptc tllsschen, heb tusschellgesnapt. Tusschen iem ands

Y u sseh ensleeep , %'., meerv. tusschenstrepen. Eene strcep ergens tusschen :watbeduiden

toch aldietusschenstreepjes?
r u sseh en slrl.jd, m. Een stri
ld tussclen
parti
jen: er ontstond een geweldige tusschenstri
jd
tusschen hen.
reden in snappen: gi
J moetnietalti
jd tusschen- r u sseheu slreo#xjeu. b. w., ik strooide
snappen. Ook nls z. n., o.,hettussehensnappen; ttlsschen, heb tussehellgestrooid. Tusschen ietg
zonder meerv. Het snappen ergens tusschen in: strooi
jen: ik heb er wat wortelzaad tusschengedat tusschensnappen begint mi
j sterk te vcrve- trooid.
len.
r xxssehen slroem e n. 0. W., ik stroomde
r usseh ensp e', o., m eerv. tllsscllenspelen. tusschen, heb tusschengestroomd. Twee strooken

Geenszins, zoo a1s tusschengespeel, bi
jzonderli
jk lands,waar de rivier tt
lsschenstroomde.
muzi
jk, welke ergens tnsschengespeeld wordt, russehenla',o.
,zieluss
'chengetal.

maar allerlei spel tusschen andere spelen : het r usseh enkand, m.,meerv.tusschentanden.
tusschenspel van heden is (1e bruiloft van KLoltls Een tand,welke tusschen andere tanden opkomt:

en Roosefl. De Kinderen verzonnen een lief tlls- de wederzi
jdsche tanden worden door dien tlsschenspel.

schentand uit hunne plaats gedrongen.

'
Kussehenspe'en, o.w., ik speelde tus- russehenéld, m., meerv. tusschenti
jden.
schen, heb tusschengespeeld; doch 'lneest in de Een ti
jdvak tussehen andere ti
ldvakken: in den
onbepaalde wi
jze gebruikeli
jk, en als z.n.
, o., tusschenti
jd tusschen Paschen en Pinksteren.
lt
et tusschenspelen. Het spelen van muztjk,ofiets r ussehenleen, m.,meerv.tusschentoonen.
anders, ergens tusschen: ra het tusschenspelen Een toontusschen andere toonen:hi
Jstelthette
van eene solo. Van hier tusschengespeelenz.
hoog,of te laag in,en weetden regten tusschenr u sseh ensreaak , v. A lwat ergens tus- toon niet te vatten.
schengesproken wordt: welk eene lange tus- r usseh enu u r. o., m eerv. tusschenuren.

schenspraak! Voorts,cven a1shettt
/,
sq
vclep.
g
/lrelL
:z?y Een uur tusschen andere uren:dan heb ikjuist
en detusschensprekkng,hetspreken van eenen be- een tusschenuurt
jeledig.
middelaar tusschen twistendeparti
jen:doorztjne r ussehenvak. o., meerv. tusschenvakken.
tusschenspl
'aak werden zi
j onderling verzoend. Een vak ergenstusschen,eenetusschenruimte:het
Ook wordt het gebezigd voor iemand, die tus- tusschenvak is te groot.
schentwistendeparti
jen spreekt,om ze te bevredi
- r ussehenvl.
aag.v.,meerv.tusschenvlagen.
gen:die tusschenspraak weetalles te bem iddelen. Eene vlaag ergens tusschen: die schoone dagen
r u sseh enspreken. o. 54r., ik sprak tus- werden door eene geduchte tusschenvlaag ontluis-

schen,heb tusschengesproken. Tusschen eenige terd. Overdragteli
jk: zi
j kri
lgt wederom eene

reden spreken: ga rnaar voort;ik za1 nietm eer tusschenvlaag van dolheid. B tl
''ft/t
gq
:c/dezlkJît/#:'?is,

tnsschenspreken. Zie verder tusschenspraak.

bi
j tusschenpoozende aanvallen.

r u sseh ensprek lng, v.,zietusschenspraak. r u sseh euvl:elen , o.55,.,ikvloottusgchen,
r u sseh enstan d, m ., meerv.tusschenstan- ben tusschengevloten. Tusschen iets vlieten.
den. Het staan van iets ergenstusschen:de tus- r u sseixenvoegwell,o.,meerv.tusschenvoeg-

schenstand van dat huis beneemt mi
jhetgezigt selen.tusschenvoegsels. Alwatergenstusschengeop dien toren. De lengte der tusschenruimte tus- voegd wordt:hetgedicht isdoor tusschenvoegseschen twee dingen: hoe grootis de tusschenstand len verlamd.
tusschen beide?
r u sseh envra ag. v., meerv. tusschenvrar u sseh enslehen . b.w.,ik stak tusschen, gcn. Eene vraag ergens tusschen:ik deed hun,

heb tusschengestoken. Tusschenietssteken. Van diemi
jondervroegen,eenetusschenvraag.

hier tusschensteking.
r u sse'tenw a l. m ., m eerv. tusschenwallen.
r u slel*exxslelien, b. w., ik stelde tus- Een wal ergens tusschen: geweldig bestormde
schen, heb tussehengesteld. Tusschen iets stellen. m en delltusschenwaltusscllen de ontredderde bolV an hier hetvolgende
werken.
r usseh ensleiAln g, v., m eerv. tusschen- r u sseh en w a nd. m ., m eerv.tusschenwan-

stellingen. l-let stellen van iets ergens tusschen:
hi
j weerde den stcek van mi
jafdoortusschenstelling van zich zelven. Iets,dattusschen anderestellingengesteld wordt:zi
jneduchtige stellingen zi
jn met allerleilosse tusschenstellingen door-

den. Bi
j KIL.ook tussclt
enweegh. Eenwand,waardoorlleteenevan hetandereafgesclzeidenwordt:
hare klaagstem drong mi
jdoorden tt
zsschenwand
in de ooren.
russehenw eek. 5'.,meerv.tusschenweken.

m engd. Eene legerplaats tusschen twee andere Eene week tusschen andere weken: ik ga in de

legerplaatsen: htj begaf zich uitzi
jnejongste1e- tusschenweek een reisje doen.
gerplaats niet naar de vorige, m aar nam eene
tusychenstelling.
' u sseh en séor rln g', v. Hetstoppen van
+
iets ergens tusschen: beveilig die breek-bare waren door eene zorgvuldige tusschenstopping van
hooi.
r usseh enslea al, v., m eerv. tusschenstraten. Eene straat ergens tusschen: de tusschen-

straatvielmi
jlang.

r usselhenw erk . o., m eerv. tusschenwerken. W erk tusschen ander werk : het is maar
tusschenwerk.
r u sseW enw erp en. zie tus.
gcllenwerping.
r usseh enw erp:ng, v. Het werpen van
icts ergens tusschen: door tusychenwerping van
allerlei hindernissen. Van het bedr. werkw.tusschenwerpen.

r ussehenw erpse', o.
, meerv.tnsschen-

r uwseh enslreek , v., m eerv.tusschenstre- werpsels. Een der zoogenoem de taaldeelcn. Zie

ken. Eene landstreek, die ergens tusscllen ligt: mi
jne Nederd.Spraakk.D.I 9 381.
deganschetusschenstreek is onbebouwd.
russehenw:ldée.v.,zietusscàenruimte.

TUSSCHENWOLK--TWEEMAN.

Y ussch enw ol.k . v.,meerv.tusschenwolken.
Eene wolk ergens tusschen:er schigten bliksemstralen uitde tussehenwolk.
r u sseh enw eoed, o.,lnecrv.tussehenwoorden. Een woord, dat tusschen andere woorden
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en twee. Van hier tweede? tweeling, enz. Za-

menstell.:tweebak,tweebastlg,tweeblad, tweebi
jly

ltlL. tbvcedaglg,tweederhande,tweedcrlei,tweedraadsch,tweedragt,enz. tweedubbel,tweeduizendste,tweegevecht,tweehoek,K IL. twechoofdig,

geuit wordt: eeu enkel tusschenwoordje
tweehoornig, tweejarig, tweeklank, tweekleurigy
tweel
tlinker, Klr,. - tweeledig,
tweeli
jvigy
russel
ltenzaa:len? b. w.,ik zaaidetus- HALMA, tweemaal,tweemaandi
q,tweemanytwteschen, heb tusschengezaald. Tusschen iets zaai- oogig, tweepeukelig, tweeschilllg, tweeslachtig,
jen: ik zal er saladetusschenzaai
jcn. Van hier tweesnarig,tweesnedig,KIL. tweesni
jdend,twee.
tusschenzaai
jing.
sni
jdig, KlL. tweespalt, enz. tweespletig,
r u sseh enzan g, m ., m eerv. tusschenzan- t
weesqraak,twcesprong,tweestaartig,tweestemmig,
gen. Een zang ergens tusschen :in dentusschen- tweestl
ppig,tweestri
jd,tweesyllabig,tweetal,tweezanz.
tandi
y,tweetongig,tweeverwlg,tweevingerig,tweealles.

r u sseh enzee, v., m eerv. tusschenzeeëll.
Eene zee,waardoor gewesten ofplaatsen vaneengescheiden worden:over de tusschenzeevan Enkhuizen naar Stavoren varen.
r u sseW enzeééen. zie tusschenzettthg.
r u sseh ex:zeé*:n g. v. Hetzetten van iets
ergens tusschen: door tusschenzetting van eenen
stoel. Van hetbedl-.werkw.tusschenzetten.
r w aaAf. een telwoord, dat tusschen elfen
dertien staat. Het wordt op zich zelfgebruikt,

vlakklg, tweevleugelig, tweevoetig, tweevorkig,
tweevorm ig, tweevoudig, enz.
tweeweg,tweewerf, tweezang, tweezudig, enz.
tweezinnigy
tweezins, enz.
Twee, oul. twei 1fIL. ook twetl
**,/i/7?7,
** en twtee,
vries.ttoa,ULPIIIL,twa,twai two eng.two,angel.
ft/, twa, twegen, zweed.tvà,krimsch.tua,slavon.

dwa dwie tfd
t,ofc,perz.dou,indost.du,tf'
#tf?n,gr.

3ut
.
t
), lat. duo,ital.duo,fr.deuz,ierl.do,oppcrt
l.
zuo, zuen,zuei,hoogd.zwet-. Van hier hetverou-

of bi
j z.n.gevoegd. In ditgevalverbui
gtmen derde tweinen. thabs tw?
jnen,draden verdubbelen.
het niet, het zi
j er een lidwoord voorgeplaatst Zoo ook twqfelen,hetwelk zoo veelzegtyalstusworde,hetzj niet:twaalfstammen. Ik gafllem schenbeiden hangen.
twaalf guldens. Een der twaalf ltruisgezanten. r w eebl.a d, o. Een plantgewas, waarvan
Ja het bljftveelalonverbogen,alverzwi
jgtmen m en negentien soorten telt: siberisch tweeblad
het z. n., zoo als in:onder de twaalf. De klok enZ.
sloeg twaalf. Echter zegt m en ook: eell der r w eeboreH n g,m .en v.,zie tweeling.
twaalven, als wanneer hetwoord gerekend wordt rw eede. bi
jv. n.y van het telwoord twee:
op zich zelf te staan, even a1s in:na twaalven. den tweeden dag; en, m et weglating van het
Bi
j twaalven. W i
jwarcn metonstwaalven. Van z. 11., den tweeden. Oulings schreef men ook
hiertwaalfde. Zamenstell.:twaalfderllande,twaalf- tweeste: tweeste derdendeel tot profsjte van den
derlei,twaalfjarig,dattwaalfjaren telt,ofout
lis; Offcier. v.Hakss. Dit woord luidt in hetvries.
twaalhal,een getalvan twaalf. Zieverderel
f. twade,hoogd.zweite.
Tzt
lccz lflL. tweel
f twel
h vries.tooL hoogd. r w eedragé,v. Evenveelalstweespalt. Onzwöf
l,ltxrto.zuelsn,OTlaalo,zuelf ULlallls.twa- eenigheid: eenen roof te haaleu uit den brandt
JZ neders. twel
f eng.twelve,iszamengcsteld uit der tweedragt. l-loopT. W ie za1 de tweedracht
tt
eee,vries.twa,en hetoudelq'
ven,overbli
jven,cn tem men. Voxo. Van hier tweedragtig euz.

beteekent eigenli
jk twee ot
ler,of boven tien.
r w eedraglfg. bi
jv.n.en bi
js
v.,tweedragrlvaaifdes bdv. n., van het bovenstaande tiger, tweedragtigst. V an tweedrayt. Tot twectelwoord twaaf:op dentwaalfdendagdermaalld, dragtgenegen,ofdaaraan overgegeven: zi
j leven
en met weglating van het z.n.: op dcn twaalf- onder elkander zeer tweedragtig. 0m den menjnen vader.
den. Otllings schreef men ook twaaf
lste:in het sehe tweedrachtigh te maken tegen si
twf
telfstejaerJoRu
tMs.Bzas.
lsLv. Ditwoord luidt BIJBMLV. Van hier tweedragtigheid, tweedragin het vries.toolfde,hoogd.zwövte,ellg.tteelftlt
, tiglijk.
KsRo zuuelt
ftobKIIz.tweevste.
r w eekl.
ank. n1.
, meerv.tweeklanken. Bj
rw aa:fdeernlg.bi
jv.n. Dezen bi
jnaam KIL.ook tweeklinker. D c gelnengde klank van
geeft m en aan zeker slag van krabben: het is twee klinkletters.
eene twaalfdoornige krab,of cancer dodecos.
'Tw eek l:nk er,m .,zie tweeklank.
rKw aaAl*
rw eeAetH g. bi
jv. n. en bi
jw. Dat twee
-jar:g. z
ie twaaf

r w aal.
fla', o.,zie twaal
f

leden,of twee zj
'den heeft;meest overtlr.:een

'Tw ee. het hoofdgetal, hetwelk tusschen een tweeledig bewi
js. Van hier tweeledigheidj tweeen drie staat. H et wordt op zich zelfgebezigd, ledigltjk.

of bi
j een z.n.gevoegd. ln ditgevalbli
jfthet

onverbogen,zoowelzonder,als met,een lidwoord
voor zich)twee zusters. D e twee gezanten. Ik
beef voor die twee moordenaars. Evenmin verbuigt men hetdoorgaans,a1s hetz.n.weggelaten
wordt; zoo a1s in:ik beef voor die twce. H eeft
de klok reeds twee geslagen? Echter zegtm en
ook:het is recds Over tweeb'n@ Zi
j waren met

r lveel.
:ng'
, m.en v.
,meerv.tweelingen. Bi
j
ltlL. ook tweeboreling. Een kind, dat te geli
jk
met een ander kind van eene en dezelfde moeder
getlragen en geboren is:siet,soo waren tweelin-

gen in haren bui
jck. BlasEsv. Is dat meisje

geene tweeling? Een dertwaalfsterrenbeeldenvan
den dierenriem : de zon treedt in de tweelingen.
Intusschen noemt men dit sterrenbeeld ook wel
ns den tweeling: van waer ze 'tna den Tweehun tweeën. Sni
jd hetintweeën. Indezespreek- ee
wi
jzen wordt hetwoord gerekend op zich zelfte ling wendt. Dn Dlcx. Zamenstell.:tweelingzonstaan. En in:ik heb aldetweeën,van hetltaart- nen,in deu dichterli
jken sti
jl? voor oogen, die
spel:hi
j wierp drietweeën,metdedobbelsteenen, glinsteren :o twqelingzonnen,dlegezeteu in 'tvoor-

wordttweealseenvrouweli
jkz.n.gebezigd. Twee hooftvan mi
jneafgodin. Moox.
entweeisevenveel,alsbo
''tweeëtt:zk-gingen twe: X W eem aR: m., meorv. tW0Qm&nnQn. DQ
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ghqf
.d
bekleeder van zeker ambt bi
j de Romeinen,dat metden onderseheidenden naam vantweeoogi
door twee personen waargenolnen werd :hethals- bcstempelt.
gerigt stond te Rome onder hetopzigt der twee- '
Tw eeveudlg. l'i
lv. n. e1
4 bi
jw. Dubbel,
m annen. D e plaats der Consuls van Rom e werd
in de andere steden van Ttalië cenigermate door
derzelvcr tweemannen vervuld. I)e bekleeder van
evenveel welke m agt, die onder twee personen
berust: na dat LslaTntTs door AugusTcs verbann6n was,beheerschten deze en AxToxlvs.dc 1-0meinsehe wereld,alstweemannen. Van hiertweem annig,tweemanschap.
r w eeeqglg. zie tweevleugelig.
r w eepeuR eA:g, zie tloeevlakkig.

hetzelfde tweemaalgenom en:hetza1 u tweevolldig
vergolden worden.

Hoogd. zwiefdltl'
g,neders. twevoldiy,bi
j lfy
lno
zktvk
'alda,O'
/
I
-FRII).zuufalta.
r w eezlns.bi
jwe,van tweeen zln. In tweederlei zin, op tweederlei wi
jze: hi
J drukt zich
tweezins uit. M en kan hettweezins opvatten.
r w enée, o. Een overi
jsselsch gewest: .
het
uitgebreide Twente. lntusschen sehrecf Hooy'r:
in de Twente. Van hier T wentenaarytwentsch.
r w l.jtleu.zietulisten.

rw eekn.zie twt
jh.
'
K'
w lfel.,m. De daad van twkfelen, of de
r w eeenen,zietwt
inen.
jfelt:
rv ees:aehllg. bjv. n. Deels van het gesteldheid van iemand, die ergensaan twi
jdt geenen den minsten twi
jfel. Ik stain
lnanneli
jk.deelsvan hetvrouweli
jk,geslacht2zjn het li
jfel,ofik gaan zal.Hi
jhoudtze in twi
jlelmet
er wezenli
jk tweeslaehtige mensehen? Deels op twi
het landy en deels in het water, levende: vele
treken.Voxo.Zondereenfghen twi
jf
bl.Hoorr.
allen twi
jfel. Buiten fz/
llr
/k/,en zonderf?r!
)'
kraakbeenige dieren zi
jn tweeslachtig) maar vele
ook niet.
worden,evena1songetmqfeld,voor gewisscli
jk
Van hier twi
jfelachtig,twi
jfelig,Kuz.
rweesnedlg,zie tweesnt
jdend.
jfelmoedig,twi
jfelvol,twi
jfelzinnig,enz.
rw eesxâlldentl. bi
jv.n. Aan wecrskanten twi
-:J, KIL.twz
iFel, f?
,
/
7ef
l,
'
#'
el, hoogd.Zwef'e/,
sni
jdend, van eene dubbele snede voorzicn:ui
jt Twi
-f
.
/?
b?
/?,Klao zufal,neders,twiveb zweed.
sjnen montgi
ngh een tweesni
jdendescherpsweert. OTPRID.z?
f
'?
J6î,komtvan twt
velen.
Blgs>:Lv. Bi
j KIIz. of
lk tweesnedtb, en twee- tuè
,
r w l.jKe'aar,m.
,zie twn
yelen.
snj'
dk.
r
Kw :lfeAaehklg.bi
jv.n.en bi
jw.,vtwi
jfelachrw
eegnl
ldlg. zie*eesnqdend.
'Kw eespaA*.v. Het
zelfdea1stweedragt. On- tiger, twi
jfelachtigst. Aan twkfelonderhevig:het
j nog twi
jfelachtig. Op eene twi
jfelende
eeniyheid. Van hier tweespalti
g, tot tweespalt schijntmi
genclgd: het tweespaltigh vaaderlandt. HoorT. wjze: hi
jsprak er steedstwjfelachtig van. Van
Dit woord wordt bi
j KIL.niet gevonden. Zie hieFr twilfelachtigheid.
spalten spalten.
K'
w lxj
el*eè
l'
baar, bi
jv.n.en bi
jw-,twi
jfelbaarr w eespra ak , v., meerv.tweespraken. In der,twi
jfelbaarst. Dat betwi
jfeld worden kan:het
tegenoverstellig van alleenspraak,eene zamenspraak isthansnietmeertwjfelbaar. Van hier twi
jfeltusschen trvee personcn :die tweespraak duurtwat baarheid. Zamenstelt.: ontwi
jfelbaar, ontwi
jfelalte lang.
baarheid.
FT w eesppen g.m.,meerv.tweesprongen. D e r w #.jTe.
len,o.w.,ik twi
jfelde. leb getwi
jplaats, waar een weg zich in tweeLn scheidt: feld. De waarheid,wezenli
jkheid,duchtigheid,van
iets,nietvoor nitgemaakthouden: ik twjfel,of
hj woontaan den tweesprong.
jfelt,of'tgevalvan her w ees:ezum :g, bi
jv.n. Uittwecstemmen het zoo wel is. Dietwi
bestaande:een tweestemmig gezang. ln hethoogd. mel,aerde en zee,een baiertbrouwen zal. V oxo.
is zweè'
stlbnml'g ook in twee gevoelensverdeeld,van Twi
jfeltgi
j daaraan nog? hinkt ri
j daaromtrent
tweederleibegrip.
nog op twee gedachten. Van hler twjfel.twi
jr xvees:tlojd. m. Een stri
jfelt,bi
jzont
lerli
jk alwie zulksin
jd tusschen twee felaar,alwietwi
jsbegeerte,doet. Ook noemt
personen# tweegevecht: hi
j daagde hem toteen' godgeleerdheid,ofwi
tweestri
jdnit. Ook zoo veel als tweespalt. Ein- m en elders boter, welke nog ietsvan den hooieft,en geene zuiveregrasboteris,twbz
tleli
jk,een stri
jd metzich zelven:ik vond hem in smaak he
Zoo ook leer,datvan een nog niet voleenen twestri
jd.
velaars. TA
vi
jfelr w eeéenglg. bi
jv. n. en bi
jw. A1s het wassen randis:zuiqers en twt
jfeling. zamenstell.: twi
jfelzucht enz.
ware twee tongen hebbende,metwelkereenemen baar, twi
zoo, en m ct welker andere m en wederom ganscll Betwjf
elen,ongetwdfeld,vertwdfelen,enz.
'e/6z?,zweed.twi
ya,hoogd.zweifeln,sebi
jllt
anders?gpreekt,bedriegeli
jk,valsch:moeteneerbaar Twqf
erwantaan wefelen,en komtintussehen eveneens
zi
ln,nlettweetongigh. BIJBELV. Van hier twee- v
van twee, als het angels. tweoyan, t/,t/k'
gttn, dat
tongigheid.
,
rw eevl.akklg. bi
jv.n. Met twee vlakken oulings eveneens twjrelen beteeltende, en a1s het
)c)etv, van duo,lutt
),afstamt.
geteekend. Dezen bi
jnaam geeft men aan eene lat. dubitare,gr. 3!
jk tllsschenbeiden hangen.
soort van St.Jans vliegen, geli
jk alsmen eene Twi.felen iseigenli
andere soort daarvan wederom doorden bi
jnaam rKw#lKeI:ng, v-, mcerv. twkfelingcn. De
van tweepeukehà onderscheidt. Voorts,dragen bi
j- daad van twkfelen: door geen waan oftwjiing
zondere soorten van krekels,lipvisschen, m estke- m eer belet. L .D .S.P. Er is geen grond tot
jfeling.lteedsbi
jKsRozulàlunga.Vanlw?
jfelen.
vertjes, spinnekoppen en sprinkllancn, ook den twi
efelm eetl.
ig, bjv.n. en bi
jw-,twi
jfelnaam van tweevlakkt
à, en gecft men dien van Ff lvl.j
jfelmoedigst. Doortwi
jfeling in het
tweevlakklàe âoop'
zw aan een bi
jzonder slag van moediger, twi
gemoed geslingerd,en verontrust: zi
j ontsetteden
zalm en.
len twi
jlblmoedig. Blt
lBslav.
rw eevl.
eugelw
:g, bi
jv.n. De onderschei- haeralle,endewiert
jfelmocdi
gheid,twi
jfelmoedi
gljk.
dende bi
jnaam van insekten, die,in plaatsvan Van hiertwi
, btjv. n.s twdfelvoller, twi
jfelvier,slechts twee,vleugelshebben. Bi
jzonderli
jk, rwllfelvol.
noemtmen zekerslag 7an hafttweevleugelt
à, ge- v01st. Vol van tajfelingen: hoe wordt mjne
li
jk a1sm:n een andtrslag van dezelfde insekten twig-fqlvollq zitlgeslingerd!
.

.
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m., meerv. twistell. Geschil,oneenigrw lfeizuehé,v. Zuchttottwi
jfelen;welk
eid :bi
j leeftin onrecht,haat en twi
st. L.D.S.
eenedwazetwi
jfelzuchtig! Van hiertwi
jfelzuchtgg, h
P. Door dcn twistin 'tgeloove.H ool-r. d'Optot twi
jfelen geneigll.
gehitste twistaall'tgloeien.V OND. Dien twisten
rw ufeAzuehélg,ziet'
rè
j'
J
felzl
tcht.
j niet. Hclgsxs. De stormen Van den
+w I
Jg, v.
, meerv.twi
jgen. Eene loot,eene stookt gi
wist. Dz Dscx. Van hiertwistachtig,hetwerkw.
telg van eenen boom,ofstruik:hi
jteelter twi
j- t
gen. M ith waeter,ende mith weille,mith kocrne, S isten,twistig.Zamenstell-:twistappel,twistbeslecher, twistgierig, twistmaker, twistscheider, twistende mith twi
lghe.v.HAss. Van hier het onver- t
chciding, twistschrift, twiststoker,twistverwekker,
buigb.bi
jv.n.twbgen,datvan twi
jg is: een twi
j- s
twistverwekking,twistvol,twistvuurytwistziek,twistgen mandje.
Huistwist,

Tw(7
-.'f, neders. twieg, angels-)eng.twig,hoogd. zoekerl twistzucht, twistzuchtig, enz.
Zweig OTERIO zt/?'g,
ih komt,volgensADELUNG, redetwlst,woordentwist,zintwist,enz. Dit woord
. zu
van zwei,twee,omdat de stam ,of tak,zich daar, is, volgens KIL.,evenveela1s tweest,en komt van
twee, of twn-1 dat oulings voor twl-st gebezigd
waardetwi
jg uitspruit,alsin tweeën scheidt.
r w l.jn. tweern, m. Gedubbcld garen: wat &zerd.
r w fg*aehélg, bi
jv. n. en bi
jw., twistachgeeftgi
jvoordien twi
jn? Van hier twùhen enz. tiger
, twistachtigst. Evenvcela1s twistgierig,twistZamenstell.; twi
jndraad, twi
jngaren. ltls. Van
zi
e
k
)
f
?
,
/
J
l
s
,
f
z
f
z
c
l/
k
s
'
t
ot
t
wi
s
t
e
n
genei
gd
:het is een
twee.
r w :.jnen, tweernen, b. w.
wlstachtig volk. Waarom gedraagt gi
Jt
l zoo
,ik twi
jnde,heb t
wistachtig? Of evenveel a1s twistvol, mettwist
etwi
jnd. ln heteng.to twi
neen f?t
/?
'
qf. Bi
j Kzc. t
door
m
e
ngd,
van
ee
ne
n
t
wi
s
t
e
nde
n
aa
r
d,
t
wi
stig:
ook twè-sten. Garen dubbelen:waar is dat garen
getwi
jnd? Van hiçr twi
jnder,twtinderi
j,twi
jnster. een twistachtig gesprek. Y an hier twistachtigZamenstell.: twi
jnmolen enz. -- Garentwi
jnder, heid.
garentwi
jùderi
j,onttwi
jncn, of onttweernen, enz. 'Kw :slen. o.w.#ik twistte,heb getwist. OnVan twq)
-h@
een*
i-a
*'
** z
i
j
*'n
,
- k
r
akeelen,en vi
jandig handelen :waarJ. toch? De herdersvan Oeran twisT'w :nélg, een telwoord totde hoofdgetallen over twistgi
j
behoorende, en tweenlal tien aanduidende. H et teden met IswAcs herders. BIJBELV. Durft gi
jn kracht. L.D.S.P.
wordt,cven als andere telwoorden,ofop zich zelf, bestaan te twisten met mi
of bj een z.n.,gebruikt. In ditgevalwordthet Van hier getwist, redetwisten, zintwisten, enz.
nietverbogcn:ik ontvingvan hem twintig guldcns. Van twist.
De twintig kri
jgsknechten. Evenminverbuigtmen rK'w fsler. m ., meerv. twisters. A1 wie m et
jandigli
jk
het doorgaans, als het z. n. weggelaten wordt, iemand twist,methem k-rakeelt,ofhem vi

jn twisters,hemélheer! L.
zoo als in:hetiseen van detwintig(voorgemel- behandelt:twistmetmi
P. V an twisten.
t
le dingen). Echterzegtmen ook:zi
jwaren met I).rS.
w :séglee#g, zie twistachti
'g.
hun twintigen;bi
j twintigen;en:hoe vele twintigen gaan er in tachtig? in welk laatste geval dit r w :gé:g. bi
v.n.en bi
jm,twistiger,twistigst.
-j
woord, even a1s in:f1e eerste twintig, als een Van twist. Van eellen twistenden aard,lnettwist
vrouweli
jkz.n.vooreen twintigtalwortltgebruikt. doormengd: tOt twistige tesamenyprekingen. BIJV an hier twintiger,twintigste. Zamenstell.: twin- BELV.
r w lskix:g. v. De daad vantwisten:doetgeen
tigjarig, dat twintig jaren oud is, of duurt,
twintigm aal, twintigtal,twintigwerf,enz.
dingh door twistingc, ofte i
jdele eere. BllsELv.
twisten.
Twè'
nttg,KIs.ook twetjhtigh,angels.twentt
g,eng. V an
l'
'
w
:
slrede,
v.
,
nl
e
er
v.
twistreden,oftwisttwe
nty,SAslscHs '
W@ETTSN thuotoc,Uz
urnzxa.twain@ *
* *
tlgt, OTFRID. zuetnzug, KERO zueznzlct opperd. redenen. Eene rede,ofeen gesprek, waarin over
zwainzl',g, hoogd. zwanzig, komt van twee en tl'g, ietsgetwistwordt. Bi
jzonderli
jk,zoodanig een,als
dat hier, volgens Tsx KATE, eene voltrokkene waarin men aan de hoogescholen eene geopperde
telbeurt aanduidt,m aar,volgens ADELCNG,even- stelling oefeningshalve bestri
jdtenverdedigt. Van
ve
s als tien, of een tiental,en dus tweemaal hier het onz werkw. twislredenen, twistredenaar,
' el i
tten.

enz.

r w lslselte:n . o.,meerv.twistschriften. Een
r w lnllg er, m., lneerv. twintigers. Een
medelid van eene vergadcring van twilltig perso- geschrift, waarin ergens over getwist wordt:het
nen:hi
jgaathaastaf,alstwintiger. Ielland,t
lie regende twistschriften.
twilltig jaren oud is: vooreenen twintigerislli
J- r w lslve'. zie twistachtig.
vri
j zwaarli
jvig. '
Wi
jn, die in l820,efook die r w is*vu ur, o., m eerv. twistvuren. Evenv6t
;r twintig jaren, reedsgeperstis:welke heer- veel als twè-st,waarvan m en llil-deze uitflrukking,

even a1s bi
j die van twist l/o/ce?z enz.
, in zi
jne
li
jke twiutiger! Een oorlogsschip van twintig ve
rbeelding een vuur vorlnt:het twistvuur is aan
stukken:de twintiger klampte ons aan boord.

rw lnllgaear:g!.zie twlhtig. . .
'tblaken.
g.
'
'T'w ln*lgsée, bllv. n, van twlntîq
jey) r w :slz:ek , zie twistachtl
*.
# t op (
tw iutigsten dag. Ook luet weglating van hetz. r w fs*zueh4, v. Geneigdheilltot twist: wie
de twistzueht van deu aarbodem verbannen?
n.:#op@ del
ltwintigsten. Di
ord luidtbi
jltllxo zal
* t wo
V an hier twistzuchtig. Zie twistachtig.
zuelnzlcostl@,hoogd.zwanzlgst
e,eng.twentt*eth.

U.
EJ is de negentiende lettervan hetnederd.A BE, klinkers den allerlaagsten cn dofsten toon. Zie
'

en do vi
jfde derklinklettcrs. Zj heeftonderde mi
jne Nederd. Spraakkunst, D.I # 8. Evenwel
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u uyv.

wordtzi
j dikwi
jls metde E verwisseld. Zie SIl- eene ve1Qorting van cpkdk, Klra.ook ob'
u(
'
y',f'
r.
Gxxsssxs Verhandelt
ngoverdeNederdui
'tscheSpel- oignon. eng. onion, welks oorsprong men in het
&ng, bladz. 172. en volg. En nopens hare ver- lal. unio te zoeken hecft,dat eene lookplant aanwisseling m etde L.zieL. Voorts,isin de A cfc duidt, welke geene zaadbolletjes van zich gcefty
litteraria sock/c/k'
,
s Trajectthae,F034 IIL pag.378 zoo als de lookplantea anders veelaldoen.

en volg.aangetoond, dat zi
j van de grieksche f

K#ler, m.,meerv.ui
jers. Demelkvaten van

afkomstig is, en dez: wederom van de phoenici- zogende dieren: met den vollen uier. H ool-T.
sche Fcp afstamt, en oorspronkeli
jk denzelfden Die uit den uier vloeit. RoTtu xs. 't Gras verklank had, dien de PhoeniciLrs aan hunne Y'Wr quickt het vee en spant den uier.V oxo. 'tGegaven, welke zi
j als eene klinkletter bezigden. zwollen uier wortm et volgeslagen hantgemolken.
Een klank,dien de Grieken naderband doorhunne Moox; bi
j wien uier hier onz-,maar elders man-

jk, is. Zamenstell.: ui
jerpok,ui
jerzweer,enz.
01- aanduidden, maardie bi
jdeLati
jntm aan de neli
U eigen bleef; waarom hun 31,usa de plaats van Geitenui
jer,koei
jenui
jer?enz.
Ul'
Jer, K IL. uder,ttt/.tfer,hun
.ucrrwdor,wo oyxj
het gr. pnucc bekleedt; en dien zi
j zelfs aan
hunne U,wanneerdezelve onmiddelli
jk VOOr eeno hoogd. Euter, opperd. eiterb eng. udderv angels.
klinkletter stond, m oeten hebben gegeven;aange- uder, fnl.utare,gr.r
iu3cg,komtoverecn mcthet
zien deGriekenhunnen Fcrro '0bl2'gç(t
)&noemden. lat. uber, en ons jadder. Zie jadder. K. vAx
W ant, ofschoon de Lati
jnen dien naam eigenli
jk M wxosx bezigt ulder: ontswellen den ultlervan
V ARRO schrcven) echter was de V aan deszelfs eenschaap.
hoofd bi
j hen nietsanders,dan de U. M aarein- '
K'
:l. m.ymeerv.uilen. Een bi
jzonderslag van
delkk begonnen zi
j die letter,in hetaanqevoerde roofvogelen,datbijden nachtvliegt,en hetdagl
i
cht
s
chuwt
:
een
ve
r
val
l
e
n
kas
teel voluilen en
en soortgeli
jke gevallen,als eenen medekllnker te
bezigen, en werd htlnne V het onderscheidend vledermuizen. Uilen, die hun nesten maken.D s
schrjfmerk van ditgebruik l'
an dieletter,terwi
jl Dlcx. Op clat in dootsche plaets den uilm in

zj aan haar,wanneerzi
j den oudenklankbehield, schuw mogtzi
jn. VoxD.,diehierden?
/l
,
'
finplaats
de iguur van U gaven. ln navolging hierv
'kn van de V/
'
Jschri
jfty om de ineensmelting van dit
onderscheiden wi
j onze U ook weldegeli
jk van laatstevoor te komen. Overdragteli
jk,iseen ut
h
de V, en bezigcn wi
j haar a1s eene klinkletter; uilskop, of ut-lskuèken, een dom oor,een onhandelechoon wj den klank,dien zi
jbi
jdeLati
jnenhad, baar, en nietsbeduidend m ensch:het is een regte

niet door haar, maar door den tweeklanlt OE, uil. W elk een uilskop is dat! Loop,uilskuiken!
aanduiden. Onlings bezîgde men de U ook dik- D aar PwLr-ks plagt te staan, is thans haar ui1
werf voor de V, en we1wanneer de V tusschen geschilderd, beteekent:er is in'de wetcnschappen
twceklinkerskomt,b.v.: seuen (zeven),gheleuert eene groote verbastering. Spreekw.: elk waant,

(geleverd), voerscreuen (voorsehreven), enz.; en dat zijn ui1een valk is,e1k is met het zijnevooromgekeerd de V voor de U, als OVD voor ingenom en. Eenen uil vangen is, in de seheepoud, - ovde rror?zl:pârk'.s voor oude-vrouwenltuis, vaart, overstaag vallen. Een uilt
je varigen,een
enz.
middagslaapje nemen. Eindeli
jk,iseen ttiltieeen

K wordtvoorden derden en vierdennaamvalvan nachtvlinder. Zam enstell.: uilenbortl, zeker kin''
uilenvlugt, uilskop, uilskuikenj enz.
#!? gebezigd;zoo in hetm eerv.,alsin hetenkelv.: derspel?
ikzeg hetu. Zi
j misleidtu. lntusschen plaatste Boomuil,horenuilqkatuil, kerkuil, krasuil, nachtmen'vroegerdikwi
jlsachterdituinhetmeerv.het uil,ooruil,steenuil,enz.
woord ll'
eden, even uls nlen zulks ook achter g1)'' Uib Kzrz. wb eng.owh hoogd.Eule,komtvan
deed; maar u en gl
j'zi
jn zelvejuistmeervoudig; het lat. ulula, dat van hctgeluid der uilen onten datm en zein hetenkelv.in plaatsvan du en dn'' leend is.
bezigt, zoo a1s M .S'
Tolls reeds in:H eer GHIsE- Kilex:vlugk, v. De tdd,wanneerde uilen
BRECHT hier inne selik u sillte Gheerden m inne beginnen te vliegen,de schemeravond:wat doet
gevel), cer wihenen riden,en elders,ditis eene gi
j in de uilenvlugtbuiten?
navolging 5?an dehandelwi
jze derFranschen
',met K âl.sk op,m .,zie uil.
r âisku lkex:, o.,zie uil.
hun vous.
K eW lend, m .,nlet31*v. uchtenden. Bi
jK.v. 'Elfl. een voorzetsel, datvoor eene plaats geMwxo.uuchten;zienuchten. Bi
JdeVLAzIRo.1,:1- steld wordt,buiten wier om trek iets zich bevindt:
DlxR. nuchtent, in de zamenstell.: hetnuchtent- t
zit de stad zi
jn. Alles is tétden pot. Dusis
vroegh-gebedt. H edendaags ook ochtend. D evroe- ook: uit den weg, buiten den kortsten weg,erge morgen : V an den uchtent tot den avont. gens naar toe. Uit het oog is,eigenli
jk,buiten
HooeT. Die d'uchtend met gejuich zien daagen. den om trek van het oog : het is reeds uituw

L. D. S.P. Van hier hetbi
jw.'suchtends,bi
j oog; maar voorts ook, oneigenlkk:buiten hetbeHoola:r'sucllteuds)bi
jKlL ltuchtens. Zamenstell.: reik van het gezigt: hi
j is nooltuitmi
jn oog.
uchtendmelck. Voxo. uchtendstond, bi
j KIL. Uit het oog, uit het hart beteekent, naar mate
nuchtenstond, pt/câferdfoaG en uclttenstond, uch- men iem and weinig ziet, draagt men hem ook
tenduur,enz.
weinig genegenheid toe. Uit hetgebruik zi
jn is
r eh ten dslen d, ochtendstond, m., m eerv. evenveel, als ongebruikeljk zjn. Uit de modc
uchtendstonden. De vroegste m orgenstond: op beteekent genoegzaam hetzelfde. Er biggelde een
dien vroegen uchtendstond. Overdragteli
jk,deeer- vloed van tranen uithareoogen. Enoneigenli
jk:
ste aanvang van' het aanwezen van iets: op ga uit mi
jn oog. Vertrek uitm4n gezigt. Het
'saardri
jksuchtendstond.
was mi
j reeds uit de gedachten, uit hetgelleuKl. ui
je, m., meerv.ui
jen. Een bekend slag gen,nameli
jk, geyaan. Wederom eigenli
jker:ievan look: hd beet in den raauwen ui. Ik eet mand uitFrankrkk,i
jzeruitZweden?wi
jn uitde
gaarn gekookte ui
jen. Een uitl
'e bi
j de salade. stad,een Engeluit den hemel,nameltk gekomeu.
Zamenstell.:ui
jenbed,ui
jenplant,ui
jensalade,ui
jen- Ergensuitspruiten is,eigenli
jkydaaruitoyluiken:
saus,ui
g
-ensoep,ui
jenzaad,enz. Ditwoord schjnt er spruit reeds gras uitden grond. Onelgenli
jk,

UITADEM N- UITBEIDEN.

663

op evcnveel welke wsl-ze daaruitvoortkomentde van, zoo a1s în:NSPTIJIN weer stak 'thooftvan
ook voor,
moei
jte en sprui
jt niet ui
jtder aerde.BlaByzLv. uit de holle baren.Voxo.- Lh'tkomt
Uiteen adelli
jk geslachtvoortspruiten. M i
jnwieg in eenereeksvan zamenstellingen metwerkwooruit Diederik gesprooten. OrowAx. Ergens uit den, deelwoorden, bi
g
-v. en z.naamwoorden;zoo

groei
jen îs,dooreenen natuurli
lkenwasdom daar- a1s: uitademen enz.,waarover nader op hunne
nit te voorschi
g
-n gebragtworden:en groeide uit eigene plaats. De trappen van vergrooting zi
jn

haar as. Hclgsxs. Of te groot voor een kleed zliter) thans in onbruik,maar llog overig in:ul'-

worden: ik ben reedsuitdienjasgegroeid. Er- teren, uiterli
jk, en in de zamenstellingen:uitergens uit broei
jen, is door broetjing daaruitver- buurt, uiterdi
jk, uitermate, uitermeersche schans,
wekt worden, en, oneigenli
jk,daaruit ontstaan: uiterwaard,enz-;en ut
terste.Voortsykomtvant/p/
wie weet, wat danruit nog eens broek-en zal? ook nog k
titen;behalve al de volgende en andere
Ook plaatst men uitvoor hetbeginselvan eenige zam enstellingen.
daad of zaak :uit liefde,uitafkeer,uit sleur en
Ult,1t:L.wt,vries.uut,neders.,angels.ut,eng.

gewoonte, uitgierigheid, enz. De rechtveerdig- out,goth.utant//,'
ts,zwits.ltss,hoogd.alts,schi
jnt
hei
jt, die ui
jt den geloove is.Bzassrzv. Moeder verwantaan hetperz.6z3lat.ex'
,gr.1) eu lz.

m aakt llit gunst haer voorspraek e1k gemeen. K lutadem en. b. en o. w., ik ademde uit,
Voxo. Uit zich zelven is,uiteigene beweging: heb uitgeademd. Onz., hettegenoverstaandc vall

ik kom hieruitmi
jzelven. Uitlastvaniemand ?
kc#6o?lcz?,adem vanzicl gcven:onderhetin-én
is, in opvolging van deszelfs bevel. Of voor t1e uitademen. Bedr-, met den adem van zich gestof van evenveel welke dingen :uitniets wordt ven:moestgi
J hier uwen laatsten snik uitademen?
niets. D e dingen, die men siet, niet geworden Van hier uitademing.
zi
ln nit dingen,die gesien worden.BIaBI'
)sv. Uit '
r llbaggeren,b.w.,ik baggerde uit, heb

gond vervaardigd, in plaats bvaarvan men inttlssehen veelal zegt van goud. Voor de deelen,
waaruit iets zamengesteld is: de mensch bestaat
uitzielerlligchaam. V ooral,watde kennis kan
eenig ding bevordert: ik weet hetuitondervin-

uitgebaggerd. A l baggerende ontledigen: bagger
de vaart uit.
Xfébal.
ldn, b.w.
,ik baliede uit, heb uitgebalied. M et eene balie uitscheppen: het water
wordt er uitgebalied. D oor middel van baliën

ding. Men bemerkte het uit haar gelaat. Gi
j ontledigen:balie den regenbak
- slechts uit.
knntnit zi
jnen toon welhooren,dathi
jonschll- r:lbannen,b.w.,ik bandeuit,heb uitgedig is. Hi
j lashetuitden brief. Spreekw.:uit bannen. In ballingschap verzenden:hi
j is voor
den klaauw kent men den leeuw,uiteenen on- tienjaren uitgebannen. Yan hiertlitbanning.
derscheidenden trck kan men soms iemands bestaan, of kunde, opmaken. Voor een ding,aan

Kllbarnen. uitbernen,zie ultbranden.
El:kbarslen . uitbersten, o. w.,ik borstuit,
'

welksomvang men iets onttrekt:ietsuitdenscho- benuitgeborsten. Ei
genli
jk,uiteenen barstvoortte1nemen. Dri
nkt uit den beker. '
Wi
jvingen een komen:het barstuit den zak. D'
fnquisitie barst,
viscll
jeuittlen vi
jver. lk heb mi
jnen arm nithet terwi
jle dit gebeurt, met kraeht ten afgrontt
zit.
1id gewrikt. Gereltt uit al sjll leden.AxToxlo. Voyo. Voorts,wordt uitbarsten gebezigtlwegens
Dat ik mi
jn man heb uithetfortdoen dragen. eenenwind,die zich plotselingsverheft:barstmet
W lsrsnB. Hi
j beurtverschrikkeli
jck hethooftop vreesseli
jk geluidop degrootewatren uit. L.D.
uit de baren. Vbxo. Overdragteli
jk: tlit het S.P.
Fransch in het H ollandsch overgezet. V oor een
ding,binnen welks omvang eene beweging,ofeen

Hoe berst metschor geluit.
D e zwangre donderwolk in vier en hageluit!

bedri
l
-f,plaats gri
jpt,ofaanvangt:uithctvenster
PooT.
springen, ki
jken,roepen,enz. Getrouwe God! Nog overdragteli
jkerwordteencvlnagvantoorn,
zie neder uit den hoogen. L.D.S.P. Men heeft een oproer,enz.gezegd uz-t te barsten. En eindemi
j uit Pari
js geschrcven. l)e opregtheid zelve li
jk zegtmen ook,dat iemand ut
tbarst,a18 li
j
spreekt uitzi
jnen mond. Uit twee monden spre- aan bevige aandoeningen den ruimen teugelviert:
ken, tweetongig ztjn. Voor iemand uit den weg in tranen aitbarsten. En berstin '
tend in tooren
gaan, eigenli
jk en oneigenli
jk,voor hem wi
l
-ken. op deze woorden uit. VOND. Van hier uitZich uit den adem loopen,zoo hard loopen,dat barsting.
m en ademlooswordt. Overigens,is uit alle m agt, 'Elflbazu :xtezx, ly. w., ik bazuinde uit,heb
m et alle verm ogen,metinspanning van kraehten. uitgebazuind. M et bazuingeschal aankondigen:

Uitder ?
zltzfc,of zamengevoegd,uitermate,ongemeen. Uit zi
jn schik,misnoegd:ik ben gansch
uit mi
jn schik. lets uit zi
jn hooft
l,uitzi
jnegedachten, uit zi
jnen zin, zetten, zjne wenschen
daaromtrent '
betoomen. Uit 'sharten grond,van

het feest werd uitgebaztzilld. Overdragteli
jk,op
eene luidruchtige wi
jze bekend maken:steeds
hoortmen hem zi
jnen eigenen 1ofuitbazuinen.
'
Kltbee'
lden. b.w.,i1tbeelddeuit,heb uitgebeeld. Genoegzaam evenveelals qflieelden:wie

ganscher harte. Uit de keel schreenwen, hard is daar uitgebeeld? En beeltu zelven uit. V oxp.

schreet
zwen. Uitzi
jne oogen ki
jken,naauwkeurig Van hiernitbeelding,uitbeeldsel.
toezien. Uit de sehool klappen,oneigenli
jk,iets '
rl.
tbersten,zielll
tbarstenverklappen, dat in een gezelschap voorviel. Uit 'tr:é'bellen. b. w., ik bettede uit,heb uitgehet spel spreken, maar geene poppen noemen, bet. Al bettenc
le zuiveren:gi
j moet de wonde
even oneigenli
jk.ietsmetverzwtiging van de da- uitbetten. Al bettende wegnemen:bet al den
flers verhalen. Een vi
schje uithetwater,iseen etteruit!
waterbaarsje,enz. Eindel
i
jk,plaatstmen ditvoor- K'
I.
lbl.
eehlen.o.w.,ik bîechtte uit,hebuitzetselmeermalen aehteraan:de gezondheid blinkt gebiecht. Zi
jn hart door biechten geheel ontlashem deoogen uit. Dcbrandewjn stonk haarde ten, al watnoodig is,opbiechten:nu heb ik lzitkeel uit. lli
j gaat het huis ui
t,hetland uit,de gebiecllt.
deur uit. Eeuw uit,eeuw in. Jaarnit,jaarin, '
rllbl.
edeu, veroud.b.w.,ik bood uit,heb
enz. l'ln m en voegt uitook we1ecns zamen met uitgeboden. Van bieden, in dcnzelfden zin,dien
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hetgngebtkdenoefent. Bi
jKlIa.uitdagen,uiteischen, hetvertrek terdege uit! Voorts,overdragteli
jk:
opeischen:wanneerwi
j dieschbttersui
jtbieden. iemand ter kamer uitboenen. Ziet daar,hoe ik
v.Hwss.
alom de snoode luiaerdi
j uit uwe staten boene.
Kf:bl
léex:, b. en o.w.,ik bcetuit,heb en J.Ds Dxcx.
ben uitgebeten. Bedr.
,albi
jtendevanzi
jnenstalld Y léboelseeen.b.w.,ik boetseerde uit,heb
verwi
jderen: ik heb mi
j eenen tand llitgebeten. uitgeboetseerd. Door boetscring afbeelden: men
Fig.: datdient,om het wilde vleesch uittebi
jten. heefthem fraai uitgeboetseerd. Van hieruitboet(lnz,met z@
p)
?; door hetbkbl'engen van scherp, sering. Men schreef oul. ook ul
tbootserèhg,van
of bi
jtend vochty van klet
lr veranderen:ik heb uitbootsen
azi
jn op mi
jn'jasgestort,en vrees,dathi
j geheel Yl.
lbeeze'
m en,b.w.,ik boezemdeuit,heb
uitza1bi
jten. Vanhieruitbtjter,ookvooriemand, uitgeboezemd. Uit den boezem voortbrengen:
die elk kwaljk bejegent,ontleend van een dier, zucht op zuchtnitboezemen. Overdragteli
jk,van
dat anderen, al bi
jtende, uit het hok,ofuit het innige gewaarwordingen der ziele, aan den dag
nestjaagt:hi
jiseen regteuitbi
jter.
leggen, uiten: hi
j boezemde zdne smartin deze
Y :tblk hex:. b.w ,ik bikte uit,llebuitgebikt.
A 1bikkt-nde uitholen:bik den steen uit. Eenen
llluur uitbikken is, den kalk uitdeszelfs voegen
bikken.
'K':k'bAazex:. b. en o. w., ik blies uit, heb
uitgeblazen. Bedr., al blazende van zich geven :
den laatsten adem uitblazen. Al blazende ontle-

woorden uit. V an hier uitboezeltling.
'rl.
lbeoéseu . b. w.,i1t bootste uit,heb uitgebootst. Iloor nabootsing aanduiden, afmalell.
't beeld van een'braaven Prins afbeeltlen en uitbootsen de zwier van een goedvernuft.OuD. Y an
hieruitbootsing.
'K l.éboo- en . b.w.,ik boomde uit,heb uit-

di
gen:ei
jeren uitblazen. Al blazellde aankondi- geboomd. A1 boomende uitwaarts brengen:het
gen:de hooge feesttlag werd van de tinne des schip moetuitgeboom d worden.
tempels uitgeblazen. D oor geblaas uitblusschen: r l.kb oren , b. w., ik boorde uit,heb uitge-

de kaars uitblazen. Figunrlt
jk: zi
jn lcvensliclt boord. Al borende llitholen: de naaf is niet
is te vroeg uitgeblazen. Onz.,zegtm ellvan ver- genoeg uitgeboord. Het geschut wordt uitge-

hitte menschen, paarden, enz-,wanneer zi
j adem
scheppen,dat zi
j uitblazen,en van eenen trompetter,van deblaasbalgen van een orgel,enz-,wanneer zi
j ophouden metblazen,datzi
juitgeblazen
It
ebben. Van hieruitblazing.
T:ébl.
eeken. b.en o.w.,ik bleel
tte uityheb
uitgebleekt. Bedr-, door bleeken uitdri
jven: die

boord.
'
Kltborgen, b.wo ik borgde uit,heb uitgeborgd. Op goed vertrotlwen geven:gi
jborgtal
te veeluit Iloorteveelop goed vertrouwen te
ontvangen iemand benadeelen:gj zoudtmi
j we1
geheeluitborgen.
'
Ell.
lborrel
len, b.en o.w.
,geli
jkvl-;i
k bor-

vlek moet er uitgebleekt worden. Onz., door relde uit,heb en ben uitgeborreld. Bedr-,in den
bleeken gezuiverd worden:nu heeft het linnen gemeenzamen spreektrant,voor sterkelldrank ge-

eens terdege kunnen uitbleeken.
bruikent gi
j moet uw glaas
je uitborrelen. Zie
Kâé'
bl.
:lven,o w.,ik bleefuit,ben uitgeble- borrelen. Onz., al borrelende te voorschi
jn koven. Bniten'
s huis vertoeven:is dat uitbli
jven. lnen:hetborrel
de er geweldig uit. Voorheen beZj bleef we1 een uur uit. W eggelatel
a worden: zigde men ook uitbortelen.
hier zi
jn verscheidene woorden uitgebleven. Van r:k'
borskel
l.
ex:, b. w.,ik borsteldeuit,heb
llier uitbli
jver,uitbljving,enz.
uitgeborsteld. Met eenen borstel uitgeven:eenen
Ell.ébl.:ksem en, b. en o. w.zik bliksemde rok uitborstelen. Ik lleb hem den manteluitge'
uit, heb uitgeblik
-semd. A1s eenen bliksem uit- borsteld'is,fguurli
jk,ik heb healbraaf'gehekeld.
werpen:den V atikaanschen vloek uitbliksemen.

Krl.
t'borkelen ,zie uitborrelen.

Onzi
l(1.
,ophouden met bliksemen :het heeftuitge- '
r:é'
lyoééexx, o. w.,ik botteda uit,heb l
zitgebliksemd.
bot. Knoppen van zich geven:datboompjebeK:tbl:nken, o.w.,ik blonk uit,heb uitge- gint reeds uit te botten. Overdragteli
jk, puisten
blonken. Evenveel a1s utt
glt
hsleren. Met eenen voortbrengen:ik zag de pokjesreeds uitbotten.
onlerscheidenden glans bl
inken: dediamantblonk Van hier uitbotting.
boven alle edele gesteenten uit. Figuurli
jk,uit- K :lbouw en, b. w.,ik bouwde uit,heb tlitmunten:hare sclloonheid blillkt boven alles uit. gebouwd. Zi
jnen bouw llaar lluiten uitstrekken:
Hi
jheeftil)dapperheid boven anderen uitgeblon- ik ben van voornemen,om mi
jn huisnl
lg verder
ken.
K :éb:eeden ,o.w.,ik bloedde nit,heb uitgebloed. Alle bloed verliezen, daarvan geheel
ontledigdworden:laat het dier uitblocden. Toen

uitte bouwen. Dees stadtheeft zoo te wateruitgebouwt.V oxt). Een land uitbouwen is,hetzelve,
door het te veel te bebouAren, uitputten: al het
vruchtbare daarvan wegnem en. Voorts,lsut'tbou-

deadergenoegzaam uitgebloed had,werd zi
j ge- wen ook weleens,onzi
jdi
gljk,zoolangbouwen,dat
sloten.
men niet meer kan:hi
J is ergeheeluitgebouwd.
Yllbieel
len.o.m,ik bloeideuit,heb uit- K :lbxaak, v., meerv. uitbraken. I)e daad
gebloeid. Allen mogeli
jken bloesem van zich ge- van uitbrelten:vruchteloos hoopte hi
jzieh door
ven,ten einde bloei
jen:deboom heeftuitgebloeid. uitbraak te bevri
jden. Hetgeen ergens uitgebroK l.lblu sseh.exx.b.w.,ik blutschte uit. heb ken wordt: de uitbraak kan op nieuw gebruikt
uitgebluscht. Uitdooven:en 't vi
jer niet ui
tge- worden.
bluschten wort. BIJBELV. Figuurl
i
jk:allegeest r l.
ébxaaksel.,o.
,zieut
'
tbraken.
wordtinhem uitgebluscht. Denmoeduitblusschen, '
El:lbradex:, b. w.,ik braadde (oul.brled)
moedeloos maken. Het vuur der begeerli
jkheid uit, heb uitgebraden. Door braf
len uitdroogen:
uitblusschen. Iemands leven uitblusschen. V an het vleesch is te veel uîtgebraden. Van waterhier uitblussching. Zamenstell.: onuitblusscheli
jk. deelen ontheFen : braad de boter uit. Figuurli
jk
K:lbeenen,b.w.yik boende uit,heb ultge- is:de boter uitbraden,zi
jnegasten trefl
kl
i
jk ontboend. Alboeueudeontledigen en zuiveren :boen halen.
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K:lbrakeu. b. w., ik braakte uit,heb uit- ook alles uit. Van hler uitbrenger, uitbrenglngy.

gebraakt. Al brakende uitwerpen:hj braakta1- uitbrengster.
1es ui
h
j wat hi
j gegeten lzeeft. Het is9 om het V:é'l>reetIen,uitbroeilen,b.w.,ik broedde,
artu1t het li
jf te braken,beteekent,hetiszeer (broeide)uit,heb uitgebroed,(uitgebroeid). Ei
jewalgeli
jk. Zi
jne gal uitbraken is4 eigenl
i
jk,zich ren derwijze verwarmen,en koesteren,a1sdevogels
van eenen overloop van ga1ontdoen;oneigenlpk, doen,om daaruitjongen te verwekken:inEgypte
de opwellingen van zi
jne gramschap uiten: nu broedt men hoenderejeren in eenen oven uit.
docht ik, dat hi
j eens si
jn galhad uitgebraakt. Tuinvruchten op eenedoorkunstverwarm deplaats
PAF/ENROD. Van hier uitbraaksel,hetgeen uitge- aankweeken:wat zoekt gi
j in die trekkasnitte
braakt wordt,- uitbraking.
broeden? M etheet water reinigen: dat vaatwerk
'Ei:l'
bpax:dex:. b. en o. w.,ik brandde uit, moetuitgebroeid worden. D och hiervoor gebruikt

heb uitgebrand. Anders nktbavnen, en bij ItlI,, men enkeluitbroebkn,hoogd.ausbrûhen. Van hier
ktltbernen. Bedn, door vuur uitholen: de wilden uitbroeding,uitbroedsel,uitbroei
jing,enz.
varen veelal in uitgebrande boomen. Door vuur 'El:lb roe:.jen, zieuitbroeden.
zniveren: pi
jpen uitbranden,passementen uitbran- X :l'bro- - ex:,b.en o.w., ik brûmde uît,
pen, enz. Oneigenljk isuitgebrand ztlk,doorge- heb uitgebromd. Bedr., al brom mende, of snoeneesmiddelen gezuiverd zi
jn, en zegt men ook vende, verkondigen: hi
j gaat nog alvoort,met
van eene krankheid, dat zi
j uitgebrand wordt: zi
jnen eigenen 1of uitte bromlnen. Onz.,voortzoo wort die zeepest uitgebrant. V oxo. Onz.,
is uitbranden, door vuur uitgehoold worden :de
boom brandt uit. Ten einde branden:hetvuur
heeft uitgebrand. V an hier uitbranding.
Yllbre:den, b. en o. w., ik breidde uit,
heb uitgebreid. Bedr., iets dat zam engeplooid
was verbreeden,doorhet vaneen te doen:de vo-

of ten einde brommen:Brom m aar uit!V an hier
uitbromm er,uitbromming,enz.
r ltbru :l.en, b.en o.w.,ik llruldc uit, hel)
uitgebruld. Eenegewaarwording albrullendeuiten :

hi
j bruldehetuit. Onz-,ten einde brullen: toen
ht
1uitgebruld had.
X il'bufdeiex:, zie uitbuilen.

gelbreidt zi
jne vleugelen uit. Zi
j ontving hem W ltbu :gen , b.w..ik boog uit,heb uitgebomet uitgebreide arm en. Zich uitbreiden is,eenen gen. Buitenwaarts buigen:kuntgi
j hetnietwat
grooteren omvang,meer breedte, verkri
jgen:de uitbuigen?
boom breidtzich uit. Hi
jbreilde zich verbazend r:lbullen, o. w., ik buide,iit,heb uitgeuitin 'trond.L.D.S.P. Overdragteli
jk,talri
jk buid. Teneinde bui
len:thansheefthetuitgebuid.
worden: datgeslacht heeftzichgrooteli
jksuitge- Xl:lbu :Aen , b. w., ik builde uit,heb uitgebreid. Aan velen m edegedeeld worden:dekrank- build. Bi
l KIL. en HALMA ook uitbuidelen. Van
heid breidtzlch uit. D atgerucht heeftzich spoe- zemelen zuiveren:gi
jmoethetmeel wat zuiverdig uitgebreid. Dichterli
jk: er breidtzich eene der uitbuilen.
schoone vallei voor onze voeteu uit. V oorts,is W ilb ul.
deren, b.en o.w.,ik bulderde uit,
uè
tbreiden grooter maken:de boom breidt zi
jne heb uitgebulderd. Bedr.,albulderende aankonditakken l
xit. Hi
jbreidtzi
jneheerschapyi
jdageli
jks gen:hetgeschutbuldertde overwinning uit. Op
uit. Ik wensch mi
jnekennisuittebrelden Door eenen bulderenden toon uiten : wat buldert hPJ
breedvoerige omschri
jving ontwikkelen: ik gaf thans weer uit? Kortom,wateenigzinszi
jnzake
hem alles korteli
jk olj om hetvoor mi
juitte sti
jven mag,zalhi
juitbulderen,enz. J.DsDeclt.
breiden. Eene daad ultbreiden is, daarvan groo- Onz.,ten eindebulderen:laathem eensui
tbulderen!
ten ophef maken. Iemands 1of nitbreiden, den- K'
:é'
bund:g, bi
jv.n. en bi
jwk, uitbundiger,
zelven alomme verkondigen. Onz., is uitbrei- uitbundigst. Eigenli
jk, even a1s het hoogd. ausden, onder het breiden wel strékken: die wol bundt
'
g,in zi
jne soort uitnemend,van hetangelszal wel uitbreiden. V an hier uitbreider, uitbrei- beondjzq
'
)'
nde, van beon,zt
lk,en van aus,@/?'
/9a1s
ding.
K itbreken , b.en o.w.,ik brak uit,heb en
'
ben uitgebroken. Bedr., albrekende wegnemen:
iemand eenen tand uitbreken. Al brekende ont-

een adverbium ç?tclk'fcfk-.ç zoo veela1s eœtra beteekenende, niet ten aanzlen van plaats,maar van

voortreFeljkheid. Maar bi
j HALMA overdadig;in
welken zin m en inV rieslandonbandt'gbezigt. Vall
ledigen: een huis, een vertrek,uitbreken. Ti
jd hieruitbundigheid,uitbundi
gli
jk.
uitbreken is, aan den drang der bezigheden ont- '
Elléel
lferen, b. w.
,ik ci
jferde uit,heb uitrukken:kuntgi
jnieteenul
zrt
leuitbreken? Onz.
, geci
jferd. Door ci
jfering navorschen:ik zalhet
te voorschi
jn dringen: devlam breektreedsaan eensgaanuitcjferen. Overdragteli
jk,kunstigoveralle kanten uit. H et dootzweet breekt hem uit. leggen en regelen:wie heeft dat zoo fraai uitVOND. Breek als bloessem uit in lentemaent. geci
lferd?
Voxp. De knopgen breken aan deboomen ui
t. Ylédagen,b.w.,ik daagde uit, heb uitge'tNieuwe koesterllcht de telyen uit dee breec- daagd. Oproepen,om ten bepaaldendagete voorken. Voxo. Oulings ook zlch uitbreiden: gi
j schi
jn tekomen,oftedaget6/colncn,zoo a1smen
sult ui
jtbreken ter rechterendeterslî
nckerhant. oulings zeide, bli
jkens:Joncheer JAx VAN HoL-

BIJBELV. V oorts.uiteene gevangenis breken:er I'
AXT soude tegens Hertoge JAN vAN BRABANT te
is een dief uitgebroken. Nopens: de bommel daghe comen.v.HAss.aanteek.op KlL.- Tegcn
breekt uit,zie bommel. De schelmeri
j.hetver- eenen bepaalden dag te voorschijn'roepen, om te
raad,breektuit,wordtbekend,komt aan dendag. kampen:ik laat mj niet langeruitdagen. Var
Van hier uitbraak enz.
hieruitdager,uitdaging.Zamenst.:uitdaagbriefenz.
'Kllbren gen, b. w., ik bragtuit,heb uit- K ftdam pen, o. w., ik dampte t
llt,heb en
gebragt. Buiten den omtrek van iets brengen: ben uitgedampt. Met z?
jn, alsdamp vervliegen:
heeftISRAëL ui
jthetmidden vanhenui
jtgebracht. de vochtigheid is reeds uitgedampt. M et hebben,
BlaB>zLv. Te voorschi
jn brengen:brachthjJE- ten einde dampen:de kolen hebben uitgedampt.
scM ui
jt.BIJBILV. Uiten:zi
jn gevoelen uitbren- V an hier uitdamping.
gen. Aanden dagbrengen,ontdekken:gi
jbrengt K :ldeel.en, b. w.jik deelde uit,heb uitge-
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deeld. Hoogd. austheilen. Kls. wtden-'len. Deels- Xlldeaal
len. b. en o. w.,ik draaideuit,
wi
jze aan anderen toescllikken: het avondm aal heb en ben uitgedraaid. B()dr-,aldraai
jendeer-

uitdeelen. Bi
jzonderli
jk vaniets,dattengeschenke gens buiten brengen:gî
j moet de sehroef gcheel
gegevenwordt.erwerd brood en gelduitgetleell. uitdraai
jen. Overdragt.:hoe behendig weet hi
j
Van hier litdeeler.uitdeeling,enz.
er zich uit te draai
jen! '
Onzi
jd,nletzt
int dat
-

'EH*del
lgen. b.w,,ik delgde uit,heb uitge- zal op niets uitdraail-en,(laarvan zalniets worden.

dlt
algt
l. Evenveela1sztiti
ez
sschen:Iaetseutjtgedelgt Van hieruitdraai
jingwortlenui
jt'tboeckdeslevens. BIaI>ILV. llelg't '
rl.
ldragen. b.w., i1tdroeg nit,heb uitgemisdri
jfuit,datmi
jl
netstrhri
kvervnl
t.L.D.S.P. dragen. Naarbuiteu dragen:hetli
jk wordtreeds
Of al
s uitroei
jen:dat boos geslacht werd uitge- ui
tgedragen. 17e schiltwaeht draegt dien vetten
delzd. Van hier uitdelger,uitdelging.
buit op llare bee voor boeken llit. Voxo. Bi
j

K l.:den keu, b. w.. ik dacht uit,heb uitge- lflL. ook uitbrengen, verklappen, even ttls llet,
daellt. A l denkentle uitvinden,verzillnen: i'
lat is hoogtl. austragen. V an hier uitdrager, iemantl
vernnftig uitgedacht. V an hier uitdenking.
die allerhantle gebruikt huisraad, kleedcren,enz.

Klldl.
enen. b.en o.w.,ik t
liende uit,
leerjarelluitgediend. Onz.,zoo lang dienen,

koopt en verkoopt, uitdrageri
j,uitdragillg, lit'
El:ldrager.m.,zie Itl
dragen.

nitgefliend, Bedn,ten einde dienen ik heb

draagster.

noodig is,oftot datmen verstooten,of
nutteloos worde: wtghetliend krieghsman.

Ell.ld.raven, o. w,, ik draaf'
de nit, heb en
ben uilgedraafd. M et het hulpw. zty
--n, op eel)

Heefthi
jnog nietuitgedient? Alen heeftaall
dravendpaard naarbuiten ri
jden:waarheen ishi
j
hofwelhaastuitgediend. àli
ln rok za1 binnenkort wederom uitgedraaftl? Methethulpw.hebben,zoo
nitgediend hebben.
lang draven, dat het onnoodig, of onmogeli
jk

'Elféd:ereup b.w.,ik diepte uit, heb uitgediept. Door ontlediging diepermakcn:de grachten m oeten uitgediept worden. Yan hier ui
tdie.
ping.

wordt: datpaard heeft uitgedrttafd. Overdragte-

li
jk, op eenel) buitensporigen toon ergells over
uitweiden: wat heeft hj over die znak wederom
uitgedraafd!

'
r:ttlllen,o.w.,ik dtlde uit,ben uitgedi
jd. '
rlldeenken,b.w.,ik drcnkte uit,hel)uitEvenveelalsdt
jkn en dù'
gen,zwellen:dat vleesch gedrenkt. Hool'
r bezigt (lit woord,in de beteedi
jt in den hot uit. Strekken: zulk broot
l djt kenisvan uitblusschen:data,
luw natsgewelt niet
onder het mes uit. Van hier uitdi
jing.
uit zoud kunnen drenken de vlam, die 'tharte
Kl.
tdllgen. o.w.
.ik deeg uit,ben uitgede- smelt;doch hetisreedsverouderd.
gen Zie v@
f#(
)
'k0?.
'
El:kdrl
lven. b.w., ik dreefuit,heb uitgeEr:ldoen.b.1:-.,ik deed uit,heb uitgedaan. dreven. Buitenwaartsdr'
l
jven:wormen,het zweet
Bi
jKIr,.evenveelalsontdoen,ontkleeden. Voorts, enz.uitdri
jven. Dan dri
jftmen uit,dan haeltmen
a:eggen:doe uwe kleederen uit. Uitwisscllen: ik in. Voxo. Dri
jft dese dienstmaegt ende haren
lleb een schrapje uitgedaan. lloorschrappen: a1s sone ui
jt. BlaBELv. Door t
lrjfwerk afbeelden:
gi
j het slechts in uw boek litdoet. Uitblusschen: wat is er op dat zilverwerk uitgedreven? Oulings
het licht uitdoen. D atdoetol?'
efuitgeeftte ken- ook dringen: ende gheven an den reehter,dat
nen, dat de redenj welke m en ter goedmakinge men die schepenen wtdriven,om vonnes te wten.

zi
jnerzake bi
jbrengt,van geenekrachtis.

v.HAss. Van hieruitdri
l
-ver,uitdri
jving,enz.

Klldonderen.onpersoonl.w.,hetdonderde
uit,hetheeftuitgedondertl. Teneindedonderen:
hetzalhaastuitgedonderdhebben. Ookzegtmen,
in den lagen spreek
-trant,bedri
jv-,iemand dedeur
uitdonderen,voormetgewel
d uitgooi
jen.
K :tdeoven, b.en o.w.,ik doofde uit, heb
en ben uitgedoofd. Ganscheli
jk dooven, zoo in

hi
j drong den vi
jand ook uitzi
jnelaatsteverschansing. Om tz bedroeft te sien en tranen ui
jtte
dringen. F.v.Doae. lemand uit zi
jne plaats
dringen;ook overdragtelp,iemand vanzi
jne waardigheid,ofzi
jn ambt,doorgeweld oflistenz.ontrooven.
El:tdrlnken, b.w,,ik dronk uit,heb uitge'

K ltdem pen . b. w.,ik dompte uit!heb uit-. W l.
tdrl.x:gen. b. en o.w.,ik drong uit,lleb
gedompt. Uittloen,blusschen:dekaars ultdompen. en ben uitgedrongen. Bedr.,naar buiten dringen:

eenen bedr.a1s in eenen onz.zin:doofdie kolell dronken. Al drinkentle ontledigen: drink den

uit! Dat vuur schi
jntuitte dooven. Ook onei- bekcrschoon uit.Hebtgi
jallesreedsuitgedronken?
genli
jk:lusten i
jver uitdooven. Hetis,a1sofde '
rlédroogen, b. en o.w.,ik droogdenit.
liefde bi
j hen uitdoofde. Zjnjeugdig vuurisuit- lleb en ben uitgedroogd. Bedr-,dooruittrekking
gedfJofd. Van hier uitdooving.
van sappen droogen: wat is het houtwerk door
K fédeprex:, b. w., ik dopte uit,heb uitge- de zon uitgedroogd! Dflor uitwissching drtlogen:
dopt. Uit den dop halen:dc boonen laten zich droog del) schotel ter dege uit! Onz.,dooruit-

'liet gemakkeli
jk uitdoppen.
dampwing droog worden:laat de planken nog wat
Klldersehen, b.w.
, ik dofschte uit,heb uitdroogen. Voorts,vindt nlen bi
j Klrz.wtdroo-

uitgedorsttht. A1dorscllende uitde aren, of dop- gllende van sieckte,en wtdrooghentle sieckte,te-

pen,te voorschi
jn brengen:de erwten laten zich ringachti
ge ui
tdorring. Ook zegtmellvan ielnand,
gemakkeli
jker uitdorschen, (
lan uitpellen. Aren, wiens nering verloopt,dat hi
j uitdroogt.
of doppen, met hetstroo daaraan,dorsehen,oln

r lldru ipen. o.w.,ik droop uit,ben uitge-

het zaad enz.daaruit te kri
l
-gen:is dithoopje dropen. Ergens druipende uitvallan: het w'
ater
genoeg uitgedorscht?
droop er uit. Overdragt.: hi
l- druipt uit zi
jne
'
Ep
'
:tdessen. b.w.
,ik doste uit,heb uitgedost. kleerel), 1li
J is zeer magcr geworden. Anders ?f//Metkleeding tzitrusten:hi
jwasheerlk-k uitgedost. druppen,uitdroppen.lloogd.austropfen.
Van hier uitdossing.
W lld ru k ke::.jk. bi
jv. n.en btjw.
,uitdruk'
Eoldeuw en.uitduwen,l).w.,ikdouwdeuit, keljker, uitdrukkeli
jkst. ln duitleli
jke, en alles
heb uitgedouwd. Aldouwende buitenwaartsbren- naauwkeurig bepalende, woorden vervat: ik gaf
gen:wederom heeftdatbeesthetli
jf uitgedollwd. hem het uitdrnkkeli
jke bevel; of duideljk en
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naatlwkeurig:hi
jbediendczich van deuitdrukkeli
lk- selve daer.M .SToxs. Voortsyis zzkh ttl-/ezl,ziine
ste woorden. lk heb hetu immers uitdrukkeli
jk denkbeelden, gewaarwordingen, enz. aan andeaanbevolen. Opzetteli
jk: het is u uitdrukkeli
jk ren mededeelen: ht
j uitte zich niet,maarzweeg
(laartoe gegeven. Van hieruitdrukkeli
jkheif
l. Za- stil.
l
nenstell.: onuitdruk-keli
jk. flitwoord is van uit- Uiten, zweed.p'kfrc,eng.to t/f/er,neders.utez'n,
t'/?/lr/Jen afltomstig.
hoogd.aussern. Kom tvan uit.
r :édruk ke n, b.w.,ik drukte uit,lleb uit- r léeeen, b. w., ik uiterde, heb geuiterd.

gedrukt. A1 druk
-kende ergens uitllrengen; al Van buiten overnaai
jen, dat van binnen genaaid
drukkentle ontlet
ligen: eenen citroen uitdrukken.
Ditwoord komtvan uiter,den vergeli
jkenden
Afbeelden: hi
j is llaarhetlevenuitgedrukt. Te trap van uit,van waarvoortsuiterli
jk en uiterste.
kennen geven: die levende uitdrukt a1,wathi
j Zie uit.
beseft.Voxo. Hoe zali1tuitdr
'ukken,watik al rflerl
lla-k.bi
jv.n.en bi
jw-,uiterli
jk
-er,uitergevoel! Naar behooren tlrukken: die letter is li
jkst. A1 wat men buiten aan een ding vindt)
llietuitgedrultt. lletdeelw.uitgedrt
zktwordtvaak zi
jn uiterli
jk voorltolnen isgoed. In degemeena1s bi
jv. 11., nlet uitdruklcelq
bk verwisseld:ik gaf zarne verkeering ook verafgelegen: ik weet er
hethem in uitgedruktewoorden te l
tennen. Van geeneuiterli
jl
terwoning,dan dezi
jne. Hetuiterhieruitdrulkkeli
jk,llitdruklting,uitdruksel- Zamen- l
i
jkste huis is hetonze. Hettfl
ferljlrewordtals
stell.: olltzitgedrukt.
z. n.gebruiktvoor hetuitwendig voorkom en:gi-j
'
r:ltl,
rukk:ug,v.,meerv.uitdrukkingen. l)e oordeelt te vecl naar het uiterli
jke. Dat huis
t
laad van uitdrukken: door uitdruklting van alle heeft een fraai uiterli
jk. Naar het uitwendi
gey
sap uit den citroen. Deuitdrukking van den ei- uitwendi
gli
jk: hi
j heeft zich uiterli
jk welgedra.
troen. Afbcelding: welk eene sprekende uitdruk- gen. Naar de uiterste,de ruimste,ofde naauwlti
ng van hem ! Levendige voorstell
ing vall ge- ste, berekening:ik kan hetuiterli
jk nog daarvoor
waarwordingen: een gelaat vol van uitdrukking. geven. Hi
j komt rnorgen,of, uiterli
jl
t,overmorEris veel uitdrukking in dattafereel. Uiting van morgen. Van hier uiterli
-j
kheid. Ilitwoord komt
denkbeelden:door eene duideli
jke uitdrukking van van uiter. Zie ul
'
teren en tfg
f.
zi
jn gevoelen. Het woord, waaretede men een '
K lp
ler- ale?zie 1,
tlf.
denkbeeld llittwelk eene uitdrukking bezigtgi
j X#lersle,bp.v.n. Eigenli
l
.k,deovertreFende
tlaar wederom ! V an uitdrukken.
trap van uit, zie uit. H et afgelegenste:hetui'Elfédru k sell, o.,m eerv.uitdrukselen. Alwat terste huis. D e uiterste grenzen deslands. H et

ergeus uitgedrukt wordt: het is hct uitdruksel laatste: het uiterste levensuur. Hi
j maakt zi
jn'
van ollri
jpe druiven. Van uitdvukken.
uitersten wil. Het grootste, of zwaarste:de uiK :tdu l.den . b. w.,ik dtlidde uit,beb uitge- terste nood, de uiterste straf. N ooit m et meer

duid. Dooraanwi
jzing van bi
jzondere kenmerken gevaers van 'tuiterste bedtrf. Voxl). Uit den
bekend maken:ik wect hem nietnaauwkeurig uit triomphwagen in de uiterstc arlnoede schoppente duiden. Voorts, is zi
jne gedachten uitduiden, de. llooli
al'
. Iletuiterste is,als z.11., het levensdezelve juisten welontwiklteld voordragen. Van einde:zi
jn uiterste was verschrikkeli
jk. Zi
J
- ligt
hier uitduiding.
op het niterste. Het uiterste wagen is,hethag'
r :édunnen, b.w.,ik dunde uit,heb uitge- eheli
jkste ondernemen en doorstaan. Voorts, is
dund. Het gezaaide door uithaling van eendeel het zfffcrdf: het afgelegenste:inhetui
jterstevan
daarvan dunnen: die rapen mocten uitgedund Numidië. Voxo. Yan het ui
jerste der aarden
wordell. Van hier uitdunning,uitdunscl,hetgeen tot hetui
jterste deshemels.BlgnEl-v. Tett?
,
/d
'
fcz'bi
j de uitdunning van iets daar tusschenuitge- stewordtgebezigd voorten sterkste:ik benutel

haald wordt.
uiterste verpligt.
K'fldu nsel., o.,zie uitduntten.
'Kléeten, b. w., ik at uit, heb uitgegeten.
'K'l.lduren ? o. w., ik duurde uit,heb uitge- Al etende ontledigen: eet den sehotel vri
j uit!
dt
lurt
l. Ten elnde duren:het zalonzen ti
jd wel Aletende uitholen,of doorbllren wathebben de
uitdurell.
muizen datbrood uitgegeten! De motheeftmi
jEl:ldu w en . zie uî-tdouwen.
'
nen m antel uitgegeten. Al etendt, verarmelà,of
'K'ftdw e::en, b.w.,ik dweilde uit,heb uit- langs andere wegen uitmergelen:zi
j eten hem gegedweild. A1 dweilende van binllel)zuiveren :de heeluit. Van hier uiteter,uiteting.
kamer is nog nietuitgedweild. 1l1plaats van dit Y l.
lelleren, o. w.j ik etterde uit,heb uitgeëtterd. Door ettering gezuiverd worden : de
woord bezi
gtmen ook weluit
feilen.
K :teggen, b. 3v.,ik egtle uit,heb uitgeêgd. wonde moet nog meer uitetteren.
Aletde egge uit den grolld halen : boomwortclenj '
El:lfel.l.en, zie uitdweilen.
rallell,Stoppelen,ellz.uiteggen.
Ellïf:u féex:, b. w., ik Eoot uit,heb uitgeQo'
r :ée:xvl'
'
l.e, o.,meerv.uiteinden. Het uiterste ten. A l Quitentle verguizen: het stuk werd uiteinde van een ding : vat het aan de uiteinden. geioten. M en :oot hem van allekallten uit. V an
De afloop van iets:dat spelhad een droevig uit- hier uitouiter,uitPtziting.

einde. Iemands dood: hi
j is nader aan zi
jnuit-

rlégaal; v., meerv.uitgaven. Val)uityeven.
einde dan hi
j weet.
Anders uit
gave, of uitgi
ft. De daad van uitge'K':le:seh en, b.w., ik eisehte uit,heb uit- ven : door de uitgaaf van zoo veel gelds. Er
ge/ischt. Ten stri
jde tegetl zi
ch nopen: ik heb wordt eene tweede uitgaaf gevorderd. H etgcen
hem vrucllteloos uitgeëischt. Van hier uiteiscller, uitgegeven wordt:mi
jneuitgaven zi
jngroot. Uituiteisching.
gaven met inkomsten vergeli
jken. De druk van
K ften. b.w.,ik uitte,heb geuit. Van denkbeelden, gewaarwordingen, enz.gesproken,voortbrengen: hoe uit ik best, wat ik gevoel? wten
hetvonnisse.KIlz. D ie waerheitwas doe beseten,
en eer lnense ute, seldi weten, quam de grave

eenig werk:(1e eerste uitgaafvan dat boekisuitverkocht.
Y légaan , o. w., ik ging uit,ben uitgegaan.
Van huis gaan:mi
jnheerisuitgegaan. Ik gaheden nietm eer ui
t. Naarbuiten gaan:gingen si
j
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uil-t na den Ol
i
jfberg. BZJBBLV. Buiten 'slands naarbuiten wordtgeleid:meteen talri
jk enwelvervoerd worden: er gaat veel boter uit. Uit- gewajend uitgeleide, of slechts geleideydathier

gaande goederen zjn zul
ke, die,in den gezegden gebrulkeli
jkeris.
zin, uitgaan. Uitgaande repfezl zi
jn bel
astingen X:égel
lezen, bi
jv.n.
, uitgelezener, uitgeleop zulke poederen. Kerk, sehool, schouwburg, zenst. Eigenlkk, een deelw.van uitlezen. Voorerlz.qaan ult,wanneerde daarin zi
jndemenschcn treflblijk: het is een uitgelezen werk. De uitgedaarult gaan. Bekend gemaakt worden: datter lezenste muzi
jk. Vanhieruitgelezenheid.
eepensbi
jv.n. Eigenljk,een deelw.
een gebodt'ui
jtgingh van den Kei
jzer AuGusTo. rHgel.
BzasErav. Uitgebluscht worden: de kaars, het van uitloopen. Bj Kxs.evenveela1sweggeloopen,
vuur, gaat uit. Uitgewischt worden: er is hier verloopen:wtgheloopen munck.
eene letter uitgegaan. Ten einde loopen: de XHge- aakl? bi
jv. n. en bi
jw. Eigenli
jk,
maand gaat meteenen zondag uit. ln V riesland een deelw. van uttmalcen. Beslist,ontwi
jfelbaar:
gaan vele toenamen uit op eene A. Hier gaet de zaak schi
jntmi
jnog nietuitgemaakt. Hetis
wt die eerste portie van der Bi
jbelen.v.HAss. uitgemaakt zeker.
Uitgaan alseen eindjekaarsis9naveelbeweging 'K :ége- eegd. zie uitmergelen.

van lieverlede in slaap vallen, ofophouden m et
iets, dat men begonnen had. Op iets uitgaan is,
zich ter behaling daarvan op weg begeven: op
buituitgaan. Y an hier uitgang.
X :éga ande, zie ut'tgaan.
KH ga:m en, b. w., ik galmde uit,heb uitgegallnd. A l galmende uiten : alomm e galm de

'Elâtge- ergeit'l. zie uitmergekn.
X H genom en, een deelw.van uitnemen,dat
m en, even als beàalve en ut'
tgezonderd,a1s voor-

Van W ILLEM VAN ARKEL. V.HASS.

deelw.van uitstudeven. Alwie uitgestudeerd heeft:

zetsel en bkwoord gebruikt, en dat al
sdan ook
evenveel beteekent. Als bi
jw.:ikkom vast,uitgenomen,als hetregent. A1svoorzetsel:zi
jwaren erreeds,uitgenomen mi
jnbroeder. lkgafhet
men zi
jxn 1ofuit.
een ieder, uitgenomen hem. Zi
j groette hetganK:lgang. m., meerv. uitgangen. Van uit- sche gezelschap uitgenomen mj. Ou1.werd het
pccn. De daad van uitgaan,in eeneeigenlkke ook voor uitnem end gebezigd: grootm oedighe
beteekenis, anders hetvffgcc'
?: bi
j dien uitgang Princesvanui
jtghenomen zinnen.Hoort
r.
KHgeséen. zie uitgisten.
heb ik veelverzuimd. En zien den uitgang van
ditvolk,van IsraëluitEgypte.Voxo. D eplaats, X :lgeskrekl, bi
jv. n.
, tlitgestrekter, uitgewaardoor iemand, of iets,uitgaat:hoe vele uit- strektst. Eigenli
jk,een deelw.vat
luitstrekken. Uitgangen zi
jn er aan uw huis? '
Verschafhetwa- waarts gestrektr zoo ei
genli
jk, als oneigenli
jk:
ter eqnen uitgang. Laet den uitgang van den met eenen udtgestrekten arm. BIJBELV. Hem
l'
li
jn ook gevoelen uwen zegen.VOND. De afloop zoektmetuitgestrekt verlangen. L.D.S.P. Ver
van een ding: uitgang des spels.Kls. D e slot- reikende, van eeneuitgebreidqstrekking,van eenen
letters van een woord :die naam heefteenen har- wi
jden omvang:hetuitgestrektegebied. M engaf
den uitgang. Het einde van een tkdvak:tegen hem nog uitgestrekter last. Y an hier uitgestrektden uitgang des zomers. H etlevenseinde van een heid. Zamenstell.:wi
jduitgestrekt.
menseh:na dejammerli
jkenederlaeg en wtgang '
ElHgeséudeeed. bi
jv. n. Eigenli
jk, een

K::gave.v.,zieut
kgaaf.
hi
j is in de regten uitgestudeerd. Voorts,zegt
K:lgebrefd, bi
jv. 11., uitgebreider, uitge- men wegens iemand, die alle mogeli
jk overleg
breidst. Eigenli
jk,een deelw.vauuitbreiden. W jd vruchteloos aangewend heeft, dat hi
j ut
tgestuvan omvangyzoo eigenldk,als oneigenli
jk:welk deerd is.
eene uitgebreide heerschappi
j! De uitgebreidste 'EHlgetogen. zie uittiegen.
ontwerpen en tlitzigten. Yan hier uitgebreidheid.
K 'itgeven, b.w.,ik gaf uit,heb uitgegeven.
KHgedegen.deelw.van uitdb'
gen.
In anderehanden brengen:ik heb almi
jn.klein
'EH:gediex:d, zie uitdt'
enen.
geld uitgegeven. In druk uitgeven,en zoo onder
'Elftgedruk é. zie uitdrukken.
zi
jneevenmenschen verspreiden:geeftgi
jdatwerk
K H gek eeen , deelw.van uitktkren,thansut-t- haast uit? W anneer worden de brieven aan de
ktkzen. Uitverkoren, boven anderen verkoren : postuitgegeven ? M en geefthetparooluit. RaadO eeuwige uitgekoren!Voxo.
selen uitgeven. Iets ergers voor uitgeven isyhet

K #tgel.
aéen. bi
jv.n.en bjmy uitgel
atener, daarvoorsli
jten:zi
j gafeenenduitvooreenencent
uitgelatenst. Een deelw.van uitlaten. Eigenli
jk, uit. Pogingen aanwendeny om het daarvoor te
uit den stal gelaten. In het gebruik, eveneens doen doorgaan:hj geeftzich vooreenen geneesgesteld, a1s hetjonge vee,wanneermen hetuit heer uit. Van hier uitqaaf, uitgeefster, uitgever
den stal laat, dartel, en teugelloos in alles:uit- van boeken,geldyenz.,ultgiftk
gelaten van bli
jdschap. Hj gedroeg zich zeeruit- r ftgever. m .yzie uitgeven.
yelaten. Met de uitgelatenste woede. Demoort YH gezegd, uitgezeid,een deelw.van uitzegIs uitgelaten. Voxp. In het hoogd. ausgelassen. #en,datmen even alsuit
genomen,uitgezonderh als
Van hieruitgelatenheid.
voorz.en bi
jw.gebruikt:ofimmers uitgeseyt het
KH ge:eefd. bi
jv. n, Eigenlkk,een deelw. allerminste deel. H. ox GR. Zie verder ut-tgevan uitleven. Al wie uitgeleefd heeft:een uitge- zonderd.
leefd oud man.
ritgezeeht, bi
jv. n., uitgezochter, uitge-

tzoeken. UitK:tgeieeed. bjv. n. Eigenli
jk,een deelw. zochtst. Eigenljk,een deelw.vanutw

van uitleeren. A1wie uitgeleerd heeft:hi
jisdaar- nemendheidshalve uitanderc dingen gekozen:met
in reeds uitgeleerd. Zi
jn maerisuitgeleertwan- uitgezochte bewoordingen. Eene tafel vol van de

neer ze vri
jt.Voxo.

K:lgeiegd, nitgeleid,zie uitleggen.

uitgezochtste Iekkerni
jen.

'Eliégezenderd. een deelw.van ut'tzonderen,

K:4gel.
eide.o. De daad van uitleiden:wi
j dat men even als behalve,uitgenomen,enz.a1svoordeden hem uitgeleide. Onder een veilig uitgelei- zetsd en bjwoord gebruikt. Zie uitgenomen, en
de. Degezamenldkepersonen,doorwelkeiemand ut'tzonderen.

UITGIETEN- UITHIJSCHMN.

Kflgfelen. b. w., ik gootuit,heb uitgegoten. Algietende ergens uitbrengen:giethetwater uit, dat in den em mer is. Algietende ontledigen:waarom gietgj dien emmeruit? Door
ingieting van iets vloeibaars uitblusschen:wi
ltgi
j
het Vuur met olie uitgieten? Figuurli
jk,wordt
God gezegd zi
jnen toorn ut'tte#ieten,over men-
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hak het nog wat uit. V an hier uithakking,uithaksel.
X H h aIen, b. w., ik haalde uit,heb uitge-

haald. Rekken:kunt gj het nietwatuithalen?
Van een gesprek overeenig onderwerp:hi
j haalt
het uit, als kokinje. Voordeel aanbrengen:het
haaltniet uit. Ledig maken:haaluwepi
jpuit.

schen,die hi
jdaarmedevervolgt:mi
jne grimmig- H et huis uithalen,ofenkeluithalen,is een bekend
hedt te sullen uitgieten over hen. BIaBEJzv., en vrouweljk bedri
jf. Voortsbeteekent:iemand uitdan verbeeldt men zich zi
jne gramschap a1s in halen ook nog,hem van huis halcn)is de Doctor
eenen beker begrepen,zoo als dezelve meermalen al wederom uitgehaald? Een ri
jtuig uithalen,of
voorgesteld wordt. Van hier uitgieten.
enkeluithalen,is,meteen ri
jtuig voor een ander
r:tg:l*
t.v.,zie uitgaaf
uit het spoor wi
jken. Eenwerk weluithalenis,
'
El:égl
lpen.zieuit
qorden.
hetwelbearbeiden,en voltooi
jen. Een schip uitgi
l
d
e
ui
t
,
he
b
ui
t
gegi
l
d.
hal
e
n,
van
de
we
r
f,uithetdok:op stroom halen.
Y ftg:l.:ex:, b. w.,lk
Eene gewaarwording algillende uiten:zi
j gilde Eindelijk, is uithalen braafopdlsschen:wat haalt
haren schrik uit. In Vriesl.ut
'
tgoel
je.
gi
j uit! Van hiertlithaler,uithaling.
'Ellég:nn :k ex:. zie uitgrinniken.
W fth alee. m.,meerv.uithalers. Al wie uitKHg:séen,uitgesten,o.w.,ik gistte uit,heb haalt. In het gebruik, een overvlieger, die in
uitgegist. Ten einde gisten:dat bier heeft nog eenigekunstofwetenschap uitmunt;ook eenpi
j-

nictuitgegist. Ook overdragteli
jk:de volkswoede penvroeter:geef mi
j uwen uithaler eens. ln de
gem eenzame verkeering,iets dat uithaalt,ofvoorheeft eindeli
jk gansch en aluitgegist.
Kiégl.
:ldez:.o.w.
,ik gleed uit,ben uitge- deel aanbrengt:ik meende om u te zenden,en
gleden. Van zi
jneplaatsgli
jden:mjn voetgleed gi
j komt van zelf;dat iseen uithaler. Zamenuit. Als gi
j hetdaarnederzet,zalhetultgljden. stell.:pi
jpuithaler.
And.ersookui.t*ql
'' è
F
*
ù
''
e
pe
' n
<
.t/ïf*'t
/
'
îsdczl,neders.utglt
,
ènen, K :éha:l.ex:,b.w.,ik halde uit,heb uitgehald.
.î
utghskenv tff.gl
jzeaan denman brengen,zoo alsde slak/,
:câezlj utgltden, hooyd. ausgletten. Stukswi
Van hieruîtgli
jding,andersuitgltpptng.
gerzjn vleeschindehaldoet:ikbenvoornemens,
Kflgi:zvsteeex:, zie uitblinken.
om hetuitte hallen. Van hier uithaller.
X :tha m . m.!m eerv.uithamm en. Het tegen'
ElflgA:ppez:,zie uit
*
q
'lb'
den.
overstaande van Lnham. Eenuitloopendehoek van
'
ei:tgi:ssex:,zie uit
gll
j.
den.
K :tgoollen,b.w.,ik gooide uit,heb uitge- eene zeekust:op eenen uitham vanstrant.H oorT.
gooid. Gooi
jende uitwerpen:iemaud de deuruit- D ie beide inhammen vormen eenen stom pen uitham .
gooi
len.
XTflgerder , b.w.,ik gordde tlit,heb uitge- X H h angbord, o.yzie ultâangen.
gord. Anders ook %
tl
'
t#9*
p:4. Ingegordezeilen,of X H h angen. b. en o. w., ik hing uit,heb
andere dingen,losser m aken:het zeiluitgorden. uitgehangen. Bedr.,ergens buiten hangen: alom
'El:égeaven, b. w., ik groefuit,heb uitge- werden lantarensuitgehangen. Hi
jhing een fraai
graven. 11 gravende ontledigen:de oogen wer- geschilderd bord uit. Den vrome uithangen is,
den hem uitgegraven. Doorgraven te voorschi
jn zich hetvalsche voorkomen van eenen vrome gebrengen:uit de mi
jnen uitgegraven;anders:ten ven. Onz.,voor een huis ten toon hangen: voor
dat huis heeft dePrins,van Oranjeuitgehangen.
mi
jnen uitgegraven. Voxo.
r:tgel
lpen,b.w.
,ikgreep uit,heb uitge- Zam enstell.:uithangbord,een bord,dat voor een
grepen. Gri
jpende ui
tnemen :ik heb er twee uit- huisuithangt;en,overdragteli
jk,hetuiterl
i
jkvoorkomen van iemand:zi
jn uithangbord isslecht.
gegrepen.
X iégr:xtx:lk ex:. uitginniken, b. w.yik grin- 'E/éh arden , b.w.,ik hardde uit, heb uitgenikte uit,heb uitgegrinnikt. Door grinniken be- hard. Verduran:ik kan het nietm eer uitharden.
r :th ebb en .b.w.,ik had uit,heb uitgehad.
spottentwien grinniktgi
j uit?
X #tgeee#a-eu s o.w.!ik groeide uit, ben en Van huis verwi
jderd hebben:zi
j wilharen man
heb uitgegroeid. Algroeilende uitzetten:dieboom nooit uithebben. Geledigd hebben:hebt gi
j uw
is we1 uitgegroeid. Ik ben er uitgegroeid, uit gl
asnog niet uit? Uitgebluscht hebben:wilt44
mi
jnen rok enz.
, die, uit hoofde mi
jner sterke die kaars niettlithebben? V olcindigd hebben:lk

groei
jing,tekleingewordenis. Teneindegroei
jen: zaImi
jnschrifteerderuithebben dan hi
j. Bj ieheeftdatmeisjenog nietuitgegroeid?
mand uithebbellisygeenen ingang meer bi
j hem
r:tgrtjeven. b.w.,ik groefde uit,heb uit- vinden:hi
j heeft bi
j haar uit. Gedaan hebben:
gegroefd. Ietsderwi
jze uitholen,datmengroeven hierhad hi
Juit. Hoor'
r.
daarill m ake:de pilaren moeten van boven tot r:theem seh.bi
jv.n. Vreemd,uitlandseh:
beneden uitgegroefd worden.
de pracht der trotse m uuren, tlitheemsche wandeK H gul.ren , b. w., ik gulpte uit,heb uitge- Iaars a1s voor het voorhooftslaat. Voxo. Zongulpt. M et gulpen drinkende, ofgietende,ontle- derling:watziet hi
J er uithecmsch uit! Indezen
zin gebruiktm en ook wel eens den vergrootingsdigen :hi
l gulptde kan uit.
W :lh akeny b. w , ik haakte uit,heb uitge- trap uitheemscjer. V an hier uithcemschheid. Van
haakt. Door ultligting van eenen haak,of haken, it en heem.ofheim. Zie heem.
éh ee en. b.w.,ik hiefuit,heb uitgeheven.
uitderzelver oogen,losmakcn; of door verplaat- K l.
sing Van eenen,ofraeer haken in andere oogen, Evenveelals nitbeuren:m en kan 't niet uitheFen,
losser maken:hi
J haakte ZiJ-nell degenband uit. '
tmoetuitgehdstworden. HALMA.
Haak hem wat uit!
K :th eApen. b. w., ik hielp uit,heb uitgeKlthakkee. b.w.,ik hakte uit, heb uitge- holpen. Uit nood en onqel
egenheid helpen: ik
hakt. Door hakken wegnemen:eenen boom uit- zal hem uithelpen. V an hler uithelper.
hakken. D oor hakken uitholen, inkepeny enz.) Kfthqsehen,b.w.
,ik heesch uit,hqb uit-
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geheschen. Ook:ik hi
jschteuit,heb uitgehi
jscht. 'Er:lh u fl.en ,b.cn o.w., ik huilde uit, heb
Alhi
jschende uitbrengen:de paarden werden uit uitgehuild. Bedr-, cene gewaarwording door gehet ruim uitgeheschen. Van hier uithi
jsching.
huil te kennen gcven: zi
j huilde hetuit. Onz-,
K':kh #ssex:. uithessen,b-w.,ik histe uit,heb ten einde huilen:heeftzi
j haastuitgehuild?
uitgehist. Evenveel als uitkissen, zulk een sis- r :llvuiz:g, bi
jv.n.en bi
jw, uithuiziger, uitsend geluid maken, als anders door kissen uitge- huizigst. Alwiegaarn buiten'shuisis:hi
jheeft
druktwordt. Door zulk een geluid uitdri
jveïl: dat een zeer uitluizig wi
jf. Van I
lier uithuizigheid.
men dit gedroeht moet ui
jthessen en versmi
jtcn. K :éhu w en. b. w.? ik huwde uit,heb uitgeV IaAERD.Rsoxxu. Reeds verouderd.
huwd. Ookwe1eensulthumelqjken. Ten huweeli
jk
K :lhoek, m,,m eerv.uithoeken. Een uitloo- geven: hi
j heeft zi
jne doclters zeer weluitgepende hoek : Enkhuizen ligtop eenenuithoek van ht
lwd. 'Van hier uithuwing.
Amstelland. Een afgelegen hoek:gi
jwoontdaar rlklagen,b.en o.w.,ikjaagdeUoegl uit,
in eenen uithoek.
beb en ben uitgejaagd. Bedr-!naarbuiten dri
jK :é.
ltees*ex:,b.w.,ik hoestte uit, heb uit- ven:jaagt gi
j uw vee reedsuIt? Jaagtu,voor
gehoest. Al hoestende voortbrengen: hi
j heeft dagh,tenbedde uit.VoND. Onz.,metzf
j'
n;hard
bloed uitgehoest. In de gemeenzame verkeering -naar buiten ri
jden:hi
jwasdepoortreedsuitgezegtm cn:iemand uitlloesten,voor,hem nietach- Jaagd.
tcn,niettellen:hi
j bedreigdc mi
j,maarikhoestte 'Elfé.ja*n'
m e:
rex:,b.en o.w.,ik jammerde
hem watuit.
u
t, lleb uitgejammerd. Eene gewaarwording al
-i
K flheef, o. Uitloop, de plaatsy waar men Jalnmerende uiten: zi
j weet het nietgenoeg uit
zieh doorgaans ophoudt:en zi
jne huisvrouw,wee- tejammeran. Jaml
nerthi
j,in 'tbarnen der getende waar zi
jn uithof was,zond om hem naar been,lnet heete tranen uit. VOND.
de kaatsbaan. H oor'r. Verouderd.
'
Klélanken,b.w.
,ik jankteuit! heb uitgeK flhel.eu, b.w.yik hoolde uit, heb uitge- jankt. letsjankendeuiten:de hondJankthetuit.

hoold. lloor ontlediging van binnen holmaken: j '
Elll.'jeel.
ex:, o.w.
, ik .
joelde uit,lleb uitgevele rotsen werden oulings door 111111st uitgehoold, oeld. Ten eindejoel
en:toen zi
juitgejoeld hadom tl't woningen te dienen. V an hieruitholing. den,vielen zi
j welhaasti)
1slaap.
Dit woord luidt in het hoogd,ausltöltlen,angels. Xllé.jongen,o.w,ikjongdeuit,heb uitgeaholan.
jongd. Ten einde jongen: de katheeftimmers
Erâéh ol.ien . o. w., ik holde uit,heb uitge- reedsuitgejongd?
'
hold. Ten einde hollen:de paarden haddell uit- Yi
t-lieuw en.
b. w-*s ik ;'i
ouwde uit,heb uit.
'e
'
Beschimpc
n:m enJouwt
hem uit.
gelold. Figulrli
jk, ook vtn eenmensch hi
jzal gelouwd.
Klkka aeden, b.w.,ik kaardde uit,heb uitwelhaast uitgehold hebben,zi
jnebuitcnsporigheden '
zullen welllaastten einde loopen.
gekaard. M et de kaartlzuiveren)die wol moet
K :lltexvgelrex:. b.en o.w.,ik hongerdeuit, tcr dege uitgekaard worden.
K':4kaa ksex:. b.w.,ik k-aatste uit, heb uitheb uitgehongerd. Bedr-,door llonger kwellen,en '
tot het uiterste brengell: dtlstad wt?rdt Ilitgehon- gekaatst. Eenen kaatsbal uitslaan:hi
j kaatst dell
gerd- Ol1z., door honger tothetuiterste gebragt ba1 uit, ik s1a hem tertlg. V an hier tlitkaatser,
worden: m oet het beest dan uithongeren? Van uitkaatsing.
hieruithollgering.
'C lékaa u'w en. b. w.,ik ltaauwde llit, heb
K âth eeren .b.w.,ik hoorde uit,lleb uitge- uitgekaauwd.Alkaauwendefljnmalen:zi
jkaauwt
hoord. Ten einde hooren: ik heb de gansche de spi
js voor hare kinderen uit. Van hieruitpreek uitgehoord. Hoor mi
j dantoehuit. Telnand kaauwsel.
looseli
jk aanhooren, terwi
jl hi
j iets geheilns te 'K'âtkabb eAen, b. w., ik kabbeltle uit,heb
uitgek-abbeid. A1 kabbelcnde uitllolen : de rivier
kennen geeft:hi
jhoorde haar uit.
K lkh eren , uithoorn, m., m eerv. uitllorens. heefthare oevers gewelllig uitgekabbeld. Van hier
Een pulltig uitloopende hoek van een landschap; llitkabbeling.
en, bi
jzonderli
jk, deeigennaam van eenen zooda- K iék akelen. b.w.,ik kakelde uit,heb uitnigen hoek van hetgewezene sticllt van Utrccllt, gekakeld. A1kakelende uiten:de hen kakelthet
lli
j Thamen gelegen: Thamen aan den Uithoren. uit. Alles wordt door u uitgekakeltl.
Wi
j voeren door Ot
zderkerk el den Uithoren. 'Elflk aRk en, b.w.,ik kakte uit. heb uitgeZie horn.
kakt. Buikolltlasting uitwerpen:zi
j heeftworl
nel)
'rith euden . b.w.,ik Ilielll uit, he1.l uitge- uitgckaltt. In den gelzleellen spreektrant,vertelhouden. Vaneenhouden: de sprietdient!om het. len,aan den dag brcngell:alles uitkakken.
zeiluitte houden. V olhoudcn: ik kan het niet '
Ell.tk al.l,en. b.w.,ik kalde uit, heb uitgelmnger uithoutlen. H oud hct nog eenige weinige kald. Alkallende uitell: wie heeft dattoch uitgekald ?
dagen bi
jhem uit.
'El:th ou '
w en . b. w., ik hieuw uit,hub uit- K :lkal.veu. o. w., ik kalfde uit, lleb uitgegellouwen. Doorhouwen wegnemen:wortui
jtge- kalfd. Ten eillde kalven :die koe heeftvastreeds
houwen endein 'tvi
jergeworpen.BIJBELV. Van uitgekalfd.
overtollige takken ontlasten:die boom moetnog '
K':kk axxl'm en , b.w.,ik kaulde uit,heb uitwatuitgehouwen worden. IAoor houwelluitholen: gekamd. A l kammfande ontwaren en zuiveren:
houw dien steen nog wat uit. D oor llouwen :.01-- kam uw haar nog wat beter uit! Van hier uitulen: die spreuk moet in nlarmer uitgehouwen kalnmer,uitkamming.
worden. Door houwen afbeelden:erwerdendaar- 'K'fékan keeen, o.w.,ik kankerde uit, ben
op allerleidieren uitgehouwen.
uitgekank-erd. D ()or kanker uitgelloold worden:
Kl.lhezen, b,w.,ik hoosde uit, heb uitge- tlie boom is hier en daar vl'iJ-watuitgek-ankerd.
hoosd. A1 hozende ontledigen: de boot lnoet V an hier uitkankerillg.
eerst uitgehoosd worden. Al hozende uitsehep- '
Kltkant, m.,meerv.uitkanten. Bi
jKJL.de
pen:hoos hetwater uit!
buitenkant van een land,daar hetaan een ander
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grenst: broecken, walgrachten. ofte ni
jtkantcn. geklaagd. A1 klagende uiten:ik heb alles uitgev.HAss.aanteeken.op KTL.
klaagd. Zjn hart ui
tklagen is.deszelfsgevoelens
'Ep
/ékappen .b.w.,ik kapte nit, heb uitge- al klagendeaan den dag leggen:nu heb ik mi
jn
kapt. lloor kappen wegnem en :kap dien bollm
uit. Van overtollige takken ontledigen Jde kroon
van dien boom m oetnog wat uitgeltnptworden.
lloor kappen uitholen: een Ilitgekapte balk.
K flk ave:en, b.w.,ik kavelde uit,heb nit-

gel
taveld. ln kavels,of bi
j kavcl
ingen,aal den

mall brengen: wordt dat land op eens verkocht,
(,fwordthet uitgekaveld?
'Klék eeren . b.w ,ik keerde uit, heb uitgekeerd. Uitvegen, hoogd. aztskehren. Of btliten
houtlen: het water lietzich nietlanger uitkeeren.
Ntlpenseen deelvan iets,dat men ontvangt,het-

zelve afgeven: er znoet vrj wat van die erfenis

harteens regtuitgeklaagd.
X llk iaypeu, b. w., ik klapte uit,heb uit-

gckl
apt. Opklappell, verklappen: zi
J heeft alles

reeds nitgeklapt. Klappende uitblusschen :dedelzr
klapte hetlichtuit.
'El:éh '
laeen. b.w.,ik klaarde uit,heb uitgeklaard. Tot (Ie uitreis klaren,van de noodige
papieren voorzien: het schip is reetls llitgeklaard.
Het was voor Lissaboll uitgeltlaard,maar zeilde
naar Londen. Van hier uitklqring.
rltkl.autereu, zie uitklaveren.
'K':lk l.averen. o. w., ik klaverde lzit, bclà
uitgeklaverd, Even a1s uitklauteren,alklauterende

uitgekeel'd wordelz. Van lzier uitkeering.
uitklimmen: hi
j kan er niet uitklaveren. IntusK lékepen, b. w,, ik keepte uit,heb uitge- schen isuitklauteren gebruikeli
jker.
lteept. Genoegzaam evenveel a1s uilkel-ven. Iets X :lkl.eeden, b.w..ilt kleedde uit,heb qittlerwi
jze uitholen, dat men kepen daarin make: gekleed. Van kleederen ontdoen, ontkleeden:
waarrom hceft men dat hout zoo uitgekeept?
kleed het killd uit. Zi
j kleedt zich uit. OverK'âékerm en. b. 3:-.,ik kermde uit,heb uit- dragteli
jk, van alles beroovelt:doorvalscl
zespegekermd. Alkermde uitell:zi
j kerl
ntharesmart lers,struikroovers,knevelaars,of andereschrapers,
uit.
uitgekleed worden, Van hier uitkleeder,uitkleeK l.ék erven, zie utkkepen.
ding.enz.
K :ék :tlveny b. w., ik kidstle uit, hcb uit- K itkl.enzen, b.w.,i,k klensde uit,heb uitgekidsd. Al kldsende, of spnwende, uitwerpen: gek-lensd. Anders uitkleinzen. A l klenzende zuiwaarom den wi
jn derwi
jzeuitgekidsd? Klankna- veren:het moetterdege uitgeklensd worden.
llootsend.
'Elflk l.ep pen, b.en o.w.,ik klepte uit,heb
K:lk:em en, 0. w., ik kiemde uit,ben en uitgeklept. Bedr-,alkleppellde aankondigen:welk
lleb nitgekiem d. Alkiem ende uitzettel): lzetzaad een uur heeft de nachtwacllt uitgeklept? Onz..
za1welhaastuitkiemen. Hctis recdsgenoegzaam ten einde kleppen: heefk die ooi
jevaarnog niet
uitgekiemd. Ten einde ltienlen: als het uitge- uitgeklept?
kielntl Ileeft. V an hier uitkieming.
X llk l.f'm m en, o. w., ik klom uit,ben uitK lék :ezen . b. w.,ik koosuit,heb uitgeko- geklommen. Fvrgens al klimm ende uit geraken:

zen. Door verkiezing uitl
tippen,gi
j moogt er de gi
j moogtwelin maar nietuitklimmcn.
beste uitk-iezen. Ten ri
jxtroon van den hel
neluit- 'Eolklp:nken , b el) o.w.,ik klonk tzit,heb
uitgeklonken. A l klinkende aankondigell, om gekozen.V oxo.
'K'
;éN I.jW? m.,meerv.llitki
jken.. Ded
aarlvan klinken: wat wordt er uitgeklonken? Van llier
.
uitki
jken:gi
J hebt hier eenen fraai
len uitkj
l.k. j
-jp uitltlinker.
r :lk l.ek k eu, b. w.! ik klokte uit,11el)uitden uitki
jk staall,staan uitteki
jken. Eeneplaats, '
van waar men uitki
l-kt:die toreltdiende hun tot geklokt. Al klokkende ultdrinken:hi
j klokte het
eenen uitki
jk. In (
1egemeenzame verkeering ook glas op eenmaaluit.
iemands gel
aat: hi
j heeft eenen leeli
jken uitki
jk. K :ékl.eppen , b. w., ik klopte uit.heb uitgeklopt. Al ltloppende &-yzn stof zuiveren:vloerZi
jn uitki
*
jk stond mi
j nietaan
'
Erllk:lken, o. wp,ik keek uit.llel)nitgeke- kleeden uitkloppen. Alkloppendcuitbuigen:klllp
ken. Ziclltotbescllouwing vall afgelegene dingen het watm etlr uit. Al klflppende vcrbreeden :het
rigten: mcn ki
jkt reedsllaaronsuit. Debergh- goud laat zich verbazend uitklopllen. Kloppende
goon ki
jcken uit.VoNlA. Ergensuitte voorsclli
jn verdri
jven:alhetstofuitkloppen. Van hieruitkomen!uitsteken:er ki
jkteen kleilvlagget
jebo- klopper,van tapijten enz.
'
El
fé
k l.eveu , o.w.,ik kloofde uit, heb uitgeven ult den toren. Ook weleens bedr.: zi
jne

oogen uitki
jken,waarvoorlnen antlerszegt:zi
jne
oogen uithethoofd ki
jken,hcelstrak ki
<
iken. De
kat uit den boom ki
jken- Zie boom. Van llier
uitki
jk,uitki
jker.
'C llk:ppen. b. w., ilt kipfe uit,heb uitgekipt. lets ergens uitgrtjpcn,kiczen: hi
j kipte
llaar uit,om met hem te dansen. Eellkuikelluit
den dop kippen: dat kuiken heb ik zelf'uitgekipt, na dat de hen het verlaten l1a(1. Van llier
uitklpping.
Xr:éklssen . zie uithissen.
'rlék l.aau w eu , b.w.,ik klaatzwde uit,lleb
uitgeklaauwd. D oor mitldelvan eenen tuinklaallw
ontledigen,zuiveren: klaauw datpad uit.

kloofd. Onder het klovell als het ware uitdi
jen:

dttt llolltzalweluitkloven.
r l.*k naau w en. b.w.,iltknaauwdenit,heb
uitgeknaauwd. A1 knaauwende uitholen:de rotten hebben het uitgeknaauwd. A l knaauwende
van sappen ontdoen1 de beendcren worden door
hem nitgeknaatzwd.
K'l.lk nabbellen, b.w.,ik k-nabbeldetzit,heb
uitgeknabbeld.Iloorknabbelen uitholen :hetbrood
is door de muizen uitgeknabbcld.
Eoék nagen, b. w.,ik ltnaagde uit,heb uit'
gekllaagd. iloor knagen uitholen : het htlutwerk
is door ongediertc uitgeknaagd. D e kanker
knaagt het al meer en meer uit. Van Ilinnen

Wl.
ékl.
adden, b. w., ik kladdede uit, heb verteren: hi
j wordt (
loor zi
jne wroegingen uitgeuitgeklad. Doorllekladding onleesbaar,ja onzigt- knaagd.
baar, maken : wie heeft mi
jn geschri
jf dusuitge- '
Erl.
lknappen, o.w.,ik knapte uit,ben uitklad?
geknapt. Al k'lappentle uitvallen: (!r ltnapteen
K:lk:ag'ex.. b. w., ik klaagde uit,hel) nit- stuk uit.
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X ftkn edeu, b.w.9ik kneedde uit, heb uitgekneed. Knedende uiteenzetten: het deeg moet
meer uitgekneed worden. V an hier uitkneding.
K 'tkx:eppeAeu, zie uitknuppelen.

ook wel eens hem allesafkoopen. Den ti
jduitkoopen is, in den STATIINBTJBIS,ti
jd zoeken te
winnen: ick weetvastelick,datgjlieden den ti
jt
ui
jtkoopt;maar uiteene verkeerde opvatting van:
'
râtkn#
lpen.b.w.,ik kneep uit,heb uitge- niet a1s onwi
jseg maar alswi
jse,den ti
jtaitkooknepen. Sterk uitkni
jpen, kni
jpende ontledigen: pende, dewi
jle de dagen boos zi
jnyheeft den ti
jt
eenen citroen uitkni
jpen. Al kni
jpende verbree- uitkoopen! onder ons, den zin gekregen van de
tlen:de bakkerkni
jptzi
jnebollenuit. Doorkni
j- gelegenheld zorgvlzldig waarnemen, daarop prijs
pen uitholen:wie Iaeeftdat brood weer uitgekne- stellen. V an hier uitkoop.
pen? Ook zegtmen.onzi
jd.:hi
j isstiluitgekne- K ltkoleren. b.w.,ik koterde uit,heb uitpen,voor:hi
j'
heeftzichstilweggepakt.
gekoterd. Al koterende zuiveren:de tanden uit'rllkn lrren , b. w., ik knipte uit,heb uit- koteren.
geknipt. A1 knippende afbeelden: wathebt gi
l rflkeaa:lex:,b.en o.w.,ik kraaide uit,
weer lzitgeknipt? Al knippende uitsni
jden: dat heb uitgekraaid. Bedr., kraai
jende aankondigen:
moet nleer uitgekniptworden. Van hieruitknip- de wakkere haan kraait den morgen uit. Zi
jnell
per, uitknipping,
uitknipsel, van papier, lin- eigenen lof uitkraajen is, eenen zegevierenden
Tlen, enz.
haan daarin navolgen, zi
jnen eigen lofuitbazui.
r flknu pp el.ex:, b.w.,ik knuppeldeuit,heb nen. 0nz.
,
t
e
n
e
i
n
d
e
k
r
a
a
jen:dehaan heeftlli
tuitgeknuppeld. Andersook uitkneppelen. A1knup- gekraaid.
pelende uitdri
jven : ik ben benieuwd, wie er de X llkeaauw en, b.w.,ik kraauwde uit,hel)
katza1uitknuppelen.
W itkeeéeeen, b. w., ik koeterde uit,heb
uitgekoeterd. Alkoeterende uiten:datlievekind
koetertalles reeds uit.
Y :lkek en , b. en o. w.,ik kookte uit,heb
en ben uitgekookt. Bedr.,al kokende uitbrengen:

uitgekraauwd. Anders uè'tkrabben en uitkrabbelen.
A1kraauwende uitrukken : ik vrees, dat (1e kat
hetkind de oogen uitkraauwen zal.
r :lk rab bel.en ,b.w.jik krabbelde uit,heb
uitgekrabbeld. Voortd. w. van uitkrabben. Genoegzaam evenveel a1s nitkraauwen; zie uitkraqugi
j kookter alle kracht uit. Al kokende van wen) en door gekrabbel onleesbaar maken: ik
kracht ontblooten:kook hetvleesch zoo sterkniet heb mdn gesehri
jfweeruitgekrabbeld. Slordi
gl
i
jk
uit1 A l kokende zuiveren: het linnen dientwel ten eindeschri
jven,ofteekenen:hebtgi
j alweuitgekooktte worden. Onz.,met zl
pk;alkokende derom een geschrift uitgekrabbeld?
van kracht beroofd worden:hetza1t.e veeluit- Kltkeabben. zie nitkraauwen en uî'
tkrabkoken. V an hier uitkoking.
belen.
'r:lkel.
ven, b. en o.w.,ik kolfde uit!heb Kllkram en, b. w., ik kraalnde uit, heb
uitgekolfd. Bedr.,ten eindekolven:laten wl
jde- uitgekraam d. Op eene kraam of anderzins ten

ze parti
j uitkolven. Onz.,cerstkolven:wie moet toon spreiden: hetkind kraamtalzi
jnspeelgoed
uitkolven?
u
i
t
.
Fi
g
.
,
i
k
we
e
t
n
i
e
t
:
wa
t
h
i
j
a
l
uitkraamde,
r âlk om en. o. w., ik kwam uit,ben uitge- om zich bi
jmi
jin tedmngen.
komen. Te voorschi
jn komen:ik denk den gan- X :lkea ssex:. b.w.,ik kraste uit,heb uitgesellen dag niet uit te kom en. 'W anneer zullen de krast. Bi
j HALMA, al krassende uitbeelden,uitkuikens uitkomen, uitgekiptworden? De erwten
etsen,uitgraveren. D oor krassen uitdoen,onzigtbeginnen reeds uit te komen. Er ls een werk baar maken:ik kraste hetgraveerselweder uit,

van hem nitgekomen. Overdragteli
jk,bekend wor- Y :lke:
lgex:. b.w.
,ik kreeg uit,heb uitgeden:a1s hi
j het weet, komt het vast uit. Het kregen. Iets ergens uit brengen :ik kan hem niet
m oet uitkom en, al zou het door de vogelen uit- uitkri
jgen,uithethuis. Uitdoen:ik zaltrachten
gebragt worden. Zi
jnen uitgang hebben: mi
jn heteruitte kri
jgen. Uitvorschen:gi
jmoogthen)
hui
s komt vooraan de straaten terzi
jdein een ondervragen;maargi
jzulternietsuitkri
jgen.
steegje uit. Afloopen: hoe za1 dat uitkomen? râlkr:lten,b,en o.w.
, ik kreet uit,heb
W e1 berekend zi
jn: die rekening komtnietuit. uitgekreten. Bedr.y a1s m eteenen kreet ten toon
Rondschietcn: ik weet daarm ede nietuitte ko- stellen: zi
j kri
jt hem uitvoora1,watleeli
jk is.
men. lk kan er nietuitkom en,er nietuitgera- M et eenen kreet verkondigen: waarom die zaak
ken, of er niet wi
js uitworden. Hetzalerop overaluitgekreten?Zi
jneoogen uitkri
jten,bi
jKlra.
uitkomen,er op neer kom en. V an hier uitkom s:. geweldig kri
jten:zk zal hare oogen nietuitkri
jK ftk e- st, v., meerv. uitkomsten. Van uit- ten. Onz-, ten einde kri
jten:Laat hem maar
komen. De daad van uitkomen. D e afloop van uitkri
jten!
een ding: het zalbi
jdetzitkomstbli
jken. Ver- 'Erâlk ru fp en. o.w .,ik kroop uit,ben uitgetrouwt op hem, en d'uitkomst za1 niet faalen.
L. D. S. P. Door de tlitkomst bekentmaken.
Hoor'r,die elders:van den tlitkomst profeteeren
schreef, om de ineensm elting van twee klinkers
voor te komen. V oorts,is uitkomst ontworsteling

kropen. Ergens al kruipende uit geraken: ik
vrees,datde paling er uitkruipen zal.

de dienst uitgekocht. Voorts,isiemand uitkoopen,

'Kllkw :nk e:eeen , b w,y ik kwinkeleerde

Y#ékul
leren, o.w.,ik kui
jerde uit,ben en
heb uitgekujerd. Metzt
jn,naar buiten kui
jeren:
wi
j waren zamen uitgekui
jerd. Met llebben,tcn
aan tegenhoudende belemmeringen:bi
j zi
jne uit- elnde kui
jeren:a1sgi
juitgekui
jerdhebt.
komstuitden kerker. En,overt
lragteli
jk,redding Xâlkunnen.o.w.,onregelm-;ikkanult,gi
j
uit ongelegenheden:ik weet geene uitkomst voor kunt uit, hi
j kan uit ik konde,ofkon uit,ik
u. Daar Krakou geene uitkomst zagh. V oxo. heb uitgekonnen. In staat zi
jn, en gelegenheid
'El:lk eop, m ., m eerv. uitkoopen. Van ult- hebben, om uit te gaan: heden kan ik nietuit,
koopen. Vri
jkooping)hi
jisdooruitkoop van die maar morgen za1 ik beter uitkunnen.
zaak afgeraakt.
'
Elflkw llieny b.w.,ik kwi
jlde uit,heb uitY ilk eer en . b. w , ik kochtuit,heb uitge- gekwi
jld, A1 kwtlcnde uitwerpen:gi
jkwi
jltuwe
kocht. Doorkoop ergensuit redden:hj is van beste vochten uit.
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uit,hebuitgekwinkeleerd. A1kwinkelerendeuiten: stad wordt bj herhali
nguitgelegd. Ikmoetmjne
kleederen laten uitleggen. Bu'
ltenwaarts leggen :
hetvogelt
jek-winkeleertzi
jnebljdschap uit.
W :liaaé, zie uitlaten.
d' oude vesten uitgeleit.V oND. Y an llier uitleg,
r fll.adex:,b.w.,ik laadde nit? hel) uitgela- uitlegbaar en uitleggcli
jk;van w>ar onuitlegbaar
den. Verschiltvan lossen,cn beduidt, een gela- en onui
tlegqeli
jk;uitlegger, uitlegging,enz. Zaden voertllig,of schip,voor dathet op reis gaat, menstell.: ultlegkunde, de kennis van,of kundigA-an hetgeladene ontledigen:de pakwagen wordt hcid in het nitleggen ofverklaren, uitlegkunwederom uitgeladen ;of hetgelaflene daaruit ne- dig,enz.
men:moet aldat goed wederom tlitgeladen wor- '
El:lAegger. m., m eerv.uitleggers. V an utk1.::83?. Alwie eene stad vergroot:Szl
den?
tvlrs TcL'El:éIageh ex:, b. en o.w.,lk lachte uit,heb Llus was een der voornaamste uitleggers van Rouitgelagchen. Bcdra
,doorlagchen bespotten:hi
j m e. Al wie iets verklaart:de gezamenljkeuitwordt overal uitgelagchen. 0nz., ten einde lag- leggers Van den Bi
jbel. Al wie iets vertnlkt:
chen:alsgi
juitgelagchen hebt. Van hier uitlag- zi
jnse alle uitleggers?BIJBELV. Van hier uitlegcher,uitlagching.
ster. Zamenstell-:bi
jbeluitleggeryraadseluitlegger,
Xoéiander, m ., meerv. uitlanders. Een schriftuitlegger,taaluitlegger,enz.
vreem deling,een buitenlandsch mensch:m en hoort K'
l.
ll.
egger, m.,meerv.uitleggers. Eigenlkk
ultli%q
'
qe
;
ael
jk als men le*qqe
igger geaan zi
jnespraak,dathtjeen uitlanderis.
'*
#' r'
'
' '
u
'' i
''e'-' r voor l
'
K'
:lland:g,bi
jv.n.en bi
jw. Buiten'slands: bruikt. Van t/?'fJ6.ç,ge?7,voorulatll.ggen. Een wachthi
Jislang uitlandig geweest. Van hieruitlandig- schip, dat op eenen buitenpostligt2hil-dientop
heid,verkeering,verbli
jf,buiten'slands:geduren- den uitlegger. D ie van N oorthollant herriepell
den uitlegger.Hoor'
r.
demi
jneuitlandigheid.
K:él.
andseh. bi
jv. n.en bi
jw. Toteene of 'eoll.egg:ng, v.,zie uttleg.
meer andere landen betrckkeli
jlt,ofdaarvan her- 'KIll.egk un de,v.)zie up'fle,g.
çea.
komstig: uitlandsche goederen. Uitlandtsche R 0- 'K':lie:den. b. w., ik leidde uit,heb nitge-

jdden hem ui
jt,om
meinen, bei
jde Joden endeJodengenooten. BIJ- leid, Naar buiten leiden:lei
BELY.
hem te krui
jcigen.BI.
yBEL5e. Van hier uitleiding
Kié:angezx. b.w.,ik langde llit,heb uitge- enz.
langd. lets, onder toereiking daarvan, uit zil'ne X fll.
ek k eu, uitleken,o.w.,ik lekte uit,ben

handen laten gaanthi
Jwei
gerthetuittelangen. uitgelekt. A1 lekkende uitvloeijen: genoegzaam
Van hieruitlanging.
al het water iser uitgelekt. Overdragteldk,onKfu appen. b. w., ik lapte uit,heb ultge- danks alle pogingen, om hetgeheim te houden,
lapt. Oneigenli
jk, al babbelende aan den dag min of mear ruchtbaarwordcn:hoe stilmen het
brengen:zi
j was op het punt, om alles uitte ook houden moge,het za1vroeg oflaatuitlekken.

lappen.
Van hier uitlek-king.
K #tèlateu . b. w.,ik lietuit,heb uitgelaten. '
Eotl.el.l.en, b. w.,ik lelde uit, heb uitgeleld.
Laten uitgaan :wie heeftde kinderen uitgelaten? In de gemeepzame verkeering,allellcnde niten:
Door opening van de deur in het uitgaan be- zi
jleltallesuit,watzi
j weet.
hulpzaam zi
jn: uw knecht zal mi
j weluitlaten. K :él.ep pen? b.w.,ik lepte uit,hebuitgelept.
Uiten:zi
jne gedachten nietuitlaten. Zl
'
cl
t'
?
zll/cft
?p, Anders ook ultlepperen. Al leppende ontledi-

is,zi
jne gewaarwordingen,denkbeelden,enz.aan gen:hi
jheefthetganscheglasuitgelept. Allepanderen mededeelen:hi
j lietzich onvoorzigtiguit. pendeopdrinken:hebtgi
jaldendrank reedsuitVoorts1 is uitlaten van hetli
l'f laten,nietaantrek- gelept?
Elftl.ep peren. zie '
ttilleppen.
ken: lk
- za1 l
'
nkn
.en borstrok uitlaten. sveglatcn, '
overslaan:hier zi
l-n eenige lettersuitgelaten. Van

K ftl.esseh en , b. w.,il< leschte llit, heb uit-

hicrhetbi
jv.n.en bi
jw.uitgelaten,zie dit woord gelescht. M et water blusschen, m et weinig moeite
hicr boven; uitlating en nitlaetbi
jKlTa,hetuit- lleb ik alles uitgelescht. V an hicr uitleschbaaren
stck van een gebouw.
uitlesscheli
jk; van waar onuitleschbaar, en onuitUzklaten,luidtin hethoogl).auslassen;bi
jNoTx. lesscheli
jk; uitlessching.
en OTFRID.uzlazen,'tzîczz:??,'tzlt'azzen,vries.ztut
.- '
Elfll.even, o. w., ik leefde uit, heb uitgelitte.
leefd. Een ti
jdperk ten einde levcn, meteenen
K llleen en, b. w., ik leellde uit, lleb uit- vierden naamval:ik twi
jfel, of hi
j dit jaar we1
geleend. Te leen uitgeven: ik leende het aan litleven zal. Ten eilde leven: hi
J heeftnitgehem uit.
leefd. AT
ran hier het bi
jv. n. 'tit
geleLfh zie dit
K:tl.eeren , b. en o,,ik leerde uit,heb uit- woord.
geleerd. Bedr,ietsten einde leeren:hebtgi
jdat 'K:tl.everen, b. w., ik lcverde llit,hcb uitboek alwederom uitgeleerd? Onz.:hi
Jheeftreeds geleverd. Iets in de m agt van iemand, wiens
uitgelecrd. Van hier het bi
jv.n.uitgekerh zie aanspraak daarop de naaste is,leveren een verhier boven.
kocht ding, een afgelost pend, enz. uitleveren.
'Kl.ll.eg', m. Van uitkggen. Genocgzaam het- A'
len leverde den gcvangene aan zi
jnen wettigen
zelfde a1suitleggthg. De daad van uitleggel),vcr- regter uit. Opleveren: he$ levert niet veel uit.
klaring: hi
jdeed mi
j ereenen goeden uitleg van. Van hier uitlevering.
r :ll.ezen, b. w., ik las uit, heb uitgelezen.
Verbreeding:destad isdoordenjongsten uitleg '
veelvergroot.
Allezende schiften en scheiden:crwten,vruchten,
K:fil.
eggen, b.w.,ik legde (leide)uit,heb enz. uitlezen. Uitkiezen,uitpikken:m et uitgeleenltgelegd (uitgeleid). Uiteenleggen:zi
jnekrameri
j zen korenairen.L.D.S.P. lk heb hem voor u
wjd en breed uitleggen. Ontwikkelen, ophelde- ten brllidegom llitgelezen. A1s een puikbloem
ren, verklaren: een raadsel uitleggen. Overzet- uitgelezen.Voxp. Yan hierhetbi
jv.n.uitgelezen,
ten, vertolken; heten zi
l-dan!dathi
jhetni
jtleg- zie hier boven.
ge. Bl.zBELv. lAoor verbreedlng vergrooten: de K :l:emeo, b. w,jik 1as uit,heb uitgelezen.
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Iets doorlezen:llebtgi
Jdatdikke boek reedsuit- ding uitbannen :m en luidt hem uit. Uitschelden:
gelezen?
zi
jheefthem wakkeruitgelnid.
'El'lkl
ll.e'
h len . b. 5v.,ik lichtte llit,heb uitge-

K :tm aken. b.w., ik maakte tlit,heb uitge-

licht. Met lieht uitleiden: laat uw kneeht l
ni
j maakt. Datrstellen:wi
l-konden gezamenli
jk geene

vier en tsvintig gultlen uitmaken. llet maakteene
eens uitlichten.
'K'l.ll.:gg-en. o.w.,ik 1ag uit,heb uitgelegen. gl-oote som uit. I)e goederen, welke de ladilïg
Uitgestrekt liggen: de deken ligtaan hetvoeten- van datschip uitmaken. llatzal nietveel tzitmaken. Hetmaakthetschoonste oogenblik van mi
einde nietuit.
-j
n
Klkl:glen, b. w.,ik ligtte uit,heb uitgeligt. leven uit. Bi
'
j KIL.en I'
IALMA ook opmaken:ieGezwind uitnem en.: gi
j moet de deur uitligten. mandtoteenen aanslag uitmalten.H ALMA. Schelden: h@
J- heeft haar voor eelle hoer tlitgemaakt.
Hi
jwerd mîdden uitt
lel)lloop uitgeligt.
K l.
ll.l.h ken , b.w.,ik likte uit,heb uitgelikt. Beslissen:hetisnog nietnitgemaakt,ofhk
jschulA1likkende ontledigen:t1e hontl likt tlen potuit. dig is. Vau hierhetbi
jv.n.en bi
jw.uitnemaalct.
Oll
likken:wie heeftaldie stroop tzitgelikt?
Zie hierboven.
'
K':*lllsp en ,b.w.,ik lispte uit,heb uitgelispt. '
Ell.lxxta'
l.en. b. w.,ik maaltle lzit,heb uitgeAnders ook ul-tll-spelen. Allispende uiten:ik kon m alen. Droog malen: de plas wortlt nitgem ahenz naauweli
jks verstaan,zoo krom lispte hi
jal- len. Iets al malende ergens uitvoeren:het overstroomingswater moet uitgem alell worden. Val)
les uit.
K l4l.oRk en. b. w,, ik lokte uit,heb uitgc- hier uitmaling.
lokt. D oor verlok-king 114 beweging brellzen ik '
Kllm eqlk en, b. w.,ik m'alk llit,heb uitgevilt
l mi
jdaartoenog weiniguitgelokt. Van hiel- m olken. Al m elkende ontledigen:die koe is ge-

uitlokkeli
jk,uitlokking,enz.

'Kâll.eodpen, b. w., ik lootlste uit,hëb l1ltgeloodst. Een schip, door eenen loolls, uit de
haven, of ergens heen laten brengen :hetschip
buiten de derde ton gebragt ent1itgelootlst.ZoRoDRAGER.

'El:lloegen . b. w., ik loogde uit,1le1)uitgeloogd. V an binnen met behulp van loog zuive.

ren:hebtgi
J de ketels nog niettlitgeloogd?

'Ei:l:oop. m ., m eerv. uitloopen. Van uitloo-

pen. De daad van uitloopen: mi
ln paartlstrui-

kelde in den tweeden uitloop van het wedrennen.
D e plaats,waardoor iets uitloopt:het waterm oet
rneer uitloop hebben. De plaats, waarop iets
uitloopt: deze rivier heeft haren uitloop in eene

hcel uitgemolken. Gi
jmoethetjatlderbeteruit-

m elken. Voorts,is iemand uitmelken, hem vall
lieverledc verarmen. Ook een geheim uit iemand
trekken: hi
j wilde eerst niets daarvan zeggen,
maareindeli
jk heb ik hem tochtzitgemolken. Van
hier uitmelker,uitm elking.
Klém ergel.en. b. w.,ik mergelde llit,heb
uitgemûrgeld. V oortdurend werkw.van uitmo'gen.
Eigenljk,van merg ontblooten. In het gebruik,
uitputten: het land uitmergelen. V an krachten
berooven: de wellust heeft hem uitgelnergeld.

Verarmen: zi
jne kinderen hebben bem uitgemergel(
1. Van hier hetbi
jv.n.'
ttt
tgentergeld,krachte-

loos: welk een uitgem ergeld m ensch! uitmergeling. D e Heer LUBLINK m aakt hier eenige 011andere. Hetgeen uitloopt:(
le boomen zi
jn volvan derscheiding,en neemt ul-tgemergeld alleen voor:
nitloopen.
van mergelLmarga)ontbloot,en pasthttdusop
K #ll.oopen, o. w., ik liep uit,heb en ben eenen aklter toe. Alenschen en diercll. die veruitgelqopen. M et hebbenn ten einde loopen: ik droogd cn verzwaktzi
jn,zegtbi
j,kan men ul
tgeheb uitgeloopen. M et zq-)'n, van huis loopen: is ??lc3-.t
7#,vanmerg (madulla)ontblootnoemen,maar
iet ul-tgemergeld. W anneer evenwel uz-tmergelen
hi
jalweeruitgeloopen? Uiteen vatvloei
jen:al nook
het voortdurend werkw.van uitmergen is,dan
de wi
jn is uitgeloopen. Door uitvloei
jing van kunne
n menschen en dieren zeer weluitgemergeld
vocht, uitloop van zand, enz.ontledigd worden :
dat vatza1 geheeluitloopen. Hetbovenstuk van heeten.
den zandlooper isreeds uitgeloopen. In zee ste- Elllm eegeu, b. w.,ik mergde uitjlleb uitken : wanneer za1de vlootuitloopen? Uitbottell, gemcrgd. V an merg olltblooten: wie lleeft lust
spruiten'schieten:de boomen beginnen uitteloo- om de lnergpi
jp uit te mergcn? V an hier tlitpen. Puisten voortbrengen: de mond loopt uit. m ergelen enz.
KIL. Van hier uitloop,uitlooper,uitlooping,uit- r #ém elen. b. w., ik mat uit,heb uitgemeloopsel,uitloopster, enz.
ten. 1)i
J de m aat uitdcelen: er wordtwederom
K ll'
lossen , b. w.,ik loste uit,htb uitgelost. koren uitgemeten. Bi
j de kleine maatnitmeten.
Al lossende ontledigen:hetsehip wordtuitgelost. in het klein verkoopcn. V oorts, ook m et ophef
en
t
l
i
t
wei
di
ng
v
er
mel
den: iets breed uitmeten.
Lossende uithalen: ale koopmansgoederen zi
jn
reeds uitgelost. Van hicr uitlossing.
'G at CszARs zwaert vermoghtin zang uitmeetel'.
K :ll.elen , b. w.,ik lootte uit.heb uitgeloot. Voxp. V an hier uitmeting.
l.l- oelen, o. w.yik m oestuit,heb uitgeDoor het lotafzonderen:is uwe obligatieookuit- K'
geloot? Y an hier uitloting.
moeten. Verpligt zi
jn, om uit te gaau: ik zal
K ll:even.'b.w.,ik looftle tlit,heb uitgeloofd. welhaastwederom uitm oeten.

'
Ei:l- ogen.o.w.,onregelm.;ikmagnit,gi
j
uit, heb uitgemogt. Verlof en vri
jheid hebben
menstell.:pri
lsuitloving.
K :lll.
u e.
ltten , b. w., ik luchtte uit)heb uit- totuitgaan: a1s ik mi
jn wzrk afheb,zalik wel
gelucht. Eigenli
jk, door mif
ldel van doorstraling nitmogen.
van lucht zuiveren: een huis uitluchten- Onei- r :lm em pelex:, b. w., ik mompelde uit,
genli
jk,wakkernitschelden:wathellbeu zi
j elkan- heb nitm ompeld. Al m ompelende uiten, wat
der uitgelucht!
mompelt gj wederom lzit? Van hier uitmompeOpenli
jk aan een ieder loven: er werd eenegroo-

te belooning uitgeloofd. V an llier uitloving. Za- moogt uit,hi
j mag uit. W i
j mogen uit. Ik mogt

K :ll,u lden . b. w., ik lnidde uit,heb uitge- ling.
luid. Ook weleens uitlun-'en. D oor klokgeluiein- 'Erlt'm ox:séeren. l). w., ik monsterde uit,
dizen: de kermis wordt uitzeluid. M etkloklui- heb uitaemonsterd. Eigenli
jk,bi
j eene monstering
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afzonderen:alle slechte paarden werdenuitgemon- afdwingen, afdringcn: die bekentenis werd hem
sterd. Hi
J
-monster zi
jn vertninkten llit. Voxo. uitgeperst. V an hier uitpersing.
Voorts,ook bi
j evenveelwelk overzi
gtvan dingen K flpeuzeien , b.w., ik pcuzelde uit, heb
daaruit afzonderen: die schoenen heb ik uitge- ui
tgepeuzeltl. Al peuzelende ledigen:ik heb het
lnonsterd. Van hier uitmonstering.
ganscheschoteltje uitgepeuzeld.
Elil'm u nlen. o. w., ik m untte uit,heb uit- K :ép:k ken, b.w.,ik pikte uit, heb uitge'
gemunt. Uitsteken, uitbl
inken : hi
j munt onder pikt. A1pikkende wegnemen: die sullen de raven

allen uit. ll
t heb volleertmi
jn huwlix lesse,en der beke uijtpicken. BlasErav. Door pikken uit
I
ntlnt door zeven kinders uit.Voxo. Hi
j heeftop den dop doen komen:de hen piktharejongen
't heerli
jkst uitgemunt.L.D.S.P. Van hieruit- uit;en meteene b in plaats van de p: dacr sa1
lnuntend,tlitm unting.
de wilde m eerle nestelen,ende leggen, ende hare
Kl.
ém unlexzd, bi
jv.n.en bi
jw.,uitmunten- jongen ui
jtblcken.BIJBELV. Uitkippen,uitkiezen:
tler,uitmuntendst, Eigenli
jk,een deelw. van uit- die beidewerdenjuistuitgekipt.
'
K'
:
ép:ssen
. b. w., ik piste uit,heb uitgepist.
munten. A1s bi
jv. n.,in voortreleli
jkheitlboven
andere dingen verheven: het is een uitm untend Uit zi
jnewaterblaaslozen:hi
j heeftverscheidene
Jongeling. Als bi
jw. zeer wel: hi
j voldeed ons steent
jes uitgepist. Of iets door ontlasting van
nitlnuntend. Uitmuntenderheeft niem and zich nog zi
jne waterblaas uitdooven:het vuur uitpissen.
'ETl.lpll.e:lex:, o.w.,ik pleitte uit, heb uitgebei
jverd. Van hier uitmuntendheid.
'K:lne- en, b.w.,ik llam uit,heb tzitgeno- pleit. Ten einde pleiten: hi
j za1haastuitgepleit
men. Van zi
jne plaats nemen:hetingewaîld van hebben.
een dier uitnemen. Uitmullten:onder allcs nemen

K :tpl.oegen. b.w.,ik ploegde uit,heb uit-

zi
*
ille lofsangen ui
jt. v. Hwss. Uitzonderen: ik geploegd. Door ploegen uitden grond halen, of

wil nielnand uitgenom en hebben. Nopensdebeide anderzins verdelgen:datonkruid m oetuitgeploegd
deelw.van dit werkw.,zie ut-tgenomen en uitnemend. worden.
V oorts,komtvan hier uitnemer,uitneming.
'Ellépl.u lzen, b.w.,ik ploos uit, heb uitge'
Elftne- end,bi
jv.n.en bi
jw-,uitllemender, plozen. A 1pluizende wegnem en :eencn vogel de

tlitnemendst. Eigenli
jk,een deelw.van uitnemen. veren uitpluizen. Alpluizendeontleden:hebtqi
j
ln het gebruik; voortreflkli
jk: hi
j gedraagt zich al dat touw reeds uitgeplozen? Eene zaak ultuitnemend. W iJ sullen uwe uitnemende liefde vel'- pl
uizen is,overdragteli
jl
t,dezelvenaauwket
lrigontmelden. BIJBBLV. Uitnemendcrwi
ju heb ik nooit leden:hi
j pluist alle kleinigheden uit.
geproefd. V an hier uitnemendheid.
K l.lrl.u kk en, b.w.,ik plukte uit, heb uit'Kllneuren .tzitneuriën,o.en b.w.,ik neurde geplukt. Doorplukken wegnemen:gi
j plukt de
Ilit, heb uitgeneurd. Onz., ten einde neuren : groente methetonkruid uit. Ende plucktese het
hayr
uyt
.
BI
JBELV.
A1
pl
ukke
nde
o
nt
leden:pluk
heeftzi
jnog nietuitgenet
lrd? Bedr.:lli
jza1zi
jn

t
leuntje eerstuitneuriën.

datlinnen eemsvoormi
j uit. Van hier uitpluk-

r flnlezen, o.w.,ik niesde uit, heb uitge- king.
niesd. Ten einde niezen: hebt gi
jnog nietuit- K fépl.u nderen.b.w.,ik plunderde uit,heb
geniesd?
t
kitgeplunderd.Doorplundering ganschel
i
jk beroo-

K:énllpen.b.w.,ik neep uit, heb uitgelle- veu: men plunderde hen volltymen uit. Laetse
pen. Genoegzaam hetzelfde, als uitknqèen. Al ons te sam en uytplunderen. BIJBELV. Van hier
ni
jpende uitnemen: zi
ju vleesch werd metgloei- uitplundering.
jende tangen uitgenepen. Alni
lpende ontledigen: K léreepen, b.w., ik poepte uit,heb uitgeeenen citroen,eene spons uitni
jpen. Figuurli
jk, poept. Al poepende lozen.in de gemeene volksuitdrinken: en ni
jpt den wi
jnkellt uittotont
ler taal:het kind ldoepte verseheiden wormen uit.

'Elflpok en .b.w.,ik pookte uit, heb uitgeK léxkeeden .b.w.,ik noodde nit,heb uitge- pookt. Alpokende van overtolligheden ontlasten :
nood. N oodigen, om uit te gaan,te gast noodi- de asch watuitpoken. Een vuur doorpoken uit-

op den grond. Voxo. Van hier uitni
jping.

gen, uitlokken: wi
j w:rden dageljks uitgenood. dooven:pook hetvuurnietuit!
;
'1en noofldemi
jten sterksteuit,om daaraandeel 'El:tpe- pen, b.w.yik pompte uit,heb uitte nemen. V an hier hetvoortdurend werkw. uit- gepom pt. 'Wvater al pompende ergens uithalen:
:lop#?
#6n,datgenoegzaarn evenveelbeteekent;uit- hetwater wordt door eene stoommachinegestadig
uitgepompt. V an hier uitpomping.
noodiger,uitlloodiging?tzitnooding.
'Elllztood:gen, zie uitnooden.
Kllpool
len,'b.w.yik pooideuit,heb uitgeK llpakk en, b.w.,ik pakte uit, heb uitge- pooid. Al pooi
jellde ledigen:wi
jpooiden zamen
pakt. Derwi
jze ontpakken,datallesuiteellgelegd een paar :essehen uit.
worde: de kram ers beginnen hunne waren reeds '
r lépraéen, o.w.,ik praatte uit,heb uitgeuit te pakken. V an hier uitpakker, uitpakking, praat. Ten einde praten : hebt gi
j haastuitgeuitpakster.
praat?
'Kftpall.
- en. b. w.. ik palm tle uit,heb uit- '
K'l.lpu l.l.exl..o.w.,ik puilde uit, heb uitgcgepalmd. H et tegenoverstaandcvan inpalmen. A 1- puild. Buitenwaarts zwellen, of uitsteken: hare

lengsk-ensdoorzi
jne landpal
menlatenuitschieten: oogen pui
jlen ui
jt van vet. Bzgsxrv. Van hier
gi
j moet de li
jn nog wat ui
tpalmen. Van hier uitpuiling.

uitpalming.
K l.tpulten . b.w.! ik puttede uit,heb uitgeK ftpelAen . b. w., ik pelde uit,heb uitge- put. Al puttende ledlgen: de waterbak zalwelpeld. Al pellende ontledigen: erwten, boonen, haast uitgeptltzi
jn. Doorputten wegnemen:wie
enz.uitpellell. Van hier uitpelling.
heeftalhetwatcruitgeput?Overdragteli
jk,isuitK flpersen . b.w.,ik perste uit, heb uitge- yvffezl,van vermogen ontblooten:gj putaluwe
perst. D oor persen ergens uitbrengen: olie uit- akkers te veeluit. H et land wordt doorbelasting
persen. Alpersendevan sappen ontledigen:citroe- op belasting uitgeput. Of wegnemen, doen ver-

nen.oliiven uitpersen. Overdraateliik.iemand iets dwiinen:hare krachten zt
in zeheeluitqeput. Van
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hleruitputteli
jk,uitputting. Zamenstell.:onnitput- wringende vaneenrekken. Overdragteli
jk, uitbreiteli
jk enz.
den:hi
jheeftdatwerk al te veeluitgerekt. Lang

r :*rabb eleu , b. w.y ik rabbelde uit, lleb doen aanhouden:wat wtlrdt datproces uitgerekt!

uitgerabbeld. O!) cenen rabbelenden toon uiten: W arewoorden ten hals uitrekken. HoolT. Onz.,
gi
jrabbelthetult. ln Vriesland ook evenveelop door rekking langer worden :dat touw rekt al
welke wi
jzeverklanpen:heeftzi
jweerietsuitge- meer en m eer uit. Van hier uitrekking.
Kl.trennen!uitrunnen,o.w.,ik rendeuit,ben
rabbeld,datzi
J zwpgen moest?
r lkeafeAen, b.en o.w,,ik rafelde uit,heb uitgerend. Snellkk uitri
jden:ik zag hem uitrenen ben uitgerafeld. Bedr-jgeheel,ofgedeelteli
jk, nen.
tot rafeling maken :datlinnen moetaallde kan- K':trl.'
jedez:. o. en b.w.,ik reed uit,ben en
ten uitgerafeld worden. Onz.,in rafelinq over- heb uitgereden. Onz.,op den rug van eenig dier,

gaan :het zal uitrafelen. V an hier uitrafellng.
Ki:eagez:! b.w.,ik raagde uit, heb uitgeraagd. Van blnnen ragen: dat vertrek is nog
nietuitgeraagd.
K #lrakex., o. w., ik raakte uit,ben uitgeraakt. Eindigen:wanneer raakt het spel uit?

of op een voertuig,van huis gevoerd worden: is

hi
.
jalweer uit
gereden? Op schaatsen van huis

snellen:toen wi
juitreden,s'
ielmi
jnbroeder door
heti
js. Bedr,op cen voertuig van huisbrengen:
de landman begint zi
jnemedtreedsuitte ri
jden.
K:éel
.jéen. b.w.,ik reetuit,heb uitgereten.

Geledigd worden :zoo wi
J niet drukkerdrinken, Uitscheuren, uitrukken:uitghereten tanden. VxDIRB. Van hieruitri
jting.
'
El:kkl
lzen,o.w.,ik reesuit,ben uitgerezen.
Opri
jzende zich ergens uit begeven: men moet
zorgen,datdezieltein hetbed bli
jve en er niet
uitri
jze. Al ri
l
-zende uitdi
jen:het brood bcgint
mooiuitteri
jzen.
K :le:téen . o.w., ik rittede uit,ben en heb
uitgerit. Van huis ritten:ik versta niet, dat gtj
weerzoo uitrit. Ten einderitten:zult gi
j haast
raasd. Ten einde razen:toen zi
juitgeraasd had, eens uitgerithebben?
'
K/k
roden.
b.
w.
,
i
k
roodde
ui
t
.
heb
uitgevielzi
j van zich zelve vmlvermoei
jing.
K ::redden, b. w., ik reddede uit,heb uit- rood. Uitrukken, uitrekken, van plantgewassen
jk, evenveel welk dingy
gered. Van ongelegenheid bevri
jden:wiezaIons gesproken. Overdragteli
uitdezenjammerpoel van verwarring uitredden? verdelgen:zoo d'oud memorien zi
jn waer,zi
jn die
'
1'0t u hebben si
jgeroepen,endezi
ju ui
jtgereddet. weer u
jtgerooden. v.Hwss. Hedendaags bezigt
'i
raaktdeNesch nietuit,
K :tra*nxn eien ,b.w.,ik ramlnelde uit,heb
uitgerammeld. Op eenen rammelenden toon tliten.
Uitgerammeld van den honger is,in de volkstaal,
uitgehongerd.
K ikeaspeu , b. w.,ik raspte tlit,heb uitgeraspt. Al raspende uitholen: rasp dc kaas toch
zoo geweldig nietuit.
K:lrazeu, o. w., ik raasde uitj heb uitge-

Blaslrav. Vau hier uitredding.
K ftreedeu, b. w.,ik rcedde uit,heb uitgereed. Toerusten:door wie isdatschip uitgereed?
Van hier uitreeder:en voor des uitreeders stad
ofplaats ten anker gekomeu. ZORGDR.
Kftregenen, onpers. w., het regende tlit,
het heeft uitgeregend. Ten einde regenen: als
heteens uitgeregend heeft.
Kllreg*ezâ, b.w.,ik regtteuit,hebuitgeregt.

men uttroon-'
en,ofttt-troeu-'
en: dat onkruidm oetmet
wortel en tak uitgeroeid worden. Ach, dat ik
nietword uitgeroeid. L.D.S.P. De Go
' dtloose
sullen van de aerde uytgeroeyt worden. BIJBELV.

Van hieruitroding,uitrooi
jing,uitroejing.
Uitroden t
/ffroog'
b? uitroet
j'
en zleders. ausrodelt
en ausraden, opperd. ausreuten, hoogd. ausrotten,
zweed.utrota,eng.to rootodzf,kom tvan rot,wortel, eng. t'oot,lat.radlib en beteekent dtls eigen-

Bewerkstelligen,te wege brengen, verrigten:gj li
jk ontwortelen.
hebt nietveeluitgeregt. Bi
j KItz.ook regtuitste- K:l:
roeuex:.zieuitroden.
ken;ook bedriegen,even a1sbi
jHoorT:
K#:roei
len, b.en o.w.,ik roeideuit,heb
en
be
n
uitgeroeid. Bedr.,door middel van riem eu
Geli
jk wi
jMeiskens,die eenvoudig zkn ellslecht,
bui
t
e
nwaa
r
t
s
voeren: de efrenheid van hetwater
'tEn zj wi
Jstoppen'toor!vaakworden uitgerecht.
K llee:k en, b. w., lk reikte uit,heb uitge- verlokte ons, om ons daarop eens te laten uitreikt. Uitstrekkenkso rekckte hi
jsdnehantui
jt, roei
jen. Onz.,zichzelven alroei
lendenaarbuiten
endegreep hem. Blaszrav. Voorty,ookdoortoe- voeren:wi
Jbesloten,om eensuitteroei
jen.

reiking aan den m an brengen:er werden allerlei K flreep.m . Eene verheffng van stem tot
verkwikkingen aan de arm en uitgereikt. Vanhier hetalgem een,om iets aan te kondigen,op tevei-

uitreiker,uitreiking,uitreikster.
len, enz.: aanstonds werd datheugeli
jke nieuws
KH re#s. v., meerv.uitreizen. Eene reis, die bi
J uitroep verbreid. Koopen in den wtroep. KIL.
van huis af gerigt is:wi
j hadden op de uitreis '
Eilteeereu. b.w.,ik riep uit,heb uitgeroealleleitegenspoed.
pen. Metgeroep uiten: ô hemel! riep hi
j uit.
K#leelzen. o. w.,ik reisde uit,ben uitge- Dat Israel nu uitroep overal. L.D.S.P. Bi
j
reisd. Ergensvan daan reizen:also rei
jsden de uitroep aankondi
gen:de vredewerd uitgeroepen.
kinderen lsraëls ujt van Rameses uae 5t
1c0th. Iemand alsKoning uitroepen,bj uitroep aankonBlassrav. Bjzonderljk, van huis afreizen: wi
j digen,dathj Koning geworden is. Van hieruitwaren naauweli
jksuitgereisd,toen ik terug ontbo- roep,uitroeper,uitroeping,en dezamenstell.:uitden werd. V an hier uitreis.

Kltrekenen. b.w.
,ik rekende uit,heb uit-

roepingsteeken,uitroepteeken.

Kftbeiiez:, b..en o.w.,ik rolde uit,heb en

gerekend. Al rekenende navorschen: reken het ben uitgerold. Bedr.,vaneenrpllen:een stuk lin-

eensvoormj uit. Yan hieruitrekeni
ng.

nen uitrollen. Onz.,metzq'
n;alrollendeergens

Kfkeehkex:, b. en o. w., ik-rekte uit,heb uit geraken : houd de maud l-egt; de appelell
uitgerekt. Bedr.,alrekkende verlengen:vruchte- zouden er uitrollen. M ethebben,ten einderollen:

loosrekte men hem op de pjnbank uit. Sjreck- nog heeftdie balnietuitgerold.
tense ui
jt tot een overtreckselvoor den altaer. K:éeendeu, b. w., ik rondde uit, heb
Bzasxrav. Zich ?
zskreàiezl is,zj
ine ledematen al uitgerond. Iets derwi
jze uitholen) dat het van
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binnen rond worde: gtfmoethetbeteruitronden. uitgeschept worden. A l scheppende wegnemen :
J-alles nit,watin de pot is. V an hier
K 'lron ken. o.m ,ik ronkte uit,heb uitge- schep vri
ronkt. Ten einde ronken: tzitgeronkt hebbendey uitschepping.
r H leh eu een, b.en o.w.,ik scheurde uit,
ontwaaktehi
jmethoofdpjn.
heb en ben uitgescheurd. Be(1r-, al seheurende
K:lreoqen,zieuitroden.
K férook en, b.w.,ik rookte uit,heb uitge. uitrukken)bewàaruw boek wel,gj moetde blarookt. Alrookende van kwade dampen zuiveren: den er niet uitscheuren. Onz., met uitrafeling
dit vertrek m ag weleensuitgerooktworden. Eene scheuren: het linnen houdt geenen steek, maar
pi
jp ten einde rooken: hebt gj uwe pi
jp reeds scheurtgestadig uit.
uitgerookt? Uitnlakenz uitluchten: uit deze een- K :lseh lelen, b.en o.w.jik schootuit,heb
vouwige bepalinge kan de verstandigc oordeelen, en ben uitgescboten. Bedr-,al schiettnde wegneoftoolleelkunst zoo strafwaerdig zj,alsvernufte- men:men heeft hem een oog uitgeschoten. Ie-

lozen, onder schjn' van hun bezwaertgeweten mands glazen uitschieten. Schieli
jk uittrekken:
t'ontlasten,haer uitrooclten. V oxo.

uitschieten den rock. KlL. Uitschiften: de zes-

Kiéru:
leu, o. w., ik ruide uit,hcb uitge- tehalven uitde schellingen uitschieten. Geen etell
ruid. Ten einde rui
jen: de hoenders schi
jnen uitschieten is, alles lusten. Geld uitschieten is,
haastuitgeruid te hebben. De haren van die kat hetzelve voorrekening van anderen,ofter bestri
jding van kosten,waarin ook anderen deelen moerui
jen uit.
K H ruk kex:. b. en 0. TVA, ik rukte uit,heb ten, uitgeven. Eenen boluitschieten is,hem uitllitgerukt. Bedr.,m et eenen ruk uit zi
jtjne plaats werpen. llit doen spruiten:dat de aerde ui
brengen:rukt de palissaden uit. Voxo. Over- schiete grasscheutk-ens. Bzgsssv. Onz., uitspruidragteli
jk,uitroei
jen,verdel
gen:detrouwloosesul- ten:het gewas begint uit te schieten. Uitgliplender van ujtgerukt werden. BlgB.
slz
v. Onz., pen:mi
jn voet schoot uit. Mi
jne treden waren
van een leger,zjne standplaatstoteenegezwinde bi
jkansujtgeschoten. BIJBSLV. Buitenwaartsuitonderneming verlaten:i
jlingsruktdevi
jand uit. steken :die hoek schiet alte ver uit. V an hier
K léru x:nen, zie uttrennen.
uitsehieting,uitschot.
K::rustex:, o. w., ik rustte uit,heb uitge- K::sehl
lz:ez:,o.w.,ik scheen uit, heb uitrust. Zich door rust van vermoei
j schi
jnt als
jing herstellen: geschenen. Uitblinken,uitmunten:zi
hier wil ik een weinig uitrusten. Ten einde rus- eene Eonkerster onder de m aagden uit. Ilatdoor
ten:zie zoo,nu heb ik uitgerust.
dezi
jden heen?deschoonheitvallhetli
jfuitsclli
jK le u sten, b. 57., ik rustte uit,heb uitge- nen kan en bllncken. Yoxo. Ten eindeschi
jnen:
het
l
i
cht
he
e
f
t
ui
t
ge
s
che
nen.
rust. V an het noodige totden uittogtvoorzien;
Overdragtel.:zi
jn
ht heeft uitgeschenen, hi
j is gestorven, dat
gi
j rustmi
j uit,als of ik naar Oostindië moest. lliic
c
ht
hee
f
t
ui
t
ge
s
chene
n,
di
e
groot
e
man
i
s
over
l
eEen schip uitrusten. 0u1. zeide men ook oprusjnsel, een straal,een licht,
/607: galei
jen oprusten. Z.Hzlaxs. Oneigenli
jk: den. Van hier uitsehi
de m ensch is metde uitnem endste vermogens uit- hetwelk ergensuitschi
jnt.
gerust,begaafd. Yan hier uitrusting.
Ki
l
s
ehf
lx
:
s
el
.
,
o
.,zieuitschqhen.
K lé.
ru sllug, v., m eerv. uitrustingen. De K :tseh âl.deren . b.w.,ik schillerde uit,heb
daad van uitrusten:'s lands kas werd door de uitgeschilderd. Door schildering afbeelden: hi
j
i
jk is,iemand
tlitrusting diervlootganscheli
jk uitgeput. Alwat laatzich uitsehilderen. Overdragtel
tot uitrusting van iets, ofiemand,strekt:mi
jne leeljk nitschilderen, veel kwaads van hem spreVan hier uitschildering.
uitrtlsting werd een buitvandenroofzieltenvi
jand. ken.
'Eliélfh f:feeen , b. en o.w.,ik schillbrde

Kl*sel
lla'
m pen,o.w.,ik schampte uij ben

uitgeschttmpt. A l schampende ergens uitghppen, uit, heb uitgeschilferd. Bedr, door schilfering
eer uitholen:waarom schilfcrt
uigi
tge
d
jhool
dien
springen,enz.:debi
jlschampteuit,en hieuw mi
j meer en mui
in den voet. V an hier uitscham ping.
pot zoo t? Onz., door schilfering
K l.lseh ateren, o. w.,ik schaterde uit,heb worden:zoo haastjzeren geschutvan binnen uit-

ilfert,wordthetgevaarli
jk.
uitgesehaterd. Luidkeelsschateren:zi
j begon uit sch'KH
seh :léeeen. o,w.yik schittterde uit,heb
tc jchateren, Van lagclzen uitschateren.
K :éseh aven, b.w.,ik schaafie uit,hebuit- uitgeschitterd. Uitblinken, uitschi
jnen, uitmunten:
geschaafd. Alschavende uitholen: die gootm oet hi
jschittertuitin dapperheid. Van hier uitschit-

meer uitgeschaafd worden. Alschavende wegne- tering.
ik sehokte uit,
men:wiltgi
jmi
j dievlek eensuitschaven? Van K ilseh ek ken .b.en o.w.,
llier uitschaving.
heb en ben uitgeschokt. Bedr-, door eenen schok
K :tgehel.den, b.en o.w.,ik scheidde uit, uitligten, uitwerpen : het paard schokte miJ* uit
hok uitgeligt,
jc#
hebenben uitgescheiden. Bedr-,afzonderen:ghi
j den zadel. Onzjd., door eenen hsi
uitgeschokt,
sult de Lcviten ui
jt het midden der kinderen uitgeworpen worden1waerdoor
Israels ui
jtscheiden. Ble
ysErav. Als onz. is het teraerde komtte rollen. V oND.
tegenwoordig meest in gebruik,voor aflaten,op- K :lsehexn- eiez:,zieuitschogpen.
Kllseherpen, b. en o.w.,Ik schopte uit,
houden:hetis ti
jd,om uit te scheiden.
K #lseh el.den, b.w.,ik scllold uit, heb uit- heb uitgeschopt. Bedr.,alschoppende uitdri
jven:

geseholden. Schelden, uitmaken, uitkri
jten: zi
j ik hebhaaruitlnjnhuisuitgeschopt. Metschopjmoetalde sneeuw uit dieu
schold hem uitvoor a1,wat leeli
jk is. H001
- dic pen uitschepgen:gi
vischteven malkanderen eens uitschelden. HM ,MA. gang laten ultschoppen. Onz.,tcn eindeschoppen,
K#tsehenken.b.w.,ik schonk uit,heb uit- schommelen:aI:gk uitgeschopthebt,ishctmkne
geschonken. Schenkende aan den man brengen, beurt.
verschenken:ilt schonk almi
jn bier onder hen K:tsehel. o., meerv. uitschotten. De daad
van uitschieten, ten behoeve van anderen uitgeuit.
K :lseh eppen, b. w., ik schepte uit, heb ven:ik kan tegen dat uitschot niet. Hetgeen uittlitgeschept. Alscheppende ltdigen:degootmoet gqschoten wordt:zie daaruw uitschotterug. Hd-
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geen a1smin deugdeli
jk uitgezonderd wordt: het schjfvergchuiven,ook eerstschuiven:a1sikuitgeis maar uitschot. Uitschotvan volk is doorgaans schoven heb, komt de beurt aan u. Van hier
slecht gepeupel; maar uitschot is ook wel eens uitschuiving.
r llseW ul.ll.,v.,naeerv.uitschulden. Uitstaande
'
manschap, die uit het midden der natie gekozen
wordt,om haar te verdedigen,landmilitie:deuit- schuld:erstaan nog vele uitschulden inzi
jnboek

sehotisopontboden,IIALMA;bi
jwien hetin de- open. Zijne uitschulden inmanen.
K :lsehueex:. b. w.
, ik schuurde uit, heb
zen zin manneli
jk is; even als in:ditisnu de '
oorsake van den ui
jtschot,diedeKoningh SALOMO uitgeschuurd. lnoor schuren uitdoen: ik heb er

dede opkomen. Bla13sLv. Daarentegen is het die vlakken uitgeschuurd. Schurende reinigen :de
onz. in:het ui
jtschot was dertigh dui
jsentman. potten moeten uitgeschuurd worden. Ditho1 deed
BzgsEruv.
hi
jin 'trondeuitschuren. HoorT.
Uitschot, neders. utschott,zweed.utskoth hoogd. K :éselllu tlen . b.w., ik schuttede uit, heb
Ausschusz,komtvan ut'tschk'efen.
uitgesehut. Bi
j KlL.door een afschutseluitweren.
Kllseheabben. b.w.,ik schrabde uit, heb V oorts,uiteene sluis uitlaten: men weigerde,om
uitgeschrabd. Genoegzaam evenveel als ut'tschz'a- ons aanstonds uit de sluis uitte schutten.
p6n en uitschrappen. Al schrabbende wegnem en: 'Elfésll.aa n. b.en o.w.,ik sloeg uit,heb en

waarom hebt gi
j dat woord uitgeschrabd? Al ben uitgeslagen. Bedr., al slaande uitdri
jven:
schrabbendeledigen,ofzuiveren:zi
j schrabt den iemantleenen tand uitslaan. lets, door het heen
potuit. Van hier uitschrabbing,uitschrabsel.
Xl:tseh rapex:, zie ut'tschrabben.
K flseh rap peu. zie uitschrabben.
K flseh reeu w en. b.en o.w.,ik schreeuwde
uit,heb uitgeschreeuwd. Bcdr.,eene gewaarwor-

en weder te slaan,van vocht,stof,enz.ontdoen:
dekens uitslaan. Nat linnen,salade,enz.uitslaan.

Uitdorschell:si
j sloeeh uit, dat s'
( op gelesen
hadde. BlasblLv. Uiteenplooijen: etne plaat,of
landkaart,in een boek uitslaan. Sla de tafelaan
jsalsi
jneworteding al schreeuwende aan den dag leggen: zi
j beide kanten uit. Uitbreiden:hi
schreeuwde hetuit,zoo zeer deed het haar. Iets lenui
jtslaen,a1sdeLibanon.BzaBsLv. Alslaande
alschreeuwende uiten:de laatste woorden werden verbreeden:hetgoud laatzich verbazend uitslaan.
door hem luidkeels uitgeschreeuwd. Onz-, luid- Alsl
aande van zich drjven: den ba1 uitslaan.
keels schreeuwen:ick sall
zi
jtschreeuwen,a1seene, Verkoopen: wi
jn uitslaan. Uiten:en slaatdees
die baert. BJJBSLV.
schimptaaluit. L.D.S.P. Onnutten klap uitKflsehrellen.b.en o.w.,ik schreide uit, slaan. KIL. Onz-, zieh buitenwaarts in dezen ol
heb uitgeschreid. Bedr-,doorschrei
jen a1sverlie- genen uitslag vertoonen:de koorts slaat hem aan
zen: zi
jne oogen uitscllrei
jen. Onz., ten einde den mond uit. De vorstbegint aan de wanden
schrei
jen:toen zi
jeindeli
jk ui
tgesehreidhad. 0111. llitte slaan. M et zulken uitsl
ag bezet zi
jn: W at
werd hetook gebezigd voor uitm alten, beschuldi- slaan de gevels der huizen uit! Hetvleesch begint
t te slaan. Ten einde slaan:laat de klok eerst
gen:den K oning a1s een goetgonner van de ket- ui
uitslaan. Tn hetspelen den eerstenslag aan eenen
tcrs uitschrei
jende. RlzJo.
K l:seh rueeven. b.w.,ik schreef uit.heb uit- bal geven : ik heb alte hard uitgeslageu. Van
geschreven. Nasehri
jven; afschri
jven: dat versje hieruitslag.
wcrd door een ieder ultgeschreven. Iemand uit- '
Elflsl.abb en . b.w.,ik slabde uit,heb uitge-

jnen
scbri
jvenis,letterdieveri
jjegenshem plegen.Voorts slabd. A1slabbende ledigen :de hond heeftzi
is:ietsuitschri
jven,hetdoorrondgezondene brie- bak reeds uitgeslabd.

ven overal bekend maken,aankondigen, aanbeve- '
rllsl.ag . m. D e daatlvan uitslaan ;de aflelen,enz :er werd eelllanddag uitgeschreven. Be- vering van verkochte goederen: verlof tot den

lastingen,heervaarten,enz.uitschri
jven. Van hier uitslag van zesankerswi
jn.Bi
jKIs.,HALSIA,en
uitschrift,bi
jKIs.voorafsehrift;ultschri
jver,uit'
- nog dageli
jks,doorslag van eenebalans,en daaruitvoortvloei
jend overwigt:gi
jmoetmi
jeen'goeschri
jving.
K :tseh robben . b.w.,ik schrobde uit,heb
uitgeschrobd. A lschrobbende reinigen; de keuken uitschrobben.
K:lsehudden. b.w.,ik schuddede uit, heb
uitgeschud. A1 sehuddende ledigen: zi
jne beurs

den uitslag geven D e aioop van eene zaak: ik
vrees voor eenen kwaden uitslag. Schim mel, vurigheid,enz.:veeg den uitslag van dekaas. Haar
gansche aangezigt was vo1 uitslag. Zamenstell.:

ledich. BIJBELV. M antels, dekens,enz.uitschudden, dezelve al schuddende. van stofenz.zuiveren. Zi
jnen krop uitschndden is.iguurli
jk,zieh
van opgekropte droefheid, of andere gewaarwor-

uitslagbiljet.uitslagbriefje,enz.
K llsll.apexl., b en o.w.,ik sliep uit,heb en
ben uitgeslapen. Bedr., door slaap verdri
jven:
ztjnen roes uitslapen. Die hoofdpi
jn zultgj wel
uitslapqn. Onz., met hebben en zq
jh, ten einde
slapen: a1s ik uitgeslagen heb. Zj isnog niet

aldusuit. Voxo. 1')e kleederen uitschudden is,

K fésllbb erex:, o. w., ik slibberde uit,ben

uitschudden. Hi
j si
j alsoo ui
jtgeschuddet ende

dingûn, ontlasten: zi
j schud in 'tendhaerkrop uitgeslapen.

bi
jK1t.,,dezelve schieli
jkuittrekken. Iemand uit- uitgeslibberd. Uitgli
jden: mi
jn voetslibberdeuit.
schudden,hem van kleederen enz. berooveu, hem
Kfésl.
llpen.b.w.,ik sleep uit,heb uitgesleplunderen. V an hier llitschudding.
pen. Alsli
jpende wegnemen:de roest ergensuitKltsehulle.
rez:,b.w.,ikschui
jerdeuit,heb sl
i
jpen. Al sli
jpende uitholen:datmesisin het
uitgeschui
jerd.Meteenen schui
jerreinigen:schui- midden te veeluitgeslepen.
jermi
jdien rok eensuit.
KHSl.
IJIen, b. en o.w.,ik sleetuit,heben
K fkseh ulven .b.en o.w.,ik schoofuit,heb ben uitgesleten. Bedr., al sl'
jtende aan den man
l
uitgeschoven. Bedr., buitenwaarts schuiven: de brengen,in hetklein vcrkoopen:hi
jsli
jthetvoor
lade uitschuiven. Daerna schovense de hantboo- mi
j uit. Onz., alsli
jtende verdwi
jnen:uw rouw
jduitsli
jten. Hetschriftisgeheel
men verder ui
jt. BIJBSLV. Het li
jf uitschuiven, moetmetden ti
zegtmen van eene koe,welker baarmoeder onder ui
tgesleten. Van hieruitsli
jter,uitsli
jting.
hetkalven uiteaat. Onz.. in het damspel, eene

K llsieepenp b. w., ik sloopte uit,heb uit-
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geslooyt. A1sloopende ontledigen:hethuiswordt eene vergadering verlaten,geen 1id m eer daarvan
van blnnen uitgesloopt, om tot een pakhuis te bl
i
jven: ik sneed ongemerkt uit. Hi
j is bj de
vcrandcring der regering uitgesncden. V an hier
dienen.
Zi
w.
e,
rmo
ikei
js
el
n,
- uitsnjding, uitsnede, dat bi
jKlra.evenveelbeteerltsïooven. rzich) wede
rc
kh. v
oofadfe
kent,en bi
jzonderli
jk voorverkooping inhetklein
mi
juit,heb mi
jt
litgesloofd.
slooven: wat hebt gi
j u daarweeruitgesloofd! plagtgebruikt te worden,en uitsnjder,een verkooper in hetklein.
Y an hier uitslooving.
Ellls'
'
lorpen. b. w., ik slorpte uit,heb uit- rltsxt4yeilen.b.w.,ik snoeideuit,heb uitltledigen,en
geslorpt. Anders ltitslurpen. Al slorpende uit- gesnoeid. Door SnOeJ
i*en van hout ol
verdunnen: snoci dien boom uog wat uit. Van
drinken:zi
jslorptehetgeheelekommet
jeuit.
K'l.
tsl.u :peu , o. w., ik sloop uit,ben uitge- hier uitsnoei
jing.
slopen. Al sluipende uitgaall: is hi
j wederom K l.tgx:erkeu . o. w., ik snorkte uit,heb uituitgeslopen?
gesnorkt. Ten einde snorken:hebtgi
j haastuitK'l.tsl.u lleu , b. w., ik aloot uit, heb uitge- gesnork-t?
'
K
l
tsnu
:l
en
.
b.
w.
,
i
k
s
noot
u
i
t
,
heb uitgesloten. W eren: hi
j wordtvan die erfenisuitgesloten. Om niet uit dien vriendenkring uîtgeslo- snoten. Door snuiten ontledigen:snuituwenneus
ten te worden. Uitzonderen: gi
l
- sluit vri
jwat ter dege uit. lloorslluiten uitblussellen:dekaars
snuiten.
nit. Ni
emand altgesloten. Uitsluè
tenderwi
jze is, uit'Eoésnu
l.ven. b. en o.w.,ik snoofnit,laeb
m et uitzonllcring. of wering, van alle anderen
datvoorregtisllem uitsluitenderwi
jzegeschonken. uitgesnoven. Bedr-,naar buiten snuiven:vo1vuurs

een' blaauwen damp van sm ook ten neaze aitV an hier uitsluiting,uitsluitsel.
'Eolsl.u léâug. v. De daad van uitsltliten,uit- snuiven. J.os M ARRI'I. A1 snuivende ledigen:zilgansche doos uit. Onz.,uitblazen:wi
j
zondering, wering: zi
jne uitsluiting van die erfe- snoof de
nis. M et uitsluitiug van alle anderen. B è)
-' 'tzd-f- lketen de paarden een weinig uitsnlziven. Ergens
jkschevers'
lpzk'
f?
bg wordt bjwoordeli
jk voor ut
tsluitender- OP uitsnuiven,zegtmen ll'l dedageli
?
,
t
?(
)z: gebruikt:hi
jgenietdatvoorregtbi
juitslui- keering,voor:naarstig naar ietstrachten,zichm et
ting.
vli
jtop ietstoeleggen,ietsmetdriftbejagen.
r llsllulésel,. o. Uiting van gevoelen,beslis- 'El:lsoppex:, b. w., ik sopte ait, heb uitga'
sende uitspraak: ik kan geen uitsluitselvan hem sopt. Alsoppende ledigen:eene pan uitsoppan.
'Eoésra nen, b. w , ik spaande uit,heb uitkri
jgen. Hi
jgeeftnooiteenig ui
tsluitsel.
gespaand. A 1 spanende ledigen, wegnemen: de
K'ltsl.u rpen. zie uitslorpen.
'tlits- eden . b.w.,ik smeedde uit,heb uit- boter,het botervat.uitspanen.
Ellkgpaunen, b.en o.w.,ik spandeuit,heb
gesmeed. Doorsmeden verbreeden:gj moethes '
uitgespannen. Bedr.,vaneenspannen:hetvelwas
llog watuitsmeden.
K ilsm el.éeu . b. en o.w.,ik sm olt ait, heb t
litgespannen. Hier spant hi
j al zi
jn kracht en
Ritgesm olten. Bedt.,door smelteilontledigen:vet netten uit. Voxo. Doe nam RlztaA, de dochter
ee
nen
s
ack,
en
s
pande
di
en voor haer
Van vleeseh enz. uitsm elten. Onz., uitgesmolten vau AJ'
A,
worden: laat het nog watuitsmelten. Onder het ui
jt OP eenen rotzsteell.BIJBHLV. Uit het gareel
jk, is,
smelten uitdei
jen, of veel opleveren: dat vet zal spannen: de paartlen lzitspannen. Figuurli
weluitsmelten. Van hieruitslnelting.
zich .uitspannen, zich zelven eenige veradem ing
chenken: ik di
en mi
j een weini
g ui
ttespannen.
r:lsm lten, b. &v.,ik smeet tzit-heb nitge- s
smeten. Al smi
jtende Wegnemen: iemands gla- Onz., paarden in eene herbcrg uithetgareellaZen ui
tiest gi
j ook uit te spannen ?
tsmi
jten. Vorst uit den troon gegmeten. ten spannen: verl
Van hieruitspttnning,uitspanselKRUL.
'tiâls- ok eu. b.w.,ik smookte uit,heb uit- K'llspan n:ug. v.,meerv.uitspanningen.D e
ad van uitspaunen: onder de uitspanning van
gesmookt. Ten einde smoken:hi
jheeftzi
jn pdp. da
het net. Figtlurl., veratleming: de wandeling is
je nog nietuitgesmookt.
'Elllwnappeu , b. w., ik snapte uit,heb uit- mi
jne eenige uitsp.
trl
ning. Voorts,ook eene herrg, waar m en paarden uitspant: waar ishier
gesnapt. Alssnappendeuiten:zjsnaptallesnit. be
de beste uitspanning? In het hoogd.A usspann.
K'
âtsnet'
le,v.,zie uitsnt
j'
den.
'Elllsx:eeu lveu, onpers. w., het sneeuwde 'K4tsp azxlel.. o, meerv. uitspanselen,ofuîtgenlll
-k, al wat uitgespannen wordt.
lzit, het heeft uitgesneeusvd. Ten einde Sneeu- spansels. Ei
ln het gcbrtzik, de hemel, in navolging van de
wen:heeft het nog nietuitgesneeuwd ?
K ftsxte:tex:, o.w.,ik snelde tlit,ben qitge- Hebreetzwell, die dezen naam aan den hemelgasneld. N aar buiten snellen:het gekerm deed een ven, omdat zi
j hem aIseen gewel
f,datoverden
aardbodem heen gespannerl stond, beschouwden:
ieder uitsnellen,om hulp aan te brengen.
leken a1sde glantz des ui
jtspansels.Bx.
ysssv.
r:tsn:ldex:, b.en o. w.,ik sneed uit,heb bli'Er
l.ésparen , b.w.,ik spaarde uit, heb uitgecn ben uitgesneden. Bedr-, door sni
jden wegnelnen :de tong werd hem uitgesneden. M.
' en sneed spaard. Door bespari
ng verkri
jgen: ik wenseh
haar de kanker ui
t. A1 sni
jdende uitholen: gi
j iets voor den ouden dag lzit te sparen. Van hier
sni
jdt de kaas te veeluit. l)e rug van dien rol
t uitsparing.
moetuhgesneden worden. A1sni
jdendeafbeelden; 'Ell.tspalleu, o. w., ik spattede uit,ben en
het is in koper uitgesneden. Zj weetalles van heb uitgespat. Alspattendeuitspringen:hetblûetl

papier uittesni
jden. Alsni
jdende aan den man
brengen, laken, linnen, enz.bi
j deelverkoopen:
hi
jsni
jdtzi
jnewaren nietuit. Jvtsni
l
-den,verkoopen met de snede,wtsli
jten.KIL. Onz.
,onder
het mes uitdi
jen,wel strekken: wat sni
jdt dat

spat er uit. Zich buitensporigljk gedragen:hi
j
spat gestadig uit. W ie breidelt dees genegenheit,
dat zi
j niet ait cn spat? Yoxo. Van biernit-

spatting.
'rl.lspeleu . b. en o.w.,ik speelde uit,heb
brood weinig uit! V oorts, bezigtmen ditwoord uitgespeeld. Bedr.,alspelende nederwerpen:welmet ztbh hedendaaes in den zin van vertrckken. ke kaartzalik uitspelen? Iets ten einde spelen:
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hj moet zi
jne roluitspelen,zoo alshi
j bestkan. heb uitgesprongen. Zich alspringende ergens uit
A1s wi-i dit speluitgespeeld hebben. Verrigten: bewegen:hi
j iseruitgesprongenguithet venster
wat hebt gi
l wederom uitgespeeld? Onz.
, eene enz. U itschieten: het slot wi1 niet uitspringen.
kaart nederwerpen,ook eerst spelen: gi
j moet U itsteken: die hoek springt al te ver uit. M et
uitspelen. Ten einde spelen: de klok heeft nog hebben, ten einde springen:nu za1zi
j haast uit-

niet uitgespeeld. Als de kinderenuitgespeeld hcb- gesprongen hebben. Van hier uitspringing, uitben,gaan zi
jnaarbed.
Spl*ong,enz.
K :lspe:Aen, b. w.,ik spelde uit,heb uitge- KH spe:lsez:? b.w., ik spritste uît,heb uitspeld. Ten einde spellen :zi
J heeft dat geheele gespritst. A1 sprltsende van zich geven:laat de
boek reedsuitgespeld.
fontein hetwater nlteens uitspritsen.
K ::speu een . b.w.,ik speurde uit,heb uit- K H spruléen, o. w.yik sprootuit,ben uîtgespeurd. Nasporell: laet ons m annen voor ons gesproten. A1spruitendetevoorschi
jnkomen:het
aengesichte henen senden, die ons hetlant ui
jt- gezaaide begint uit te spruiten. Ende de bladere
n
ui
t
s
pr
ui
t
e
n.
Bl
as>
l
Lv.
Spr
ui
t
en voortbrenSpeuren.Blgnxbv.
K :lspln xkeh, o. w.,ik spon uit,heb uitge- gen: de boom en sprniten reeds uit. Van hier
sponnen. Onder het spinnen uitdi
jen: die wol uitspruiting,uitspruitsel.
spint niet veeluit.
W fls4>u gex:. b. w.!ik spoog uit,heb uitgeK itsp:u en , b.w.,ik spittede uit,heb uitge- spogen. Al spugende t
lltwerpen:zi
jne beste sapspit. Door spitten uitholen:die groefmoetm eer pen tzitspugen. Uitbraken:hi
J heeftal,wathj
uitgespit worden.
nuttigde,weer uitgespogen. Zi
jne inwoners uitfTf4spoeïen, b.en o,w.,ik spoelde uit,heb spugen, zegt m en van een land,dat htln,a1shet
en ben uitgespoeld. Bedr., al spoelende uitho- ware,herberg weigert:geli
jck a1shetvolck,dat
len: aan dien kantspoelthet water den oever al voor u was. ui
jtgespogen hceft. BIJBErUV. Van
meer en meer uit. A 1spoelende zuiveren :spoel Qen mensch, is:zi
jnega1uitspugen,evenveela1s
uwen m ond ter dege uit. Glazen,vaten,enz.uit- dezelve uitbraken,figuurl-,zich scherp uiten. Anspoelen. Onz.,met zl
j'
n;door bespoeling uitge- ders ook uitspoumen,Cf/fe tt?zlen:men zach er duihoold worden:wat is dat land uitgespoeld! V an zent roode draeken hun viqr nitspouwen.V OND.
Van hieruitspuwsel.
hieruitspoeling,uitspoelsel,enz.
K:lspeken, b.en o.w.,ik spookte uit,beb Kltspu:
len,bedr.w.,ik spuidenit,hebuituitgespookt. Be(1r., uitvoeren, in eenen kwaden gespuid. Al spui
jende van zand enz. ontledige
n
:
a1
s
het
buitenk-anaal verzand is,wordthet
zin: wat hebt gd toclluitgespookt? Onz.,ten

einde spoken: wanneer zult g(
- eensuitgespookt uitgespuid. Van hieruitspui
jlng.
hebben?

K H spu lleu. b. w., ik spoot uit,heb uitge-

Kflsper:g. bi
jv n.en bi
jw.,uitsporiger,ui
t- spoten. Al spuitende nitwerpen: welk eenen dikspori
gst. Buitensporig: hi
jisin alzkn doen uit- ken straalvan waterspuitdiepi
jp uit!
sporig. W aarom gedraagt gi
j u zoo uitspori
g? K :éspu w en .zie uitspugen.

K:lslaan, b.en o.w.,ik stond uit,heb uitV an hieruitsporigheid,uitsporiglil-k.
K :llpeuw en ,zie uitspuulen.
gestaan. Bedr-, doorstaan, verduren: ik kan die
K â:spraak . v.,meerv.uitspraken. De daad pi
jnnietuitstaar. Stontt
1estormbui
juitvan bomvier en loot. Voxo. Onz., buitenwaarts
van uitspreken:zi
J werden totdeuitspraak van het men,
woord schibboleth verpligt. 1)ebi
jzonderewi
jze, staan : die steen staat al te verre uit.HALMA.

n uitspreekt:zi
jneuit- Voordeelshalve uitgczet zi
jn:er staat daar veel
waarop men zk'ne geDzeegde
uiting van een beslissend geld van hem uit. Uitstaandeschttlden,zi
spraak is gebrekkig.
jnschuloordeel, of vonnis: uitspraak doen. Het uitgesproken vonnis zelf: welk eene genadige lzitspraak! Op deze billi
jckeuitspraeck.Voxo. ln
het hoogd,Ausspruch;en in de beide eerstgemelde beteekenissen Aussprache.
K:llyre:tAen, b. w., ik spreidde uit, heb

den, die m en in te vorderen lleeft. Iets metiemand uitstaande hebben is,ietsm tt hem te vcreFenen hebben.
KhftslaAIen . b. 5:,., ik stalde uit,heb uitgestald. Op een stallet
jcuitspreiden,om te verkooPen : de kramers beginnen hunne waren rcedg
dtgespreid. Vaneenspreiden: waarom spreidtgi
j uitte stallen. V an hier uitstalling.
hettafellaken niet geheel uit? Sj sullen daer- K :ésla'm el.en. b. w., ik stamelde uit,l1e1)
over een decksel van dassevellen ui
jtsprei
jden. uitgestameld. A1 stam elende uiten: hct kind beBZJBELV. Beschadnwt van hacre uitgespreidev10- gint ztjne verlangensreedsuitte stamelen. Van
gels. V owp. Zielt ut-tspvez-den,wordtop meniger- hier uitstameling.
1eiwil-ze gebruikt:wat spreidtdie boom zich uit! K iéslap, m., meerv. uitstappen. Verklcinw.
1'e Saracenen hebben zich.in Afrika, Azië en uitstapje. Van uitstappen. Een stap bt
iitcn den
i
jken weg:wachtu van alleuitstapppcn en
Europa, wi
jd en zi
jd uitgespreid. '
Gaarop de eigenl
zegegalm zich uitspreide overal.V OND. V an hier buitensprongen. W i
j veroorloofden onseellklein
uitspreiding.
uitstapje,een klein togt
jeterzi
jdevan den weg,

Kl*lprekeillk,zîe uî
tspreken.

K H sprek en. b. en o.w.,ik sprak uit,heb
nitgesproken. Bedr.,alsprekendeuiten twanneer
wordt het vonnis over hem uitgesproken? Hare
droefheid is niet om uit te spreken,laatzich in
geene woorden uiten. Dan sult ghti den segen

en,overdragteli
jk,ook een klein uitweidingje bi
J
monde,ofgeschrifte.
K llslarpen , o.11'.,ik stapte uit,ben uitgestapt. Al stappende ergens nit gcraken: onder

het uitstappen verstuikte ik mjnen voet. Vanhier

uitstap.
K :llleek lel,zie uitstek.
K :lstek . o., meerv. uitstekkcn. V an uitstehier uitspraak. uitsprekeli
jk,datuitgesprokcn kan ken. De daad van uitsteken, uitmlluten; welke

ni
jtspreken op den berg Gerizum.BIJs>:I.v. Onz.,
ten eindesprekcn:laatmi
jtoch uitspreken!Van
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bugten uitsteekt:over dei
jzereleningvan 'tklee- den grond. Voxp. Figuurli
lk:hi
jstortz4nglnne ultstek.H oopT.
sche hart voor mi
j ui
t. Het hart der burgren
Kllgleken. b.eu o.w.
,ik stak t
lit,heb ult- uitgestort, schoot niet aen wil, maar kracht te
gestoken. Bedr-,alstekende wegnemen:turfuit- kort. VOND. 'kHad mk-n gebeden uitgestort.
steken. Ooghen metghiften uitsteken,is,bi
jKlL.y L.1).S.P. 1ck sa1uitstorten van mi
lnen geest
doorgeschenken a1s hetwareverblinden. Anders op allevleesch. Bze
yBlrav. Zjn wezen uitstorten,
is: iemand de oogcn uitsteken, even fguurli
jk, bezigt Voyo-, in de beteekenls van voorttelen 1
hem eenen schitterenden pronk vertooneh,waar- geen Engel heeft de maght zi
ln wezen uit te
doorhi
j a1sverblind worden lnoet. Voorts,be- storten. Van hieruitstorting.
teekent uitsteken, van zich af steken: den arm
K iéslraieu. o. w., ik straalde uit, heb en
uitsteken. V ooruit gespoeit met uitgesteeke kin ben uitgestraald. Al stralende ergens uitvoort-

en aengezichten.Voxp. Doestack hi
jsi
jnehant komen:veranderen in vier,dat,krachtig van verui
jt.BI.
;BELV. Ergens uitte voorschi
jn doen ko- mogen, hem uitstraelt uit gebaer, enz. VoNp.
men:si
jsteken de lippen ui
jt.BIJBELv'
. Detong Van hieruitstraling.
nitsteken. Eene vlag uitsteken. Al stekende af- K:tstrekRen. b.w.,ik strekte uit,heb uitbeelden. graveren: dat merk is wel uitgestolten. gestrekt. Van zi
ch afstrekken: htj strekte zi
l
-ne
Uitzonderen: dattie llertoghe an hetn trac,ende armen naarmi
juit. Soostrecke UzA si
lne hant
ghene dincvuten stac.M .SToxs. Ui
jtgestecken upt. BIJBEsv. Vaneenstrekken: voor 'tbedde
alle beeden gonsten v.H Ass. Onz,,ergensbuiten daar de zoon de frissche leen hadde uitgestrekt.
nitkomen: die hoek moetzoovernietuitsteken. Voxo. Ook overdragteljk:depalenvan zi
jn ri
jk
Ende si
jnebeenderen,dienietgesien en wierden, alverder uitstrekken. Zich l
zp
fltre/
cfzn,eigenlkk,
ultsteken. BIJBeLV. Uitmunten: hi
J stak onder zi
jne leden vaneenstrekken: en aen zi
jn eigen
zi
jne medeleerlingen uit. Dieuitsteektdoorzoo haertzich uitstrek'naar zi
jn 11st. Voxp. Oçerbrave proeven. Voxo. Dehand meteenig geld dragteli
jk:zoo ver strekt mi
lne magt zich niet
daarin uitstekenyom iets door hetraden van even uit. Zich ergens naar uitstrekken, hettrachten te

ofoneven tebeslissen:laten wi
jerom uitsteken. verkrkgen. Van hieruitstrekk-ing. Voorts,wordt
Van hieruitsteeksel.uitstek,uitstekend.
hetdeelw.uê
tgestrektalsbkv.n.gebruikt.
Kllslekend.bi
jv.n.en bi
jw., uitstekender, K'
:lstr:lkex:. b. wo ik streek uit,heb en
uitstekendst. Eigenli
jk,een deelw.van uit
steken. ben uitgestreken. A1 stri
jkende glad en efen
A1 wat uitsteekt, uitmunt: welk een uitstekend maken: is mi
jn das nog nietuîtgestreken?Een
verstand! De uitstekendste schoonheid der gan- uitgestreken gelaat,een cfpn,waaruitalleplooi
jen
schestad. Alsbi
jw.,bi
jllitstek:diewi
jn is uit- opzetteli
jk a1sweggestreken zkn. Uitluchten, ten
stekend lekker. Zi
j zong uitstekend schoon. Van toon stellen:hoegi
j den haet hebt uitgestreken.
hier uitstekendheid: bi
J uitstekendl
zeid,op eene Yoxo. Zi
Jstreekdienbedriegerlnstiguit.HALMA.
nitstekende wi
jze. l.
'ooT bezigtlletineenenkwa- Van llier nitstri
jker: nitstrjker van zi
jn' heer.
denzin:uitstekend van onverstand.
Yoxo. Uitstri
jking.
Elflltel. o. Van uitstellen. Dedaad vanuit- Kftglroel
'
len. b. w.
, ik strooide tlit, lleb
stellell,verschuiving:en deliefste om uitetelbidt. uitgestrooid.Alstrooi
jende verspreiden:roof,ende
Voxp. Ilie salhaersonder ui
jtstelecnen brui
jt- bui
jt,endegoederenysalhi
jonderhaerllitstroi
jen.
schat geven. Branslvv. W ilm en iek verdienen Blgslrav. M en heeft wederom paskwillen uitge't uitstel we1 van eenen oogenblick. lluIGSNS. strooid. W ie weet, hoeveel geld er nitgestrooid

Dewi
jldegeltnood geenen nitstelleedt. Hoov'
r, i
s? Overdragteli
jk:wie heeft dat geruchtultgebi
j wien dit woord hier te onregt lnanneli
jk is. strooid? Van hier nitstrooi
jer, uitstrooi
jingr uit.
Uitstel is geen afstel, a1s m en eene zaak lang strooisel.
nitstelt, laat m en haar daarop toch niet varen; K llgleoo- en, o.w., ik stroom de nit, heb

spreekw. Zamenstell.:uitsteldngen,uitstelti
jd.
en ben uitgestroomd. A1 stroomende uitvloejen:
K lllleql.l.en, b. w., ik stelde uît,lleb uitge- het bloed stroomde hem uit neus en mond. V an
steld. Bi
j KJL., even als het hoogd. ausstellen, hier uitstrooming.
uiteenstellen, uitstallen. V oorts, verschlliven: hiJ- K flslroepen. b. w., ik stroopte uit, heb
heeftde betaling tot morgen uitgesteld. 'tNieuw uitgestroopt. Al stroopende uitkleeden: op dat

Stadthuis cn zjnen uitgestelden bouqr
. VoxD. ickse nietnaeckt ui
jt cn stroope. BIJBSLV. A1
Om mi
jns nael
ns wille,sa1ick mi
jnen toorlllan- stroopende ontledigen: hetland is geheeluitgeger ujtstellen. BIJBSSA'. Van hier uitstel, nit- stroopt.
stelling.
K :tglu dereu, o. w., ik studecrde uit,hel)
K:lslepveu. o. w.
, ik stlerfuit,ben uitge- uitgestudeerd. Ten einde studcren: het isJam-

storven. Geheelwegsterven:dat geslacht is uit- mer,datm en hem nietkan laten tlitstuderen.Het

gestorven. Doorwegsterving van menschen ont- deelw.uîtgeatudeerd wordt a1s een bi
jv. n.geledigd worden:hetis hier zoo stil,a1g ofhcthqis bruikt.
uitgestorven ware. Van hier uitsterving.
'E/tgéuren, b.w., ik stullrde uit. llel' llitgeK'#lsteolez:. b.w.,ik stiet uit,lleb llitgcstoo- stnurd. Naar buiten sturen :ik stuurde llptschip

ten. A1 stootende wegnemen, of uitdri
jven:een totdateindellit. Zi
j werd om eene loodschap
glas uitstooten. A''
Ien stiet hem eenen tand uit. uitgestuurd.

Ovcrdragteli
jk: hi
j werd uit de synagoge llitge- K:lsul.
ieu.o.35.,ik suldse uit, ben en heb
stooten. Tck salse allelcxkensvan 11aengesichte uitgesuld. Uitgljden:mi
lne voeten begonnen uit
nitstooten. Bral3slav. Onnutten klap uitstooten. te sullen.
Van hicr uitstooting.
K fllapp en , b. w., ik tapte uit, heb uitgeK:llloplen. b.w., ik stortte uit,11e1)uitgc- tapt. A1tappende ledigen:tap hetvatm aar uit.
stort. A1 stortende ergens uitwerpen :koren op Al tappende ergens uit wcgnemen: wie heeftal

(
Ien zolder uitstorten! De wi
jn wort nitgestort. de koffjuitgetapt?
BT.
yBELV. En plengt en stort wat wi
jne uitop '
Klltaréeu,b.w.,ik tartteuit,heb uitgetart.
86
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Op eene tartende wi
lze uitdagen,trotseren:tart BI.TneLv. Onz.,zich altredende ergens uit beweGods wraak niet langer uit! Met briessen 't gen: naauwel
i
jks was ik uitgetreden. Het wort
spaensch genet uittart. VOND. Van hier uittar- nacht, in denwelkcn al het gedierte des wouts
ting.
ujttreet. I3l,
yBssv. Van hieruittreding.
Kltteekeneu, b.w., ik teekende nit, heb K:étrekken. b. en o. w., ik trok uit,heb
uitgeteekend. Al teekenende afbeelden:hi
j reist en ben uitgetrokken. Bedr., al trekkentle van
rond,om landgezigten uitte teekenen. V an hier zi
jne plaatsbrengen:hi
jl
ietzich eenen tand uittrekken. Trek flat onkrtlid uit. 'tW elck verdornitteekening.
K :lteezen , b. W., ik teesde nit,heb uitge- ret, eer m en hetujttreckt. Bl.
;nELv. A1 trekkendeuitdoen,a:eggen:den rok,de laarzen,enz.
tecsd. Uitpluizen:watteestgi
juit?
'E/ltel.ien. b.w.,ik telde uit, heb uitgeteld. uittrekken. Sotrok de man si
jneschoe ui
l
-t,ende
jnen naesten. BIJBZLV. Zich ?
zk'
flrelrl,
el
?
A1tellende uitgeven 1s, hoeveel gelds hebt gi
j gafse si
reeds uitgeteld? Van hier uitteller, uittelling, uit- is,zi
ch ontkleeden)trecktu tli
jtellde ontblootu.
telster.
r :lteren. b.en o.w..ik teerde nit, heb en
ben uitgeteerd. B edr-, al terende doen verkwi
jnen: de droefheid teert haar uit. W allthiJ- sal
alle deGoden de<aerdedoenui
jtteex
-en.1)IJBl;;Lv.
rn
uitu
geEene uitterende ziekte. Onz., dof
hli
j
tt
or
gine
gens
itm ergeld worden: ik s'rees, dat
teren zal. V an hier uittering.

BraBEcv. Voorts,is uittreklcen,ook den voornamen inhoud uit een geschrifttrekken,een uittrekse1daarvan m aken: ik wil tlatwerk ecns uittrekken. 1)e kracht ergell: nithalen:gi
j moet die

kruiden door middv
el van brandewi
jn uittrek
-ken.
Onza,zi
jne krachtvan zieh geven:laat die kruiden nog wat uittrekken. Zich ergens van daall
begeven:lnorgen zal hi
j uittrekkell. Toen Lo?
r
K llllegen. b.en o.w.,ik toog uit,heb en uit Sodom uittrok. Zich tot kri
jgsverrigtingen op
ben uitgetogen. Bedr-, uittrekken: hi
j toog ZJ
i*n weg begeven:de burgeri
j moetuittrekken. Daer.
l ui
jttrecken met groote grimmighejt.
zwaard uit. Had zk- daetli
jck uitgetoogen haer om sa1 hi
zichtbaerli
jck gestalt. Voxo. Uithalen,uitzuigen: 13IJBELV. Van hier uittrekking,uittreksel.
t00th den soeten honich uit. Z.NAcnerliio. Onz.. K :ltrom m elen, b. w., ik trom melde uit,
uitreizen,zichop weg begeven:wi
jtogen uit,om heb uitgetromm eld. A 1 trommelende rnchtbaar
tlen vi
jand te bespieden. Die ui
jtgetogen was,om maken : er wordt wcderom iets xlitgetrom meld.
(1e wi
jse van Babel te dooden. BlJ'
sEI,v. Van Van hier uittromm eling.
K l.ltrontpetlex:, b.w.,ik trompettede uit,
hier nittogt.
Kltt::ien. b.w.,ik tilde uit, heb uitgetild. heb uitgetrom pet. Onder trompettengeschal aanDooropligten uitnemen:kuntgi
Jdatpak eruit- kondigen: men lietden vrede alomlneuittrompettillen?
ten. Overdragteli
jk,men ecllluid gewag bekenf
l
K :lllm - eren. b.w.,ik timmcrdc uit,hcb maken:hi
jbegon zdnen eigenen 1ofuit te tromuitgetimm erd. Doortimm ering uitbreiden:de stad Petten.
K :u rou w en, b.:v.,ik trouAvde nit,heb l'itwordtal weer uitgetim merd.
Kllleeten,b.w.,ik toette uit,heb uitgetoct. getrouwd. Ten huweli
jk geven: hi
j heeft zi
jne
Anders uittuiten. D oor geblaas op eene toet,of kinderen zeer voordeelig llitgetrotlwd. A tln wien
tnit,verkondigen,en overdragteli
jk zeerruchtbaal- zalhij haar uittrouwen?
maken:waarom datzoo luld uitgetoet? Daer zi
j 'K':llu l.len , b. en o. w., ik tllilde uit,llel)
haeren 1of voor den volcke uyttuyt. W ssTsas. uitgetuild. Ten einde tnilen;zoo betlr.a1s onz,:
Kf::egt. m.,meerv.uittogten. Van uitti
egen. laat hem zi
jnen tuiluittuilen. tli
jhceftnog niet
De daad van uittrekken:bi
j lsaAslz
s uittogtuit uitgetuild.
Egypte.Bi
jKfL.ookeenvk-andigeuitval,ofstroop; K:ltu:lex:. zie ul'ttoeten.
en een kort begrip,een uittreksel.
K:lvaag*e'y o.,m eerv.uitvaagselen 011 tlitK llleoveren. b. w., ik tooverde uit, heb vaagsels. Van uttvagen. A1wat ergells als onnut
nitgetooverd. A ltooverende uitbrcngen:hocmag uitgevaagd wordt:waarom werpt gi
j hetuitvaag-

hi
j dicn ring uitaldiedoosjesuitgetoovertllleb- selvlak voor t1e deur? Overdragtelijk,ecn nietsben?
waardig en verwerpeli
jk ding,ofwezen: llet zi
jn
Klléornen, b.w.,ik tornde l
zit, heb uitge- uitvaagsels der zamenleving. Ghi
j hebt OnS tot
BI
JBELV.
tornd. A nders ook ub-ttarnen. Altornende uitne- een ui
jtvaegselendewechwerpselgestelt.

men: alle voering moet uit de m onw uitgetornd K ltvaakt, 5.., meerg. uitvaarten. Eigenli
jk.
(1e daad Van uitvaren: allerlei tegenspoed verworden. Van hier uittorning.
K llleewelten ,b-w.,ik torschte nit,hcb uit- traagde Onze uitvaart. lnzonderheid bezigt men
getorscht. Al torschende uitdragen: AxclllsEs ditwoord wegensli
jken,dieui
thet sterfhuis t/?*/.werd door ENEAS uithetbrandendeTrojenitge- varen,dat is,uitgevoerd worden,en beteekcllthct
de wegvoering van een li
torscht. V an hier uittorsching.
jk ter begrafenis: de
Kléleappen, b.w.,ik trapte nlt,heb uitge- vorst had eene prachtige uitvaart. Hi
J hieltde

jnsvaders. Hoov'
r. Zijnebroedersquatrapt. Al trappende van zi
jne plaats brengen tzitvaartzi
m en trapte de deur nit. A1 trappentle nitblus- men zi
jne uitvaert bekleeden. Voxo.
r llva gen , zie uitvegen.
schen: toen de kooluitzi
l
-ne pi
jp viel,traptc ik '
Elléval
l.. ln-, meerv. uitvallen. V an ltl'tvallen.
die uit. Al trappende crgens uîtbl'engen, wat '
Dedaad vau uitvallen. Bi
jzonderli
jk,ccn uitrnkhindertmj,datik u t
zitmi
jn huisuittrap?

Kléleeden, b.en o.w.,ik trad uit, heb en ken van belegerdela tegen hllnne bclegeraars:men
hen uitgetreden. Bedr,al tredentle uitbltlsschen: deetleenen hevigen uitvalop de aangelegde weraIs er vuur op den grond valt,moct gi
j hct aan- ken. In een tweegevecbt, eene hevige poging,
stonds Ilittreden. Al tredende uitwisschen: het om zi
jneparti
j te wonden:metmoeite weerdehi
j
opschriftder grafzerk was hier en daar reeds uit- dien uitval af. En ovcrdragteli
jk-, eene hevige
l
os
ba
r
s
t
i
ng
van
t
oor
ni
ge
ui
t
dl
'
ukki
ngen:
door
z
ul
ke
getreden. Al tredende ergens uitpersen: de treder en treedt geenen wi
jn ui
jtin dewi
jnbacken. uitvallen steltgil-u zelven ten toon.

UITVALLEN

K :évall.en ,o.3v.,ik vieltlit,ben of heb uit-
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r H v:uden .b. w.,ik vond uit,heb uitgcvon-

gevallen. A1 vallende vMn zi
jne plaatsgerake'
n: den. lets,datnog niet bestaat,door eene toevalwat valt uw haar uit! H et haarzal u uitvallen! lige ofopzetteli
jlteinspanning van gedachten,vel'gi
jzultietsandersen ergers ondervinden!spreekw. zinnen : wie heeft de drukkunst uitgevonden?
Ook overdragteli
jk: gedencktdan,wacrvan ghi
j Aroor dat het buskruid uitgevonden wicrd. lets,
ui
jtgevalen zi
jt. BIaB>JLV. Voorts,ook hevigli
jk datrceds bestaat,het eerste ontwaar worden,heet
uiteenebelegerdeplaatstegen denvi
jandaanruk- daarentegen hûtzelve ontdekken. Intusschen wordt
kell: de belegerden vielen gestadig uit. 1l)een uitvt
hden.in den STATI:XI,IJ.SICL ook gebezigd,wetweegevecht hevigli
jk op zi
jneparti
jaandringen: gens reeds bestaantle dingen, die n'len door nawoedend uitvallende,liep hi
j zichdesandersdegen vorsching ontwaar wordt:dat t1e mensehe niet en

i11hetli
jf. In toornigeuitdruk
-kingen losbarsten: kanui
jtvindenhetwerck,datonderdesonne gebittervielhi
jop haaruit. Eindeli
jkyzoo of zoo sehiet. BI.yBBLv.;ofwegens dingcn,diemen door
uitkomen? of gebeuren: het valt gansch andcrs middelvan inspanning van gedaehten vindt: de
uit,dan lk dacht. V an hier uitval,uitvalling.
Predikersochtaangename woorden ui
jttevinden.
K févaren . o.w., ik voer uit, ben of heb BIJBEruV. V an hier uitvlnder,uitvinding, uitvinduitgevaren. A1varende uitreizen:m etwelk schip sel,ontdekking,verdichtsel, uitvindster,enz.
voer hi
j uit? Zich i
jlillgsergensuitbegeven:de r lév:x:dsei,o.,zie uè-tvthden.
llui
jvelisui
jtuwedochterui
jtgevaren, Blgslzav. 'Eli.lv:sseh en .b.w.,ik vischte uit, heb uitM
.et geweld losbarsten: doe voer een wint ui
jt gevischt. A1 visschende ontledigen: m en heeft
van den Heere. BIJBSLV. ln toornige uitdruk- mi
jnen vi
jver uitgeviscl
zt. Overdragteli
jk,listel
i
jk

jzochthetbehendigli
jk uit te visl
tingen losbarsten:zi
j begon vreeseli
jk tegen hem navorschen:zi
uit te varen. Hi
jistegen hen ui
jtgevaren. B1a- schen. Van hier uitvisscher,uitvissching.
Bxsv. Ten einde varen: datscheepjezalhaast K :lvl.ek ken .b.w.,ik vlekte uit,heb uitgeuitgevarellhebben. Bi
jKIL.ook weggevoerdwor- vlekt. Door middelvan eene of meervlekken otlJ*n eenige letteren l11
*ta
fre.
del), zoo als cen li
jk ter begrafenis. Van hier zigtbaar m aken: e1* zi

vlekt.
uîtvaart.
K léveeh ten , b.en o.w.,ilt vocllt uitj heb K ltvlleden . o.w.,ik vlood uit, ben uitg6uitgevocllten. Bedr-,doorlang en geweldig001*10- vlotlen. Zich al vliedende ergens uit begeven :
gen verzwaklten, tc onderbrengen: lliun) door men zag den vi
jand aan alle kanten uit zkne leticnjarigen oorlog uitgevochten, OuD. Onz., ten gerplaats uitvlieden.
'E/tvilegen, o.w.,ik vloog uit,bel,en lleb
eindevechten:laatdiehaant
jesuitvechten!
K :tvegex:. b. w., ik veegde uit,heb uitge- uitgevlogen. Naar buiten vliegen:hi
j lict zi
jne
veegd. Anders ook ut-tvagen. A1 vegende reilli- duiven uitvliegen. Daer heb ik eerst om honingh
gen: de kamcr uitvegen. Iets m et eenen doek uitgevlogen. Voxo. Oneigenli
jk,zich vlugtig eruitvegen. lck salse m etden besem dcs vcrderfs gens uitbewegen,van levenloozedingen:devlam
v
l
oog
aa
n
a
l
l
e
ka
nt
en
ui
t
.
Van
menschen:isdie
ui
jtvagen. BzzsrLv. Overdragteli
jk:een glasuitvegen,llet schoon uitdrinken. Iemand den man- wilde knaap alweeruitgevlogen? Van hier uittel uitvegen. hem de les oplezenyhem bestraFen. vlieger,uitvlugt.enz.
K ilv::etex:.o.w.,ik vlootuit,belluitgevloVan hier uitveging,uitveegsel,of uitvaagsel.
K flve:l.en , b. w., ik veilde uit,hcb uitgc- ten. Alvlictende crgensuitkonlcn:hi
jdced waets veilen,om hetaan den man te bren- ter uit de rots tlitvlieten. Zieh al vlietende uit:-cild. l'
jstlanden
ge11: hoe ik hetook uitveil,ik vind geene koo- breiden: m en liet het water overderi
nae het
uitvlieten. Dese wateren vlieten
Pers. V an hier uitveiling.
K'
i.
lverkeeht.bi
jv.n., eigenli
jk,een deelw. voorste Galileen. BIJBsLv. V an hier uitvlieting.
, meerv. uitvloeden. Van uitvan uiverkoopen. D oor verkoopen van koopwaren KHv:eedy m.
ontbloot:die winkel is uitverkocht. Ik zal haai
st vloeden,datbi
J ltlL.(1e plaats van ut.tvloeo
.
,,
en yo.

uitverkochtzi
jn.
kleedt. Bi
JKIL.en HALMA dedaad van uitvloeiKféverkeepen, b.el1o.w.,onregelm.;ik jen.uitvloei
jing,in hethoogd.Aus
jlusz.
vcrkoehtuit,heb uitverkoeht. Zoo bedr.aIs onz., Y ilvl.eel
,ik vloeidcuit, ben tlit.jen. o.w.
ten einde verkoopen:hi
j vcrkooptzi
jnen winkel gcvloeid. Al vloei
jende crgens uitkomen: zoo
uit. Ik verkoop uit,om uitte scheidcn met ver- dathem bloed uitnells en m ond uitvloeide. Zich
koopen. Voorts,ltomtvan hieruitverl
tooper,uit- al vloci
jeùde uitbreiden: (
1e smeltende i
jsklomp
sli
jter,lli
J'KlL. Zie verder uitvevkocht.
vloeide aan alle kanten uit. 5rallhier uitvloed:
K:éverkeren,
bi
jv.n.,eigenli
jk, een deelw. uitvloei
jing,uitvloeisel.
van uitverktel'en,datoulings in plaats vall uitver- r :lvl.oe:se'? o.,m eerv.uitvloeisclen en uitkiezen, in gebruik moet zi
jn gewcest, e1welks vloeisels. Vanntttlloeq
j'
en. Eigenli
jk,alwatcrgens
verled.ti
jd llog in gebruik is; bli
jkens:ghi
j Jc- uitvloeit: Il
etuitvlo6iselvan een lek wi
jnvat. In
scllurulll,dien ick ui
jtverkoren hebba. BIJBELV. den vcrhcvenen sti
jl.alwatergeusuitvoortkomt:
Aveet,datmi
j God heeft uitverkoren. L.D.S,P. hetis een uitvloeiscl der Goddeli
jke goedheid.
Uitgekozcn,uitgelezen:salsi
jnc ui
jtverkorene bi
j Kilvlugt,v.,meerv.uitvlugtcn. Van uitvlieeen vergaderen. BllBy:Lv. Mi
ju uitverkoren llelt, gen. Eigenli
jk,(1e daad van uitvliegell: Nowclls
wat isscr m eenig spits op uwe borst gcvelt! duive kwam van hare tweede uitvlugt m eteen
Voxn.
oli
jfblad terug. Voorts,ontkoming:cr is geenc
K:éverzoe'
k en, b.w.,ik verzocht uit,heb uitvlugt meer voor hem mogeli
jk. De plaats,
uitverzocllt. Verzoeken om uit te gaan: ik ben waardoor men ontkomt: draag zorg om alle uitwederom tlitverzocht.
vlugten tc stuiten. Dc plaats waarhenen lnenzich

K'
flvl
ll.
eny b.w.,ik vi
jlde uit,heb uitgevi
jld.
Door vi
jleu ultholen: het moet mecr uitgevi
jld
worden. Doorvi
jlen wegnemen:vrtlchtelooszocht
hi
j den roestuitttvi
jlen. Van hieruitvi
jling.

vermaakshalve begeeft:daaris mi
jne eenige nitvlugt. Eenc ollgegronde verontechuldiging: hi
j
zoektallerleiuitvlugten. Van hierhetonz.werkw.
uitvlugten)bi
j Kls.tvenveela1suitvhkden.
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Kftvluglen, zie uttvlugt.
uit, heb en ben uitgewandeld. Onzjd.,ten eiude
K:lveee. m . Van uitvoeren. D e daad Van wandelen :nu heb ik eensregtuitgewandeld. Van
uitvoeren: er ligt eene zwarc belasting op den huis wandelelà: wandelt gi
j nieteensuit?Bcdr.,
uitvoer van de wol. D'AI4emeene staten deden door wandelen verdri
jven: ik had pi
jn in mi
jne
allen uitvoervan spi
jze verbleden. IloovT. Vo1- beenen,maar heb er die uitgewandeld.
gens HALMA, ook de tol van goederen,die men
K :éw a nnen , b.w., ik wande uit,heb uituitvoert,de uitgaande regten.
gewand. Al wannende zuiverel): dat koren is
K :*voeeen, b. w.,ik voerde uit,heb uitge- nietnaar behooren uitgewand.
voerd. Buitenwaarts voeren:er wordtveelrund- K féw as, o., m eerv. uitwassell. Verkleinw.
Ve6 uitgevoerd. lck salse uitvoeren van de vol- l
6ltwaqje. Van ut
twassen. A1 wat tegcn den gecken.BzlBsrav. Ten einde voeren, of brengen, wonen gang der natuur ergens uitwast:welk een

volbrengen:watkan hj uitvoeren?'tValtlichter leeli
jk uitwasaan zi
jnen neus!
aan te raden dan uit te voeren.Voxo. H etrecht

r iéw ase -en . o. w., ik wasem de uit,heb

der nootdruftigen sa1 ui
jtvoeren.BIJBBLV. Van uitgewasem d. W aeem van zich gevel):solllmigu
hier uitvoer, uitvoerder,uitvoerig,uitvoering,uit- ligcham en wasem en ligter uit,dallandere. Ikbegin reeds uit te wasemen. Ergens alwasemende
voerli
jk,uitvoerster.
IJ*>..n.en bi
K::voee:g, b*
jw,uitvoeriger,uit- uitkomen : er wasemen kwade dampen uit. Ook
voerigst. Van nè-tvoeren. Volledig, breedvoerig, wel eens bedr., als wasem opgeven:zulke Llocwi
jtlloopig, omslagtig: het werd uitvoerig beant- m en wasemtn geene gezonde Iuchtuit. Vallhicr
woord. D e uitvoerigste verhandeling. Van hier uitwaseming.
K féw asseh ee. b. w., ik wiesch uit, heb
uitvoerigheid,nitvoerigl
i
jk.
Klévoee:llk, bi
jv.n. en bi
jw.
,uitvoerli
jker, tlitgewassehen. Al wasschellA ergens tlitbrelluitvoerli
jkst. Van uitvoeren. Datuitgevoerdwor- gen: zi
j moet die vlek schoon uitwasschen. Al
den kan : dat ontwerp is uitvoerli
jker dan het wasschende van vuilontdoen:waseh de vaten tcr
uWe. Van hier l
titvoerli
jkheid. Zamenstell.:On- dege uit. W aarom hebt gjmi
jn linncn nietbcteruitgewaschen? Van hier uitwassching.
aitvoerljk.
Xr:évorseheu. b. 5V., l*k vorschte uit, heb K :éw assen. o.w.,ik wies uit,ben uitgewasuitgevorscht. Van vorschen,hetwelk bi
j 1fIL.niet sen. A1 wassende te voorschi
jn komen:uw haar
gevonden wordt. Door navorsching ontwaar wor- zal wel weer uitwassell. Tot op de i
jsop, die
den, ergens uitkri
jgen: ik heb die zaak nietktln- aen den wandt ui
jtwast. Blv
yBsruv. Ergens uitnen uitvorschen. Hetallerverborgenstevorschthi
j wasseù, uitgroei
jen: zi
jn ten ruggebeen taeieuituit.G.Bxwxo'r. Van hitr nitvorsehing.
gewasse pennen. Voxo. Als waer een twecde
Kflvragen, b. w ,ilt vroeg (vraagde)uit, M wxs ten zadel uitgewassen.VoxD. Hct deelw.
lleb uitgevraagd. D oor vragen tot ontdekking en uit
gewassen wordt ook a1s een bi
jv.n.gebruik-t:
opbiechting van allesbewegen:ik merkte,dathd een uitgewassen Jongeling. Di:jollgedochteris
mi
j wilde uitvragen. Tot uitgaan verzoeken:ik nog nietvolkomen uitgewassen. Van hier uitwas,
ben heden avond wederom uitgevraagd. V an hier uitwassing,in hethoogd.Auswacjsung.
uitvraagster,uitvrager,uitvraging.
K #éw aéeeen, b. en o.w., ik waterdc uit,
Klévreéen, b. w., ik vrat uit,heb uitgevle- heb uitgewaterd. Bedr-, al waterende lozen,uit-

tcn. Al vretende ledigen: heeft dehond zi
jnen werpen: hi
j heeftverscheidcnesteentjesuitgewabak aluitgevreten? A1vretcnde ergensuitwegne- terd. 0nz-, zi
l'n water lozen:die stroom watert
men1 zi
jvreten dekruim van hetbrood uit. Al onmiddelli
jk in zecuit. Ten eillde wateren:Iaat
vretende uitholen: de muizen vraten de kaas ge- het kind uitwateren. Van hier uitwatering,wastadig uit. Ook overdragteljk:watheeftderoest terlozing.
K :tw eek en, b.en o.w.,ik weekte uit,hel)
datjzertzitgevreten!Yan hieruitvreting.
K:lw aallen. b.cn o.w.,ikwaaide (woei) en ben uitgeweekt. Bedr.,door weeken,van zout
qit, heb uitgewaaid. Bedr.,alwaai
jendeuitblus- enz.ontlasten:gi
jmoetdien haring in karllemelk
schen: dewind woeihetl
ichtuit. A1waai
jende uitweeken. Alweekellde doen uitdi
jen:week het
van zi
jneplaatsbrengen:dieglazen zi
jndoorden gedroogde ooft wat uit, eer gi
j het toebereidt.
J-ongsten storm uitgewaaid. Onz,, door gewaai Onz., al weekende van zout enz. ontlast woruitgebluschtworden:dekaarszaluitwaaden.On- den: laat het gezouten vleesch nog watuitweepersoonli
jk,ten einde waai
jen:alsheteensuitge- ken. Uitdi
jen: wat is die stokvisch uitgeweekt!
waaid heeft,zullen wd schoonwederkri
jgen.Van V an hieruitweeking.
K :lw eenen ,b.en o.3:-.,ik weende uit,heb
hieruitwaating.
K:lwaaeks. bi
jw.van plaats. Naarbuitcn: uitgeweend. Bedn,ten einde weenen:zi
jzalhadie tand is te vcel uitwaartsgeweken. Geldck ren rouw welhaast uitgeweend hebbel). Zi
jne
een vallende scheure ujtwaertsgebogen in eellcn oogen uitweenen, is, zeer sterk weenen. Onz.:
hoogen muer.Blgslsv.
toen zi
j uitgeweelld had.
Uitwaarts, hoogd. auswörts, eng. outward,an- K:éw eg. m.,meerv.uitwegen. Eigenl
i
jk,een
gels. utwear
s zamengesteld uitbetoude z.n. weg,langswelkeu m en ergen:ui!gerakcl)kttn:ilt
*h i
waart en utt.
zienergenseenigen uitweg. Figuurli
jk,een midK:tw aehk, v.
, meerv. uitwachten. Bi
jKIL. (lel,om zich uit evenveel welke verlegellheid te
en HALMA, een buitenpost: zi
j liggen op eene redden:hj zoektallerleiuitwegen.

i twacht.
K:éw aken. o.w ,ik waakte uit,heb en ben
uitgewaakt. Al wakende doorbrengen:ik wi1dezen nachtnog uitwakcn. Ten einde waken:nog
eene wacht,dan heb ik uitgewaakt. Door waken
zich afmatten:ik ben uitgewaakt.
KHw aade:en, b. en o. w.
; ik Gandelde

K H w egen , b.w.,ik woog uit,heb uitgewogea. Alwegende aan den m an brellgen:hoeveel

vleescl
zhebtgi
jheden uitgewogen? W aarom weegt
gjlieden gelt ui
jtvoor'tgene,datgeen brooten
is? BIJ'BsLv. Van hier uitweging.
Kflw eiden, o.w.,ik weidde uit,heb uitge-

weid. Eigenli
jk,van weidend vee gesproken,zjn
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voedselwi
jd en zi
jd zoeken; doel)a1szoodanig daarstellen : dat zal niets tzitwinnen. Het wint
j vri
jwatuit,datik ditpad kiezc.
is het buiten gebruik. Mct zi
jn gesprek wi
jd mi
en zi
jd rondzwervtn; wi
jdloopig behandelen: ik K:lw :ssehen. b.w.,ik wischte uit,heb uitwildaarover niet verder tlitweiden. Van hieruit- gewischt. A lwisschende zuiveren:isde potnog
weiding.
niet uitgewischt? Flguurli
jk: ick saI Jerusalem
itwisschen,geli
jck als men eeneschoteluitwischt.
r féw end:g,bi
jv.n.enbi
jw.,ui
twelldiger,uit- u
wendigst. Hettegenoverstaandevan t'nwendig,uiter- BIJBELV. Al wisschende wegnemen:al het vuil
li
jk:zi
jne uitwendige gedaante wi
jsthetnietuit. is uitden schotel uitgewiscllt. Hk-heefta1,wat
jk: word
Maer hoewelonseui
jtwendige menschc verdorven er op (le 1eistond,uitgewischt. Figuurli
wort. BIJBELV. Tnwent
lig bevalt het mi
j beter, onze schuld genadig llitgewischt. L. D. S. 14.
dan t
litwendig. Bi
j lflL.ook pronk-enpraalziek ; Deti
jd zalharen rouw weluitwisschen. Vanhier
ell, als bi
jrv-,van buiten,uithetgeheugen;even uitwissching.
Kâ
éw :sseleu, b.w.,ik wisselde uit,heb uitals hethoogd.auswendig. V anhieruitwendigheid,
uitwendigli
jk.
gewisseld. Bi
jwisselingovergevel:heteenemoet
K :*w erkeu .b.en o.w.,ik werkte uit,heb tegen hetandere tli
tgewisseld worden. Kri
jgsgellitgewerkt. Bedr-,door werkzaam heitldaarstellen: vangenen uitwisselen. Van hier nitwisseling.
hoeveelgoeds heeft hi
j niet reeds uitgewerkt! K âtw eeden. o. w.,ik woedde uit,heb uitEvenveel hoe ook veroorzaken: hetiste hopen, woed. Ten einde woeden :de pest heeftnog niet
dat de vrede tusscllen Rusland cn de Porte veel ganscheli
jk uitgewoed.
goeds zal uitwerken. Door m it
ldelvan eene uit- K H w eek eren . b.w.,ik wockerde uit, heb
voerigc en naauwkeurige bewerking voltooi
jen: uitgewoekerd. làoor woek-eren uitwinnenï:ik zock
op dat tafbreelis m eer dan eellbeeld slechtuit- eenigen ti
jd I
litte woekeren. Alwoekerende uitgewerkt. Hi
j ontwierp het plan,en ik heb het Ilutten,uitzuigen:hi
j woekertzi
jneevenmenschen
tlitgewerkt. Onz., ten einde werkcn : de drank
lnoeteerstuitgewerkthebben. V an hier llitwerker.uitwerking,uitwerksel.
Kltw eeksei, o.,zie uitwerken.
K iéw errex:, b.w.,ik wierp uit, heb uitgeworpen. A1werpende ergensuitbrengen:het anker,hct dieplood,de netten uitwerpën. Lichteden

uit.

Kftw enen,b.en o.w.,ik woonde uit, heb
uitgewoond. Bedr.) ten cinde wonen, een hui:

derwi
jze bewonen, dat allesdaarin beschadigd of
daaruit weggebroken worde:wat hebben zi
j dat
huis uitgewoond! Onz.,ergells buiten wonen:om

ui
jthetlichaem ui
l
-tte woonen. BlaB>zLv.
sj het schip, ende wierpen hetcoren ui
jtin de Xrllw eep , m ., meerv. uitworpen. H oogd.
ZOC. BI
JBELV. Al werpendc van zi
jne plaats Auswur
f De daad van uitwerpen:deden si
j des
brcngen:iem and eel) oog,eenen talld,uitwerpen. volgenden daeghseenen ui
jtworp. BlaBslz
v.
Al brakende, of uit buik e1)ingewantlen,lozell: K ftw ertel.
en. b. w., ik wortelde uit,hcb
bloed el1 sli
jln uitwerpen. In de hei
jmeliekhei
jt uitgeworteld. M et wortel en aluitrukken;mi
jne
wort ui
jtgeworpen. BlaBsrzv. Uitdri
jven, uitban- sprui
jten moeteu ui
jtgewortelt worden. BzaBzlav.
nell:duivelen uitwerpen. Sverptde (iienstm aeght Fig.:hi
jsa1u ui
jtwortelen ui
jtden Iandeder 1eui
jteude haren solle. Bllsslav. Hi
j werd uit de vendigen. BIJBELV.
synaguge uitgeworpen. Uitscllieten1die ranckell '
Eliéw e:lvezx.b.w., ik wreef uit, lleb uitvoortbragt, ende scheuten uil-twierp. BlaBsLv. gewreven. Door wri
jvel) reinigen: wrdf mi
jne
jvendewegnemcn)alhetsli
jk
Bi
j IfIL.ook ontmannen, evcn als het lloogd kouselluit. Alwri
austoer
jèn. Van hier uitwerpeling, KIt,
.,uitwer- moet uit den overrok uitgewreven wordcn.
Kltw e:ngen. b. w.,ik wrong uit,heb uit'
ping.uitwerpsel,ook ajgang,- uitworp.
r fllverp se', o.,zie uitwerpelè.
gewrongen. A1 wringende van vocht ontlasten :
K :lw :eden . b.w.,ik wiedde uit,heb uitge- wring hct linllen ter dege uit.
wied. D oor wieden wegnemen:onkruid uitwie- Kl.
lw reelen, b.w ,ik wroette uit,heb uit-

den. Al wicdende zuiverell:hebtgi
j de salade gewroct. A1 wroetende van zijne lllaatsbrengen:
reeds uitgewied?
het swi
jll uit den woude heeft hem ui
jtgewroet.
K féw liek en . o.w.,ik week uit, bcn uitge- BIJBELV.

KH zagen. b.w.,ik zaagde uit? hel) uitgeweken. Buitenwaarts wi
jken:ick en salnoch
rechterllocl terslinckerhantui
jtwi
jekcn.BIJBILV. zaagd. Alzagende uitholen;zaag dlen balk nog
De muur wi
jkt geweldi
g uit. Uitglippell: mi
jn wat uit. D oor Zagen Wegnem en: ik lieter een
voetweek uit. Fi
guurli
jk,worden ielllands voe- stuk uitzagen. a e11 zegt vau eell schip,dat in
ten, en wordt hi
j zelf, g'ezegd uitte?t
)(
).
1-6a.als hetil-s vastgevroren ligtydathetuitgezaagd wordt,
hi
jhetregtespoorverlaat.Eindeli
jk,isuitwn
''
/r6?,, wanneer heti
js roudom hetzelve open gezaagd
in vri
jwillige ballingschap gaan:zi
j weken naar wordt.
Frankri
jk uit. Van hieruitwi
jkeling,uitwi
jking. K:tzakkeu. o. w., ik zakte uit,beu uitgcK:tw i
lzen, b.w.,ik weesuit,heb uitgewe- zakt. Buitenwaarts zakken:zietgijniet,hocdie
zen. Op eene beslissende wi
jze aantt
lolten: de m uur uitzakt. Van hier tzitzak-king.
ti
jd za1 llet uitwi
jzen. Eene zaak uitwi
jzen,de- r#lzee- eu. b. w., ik zeemde uit,heb uitzelvc beslissen. Een vonnis uitwi
jzen, hetzelve gezeem d. Afet eenen zeemtm lap van binnen zuivcllen. Van hier uitwi
jzing.
veren: de glaasjesmoeten betcruitgezzemtlworK itw :nden. b, w.j ik wolld uit,heb uitge- den. Van hier uitzeeming.
wondcn. Alet eene winde uithalen: eene gebro- r itzeggen, b, w., ik zcifle uit,heb uitgekene as tliteenen m olen uitwinden. A lwindende zeid)of uitgezegd. Tell einde zeggen: gi
j laat

uithalen:ll
i
j wond den ganscllen lintworm uit. mij het niet tlitzeggen. Uitsprcken: ick segge
Vaueenwinden:windthetlint eellsuit.
mi
jne gedichten ui
jt. BlgBEsv. Voorheen ook
K :lw ln x:en, b.m ,ik won uit,hebuitgewon- ontzëggen,weigeren:en zo hi
j haeruitzeide,zi
jn'
nen. A1s cene Finst verl
tri
jgen :wat wint gi
l
- mont te zctten aen het aengeboden oofk. ScHxM.
daarmede uit? Ti
jd uitTvinnen. A1s eellq winst Bi
J 1<zb.ook bannqn;diegebannen endevuktge-
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sei
jtworde. v.H&ss. Dat zij hem ter stad uit- Reikhalzen: de vader zagh om troost uit aller
zeidde. H()oFT. V oorts oulings, evcn als het wegen. Voxo. Si
jsagen ui
jt,maardaeren was
neders.uitseggen,uitzonderen:argllclisthier uitge- geen V erlosser. BIJBEsv. Zulk of zulk een
secht. v.H Ass. In denzelfden zin zegtmen nog: voorkol
zlen hebben:ziethil-er nog zoo ongullstig

aldekinderen waren er,uitgczeid de twce jong- uit?Zoo ofzoo geschapen zi
jn:hetzieterslecht
ste.d.i.uitgezonderd)behalve.
met heln uit. Bemorst zi
jn: wel, kind! wat ziet
K ftze:l.ez:. o, w.,ik zeilde uit, heb el1 ben gi
j erweer uit!Van hieruitzigt.
uitgezeild. Metzùh, van huiszeilen:devlootis X flz:l*leny b. w., ik ziftte uit,heb uitgezift.
reeds uitgezeild. M et hebben, ten einde zeilen: A1ziftende zulveren :is lletm eelreeds uitgezift?
wi
j zullen haastuitgezeild hebben, en aan het A1 ziftende van iets afscheiden: hoeveel meeltouwt
je moeten gaan. Voorts,ook meteen'vier- bloem hebtgij uit dien zak uitgezift? Zift al de
tlen naamval: ik weet niet, ofwi
j datrak nog zeemelen zorgvuldig uit. Figuurli
jk, is uitzf/:z?,
wel eens uitzeilen zullen. Gi
j zeilt hun havens naauwkeurig beoordeelentgi
j moet all
eszoo fi
jn
niet uitziften. V an hier uitzifter, uitzifting, uitziftsel.
r lézlgl, o., meerv. uitzigten. Van uitzkn.
iemand uitom hulp! Alsdan salhi
jsi
jneEngelen D e daad van uitzien:iemand alle uitzigt beletten.
uitsenden. BI.TBSIZV. V an hier uitzending.
Onder het uitzigt over eene sehoone vallei. De
E/tzel, m., meerv. uitzettcn. Een voorraad opelling,waardoorm en uitziet:dacr waren drie
'
val)kleetleren enz, dien m en ielnand m edegeeft, ri
jgen vallui
jtsichten. BlJslLv. De plaats,waar-

in en uit. VoND.
K l.tzenden . b. w., ik zond uit,lleb
zonden. Naar buiten, van zich af,zenden:

als mcn hem aan zich zelven overlaat:zi
j kreeg
bi
jhaarhuweli
jk eenenkosteli
jkenuitzet. Figuurli
jk, een barsch antwoord, eene onvriendeli
jke
bejegening: a1s hi
j wcerkomt, za1ik hem eenen

over men uitziet: welk een heerli
jk uitzigt hebt
gi
l
-daarvooruw lluis!Figuurli
jk,hetgeen men

m et du oogen van den geest als voor zicll zict,
hetgeen men hoopt en verwacht:verheug u niet
uitzetgeven. Ook geeftKls.aan wtset en wtset- te zeer over uw streelentl uitzigt!De dattd van
tigheq'
d van wt
settè
gh,melaatseh,debeteekenisvan uitzien metde oogen desgeestes: een verrukkend
m elaatschheid, hoogd. Aussatz. Van uitzettea. uitzigtip de eeuwigheid.

Sommigen zi
jn van oordeel, dat (Ie melaatschheid '
r:ézl
lgen, b.en o.w., ik zeeg uit,heb cn
oul. bi
j ons ut
'
tzet genocmd werd, eu dcn naam ben aitgezegen. Bedr-,iets van vocht ontledigen,
van Aussatz bi
jdeDuitschersnog draagt, omdat door hetzelve er uit tc doen zi
jgen:diegi
jde
de melaatschheid zich a1s een korst op de huid mugge ui
jtzi
jget, ende den kemel doorswel
get.
M
waTl
xl
us
m
e
cl
l
t
,
da
t
de
naam
daa
rv
an
zet.
BIJBELV. tll
3z-, al zi
jgende ergells uitgeraken:

ontstaan is,dat de m ensehen,m etdeze kwaalbe- alhetvochtiser reeds uitgezegen.
smet,buiten den staatder zam enlevinge met an- K:tzlo
jpel.
en,zieuitzùpen.
deren gesteld werden.
r:lzqpen,o.w.,ikzi
'
jpte uit,ben uitgezi
jpt.
Kflzellen, b.en o.w., ik zettede uitjheb Even als hetvoortdurend w.uitzo'pelen,alzi
jpe-

uitgezet. Bedr-,uiteen scllip zetten :gi
j moethet lendeergensuitvloei
jen: de wi
jnzi
jptrontlom uit
aan die herberg uitzctten. V an lnenschen gespro- hetvatuit Van hieruitzi
jping,tlitlekking.
ken, uit een schip laten gaan:Avilt gi
jmi
jop K fézlngen? b.w.,ik zong uityhcb uitgezonhalfweg uitzetten? Uit evenveelwelk ander ding gen. lets ten elnde zingell:zing lletganschelied
zettcn:ik had al, wat zi
j noodig hebben kon, uit! Spreekw.: hi
j moet zi
jn lied uitzingen,het
voor haar uitgezet. M aak niet, dat men u uit ga hoe hetga, hi
j houdt niet op, voor dat hi
j
het huis uitzette. Uiteenzetten : iedereen begint zi
jn voornemen volvoerd,en zi
jnbedri
jfafgewerk:
zi
jue waren uit te zetteu. Uitbreitlen: hi
j zet heeft.
zi
jnelandpalen almeer en lneer uit. Schildwaeh- '
rflzlun:g,bi
jv.n.en bi
jw., uitzinlliger, uitten,postenyenz.ui
tzetten is, dezelve totzi
jne be- zi
nnigst. Zinneloos, olltzind: welk een uitzinnig
veiliging op cclli
gen afstand van zich plaatsen. menscll!Hi
j hceftden liui
jvel,ende is lli
jtsinnich.
Geld uitzetten, hetzelve aan anderen op rentcn Blan--v. Van zaken, nietmetverstand en wi
jsgeven. îvtsetten den ,
:o?
7e is, bi
j KIL.,hem aan heid overeenkomende: wie hoordcooituitzillniger
zich zelven overgeven,in daarbi
j van eenen uitzet taal?Alsbi
jw.
, onverstandigli
jk:hoe llandeltgi
j
voorzien. Ol
)z.
,isuitzetten,uitdi
jen:het deeg be- zoo uitzinnig!Van hieruitzinnigheid,uitzinnigli
jk.
gintuit te zetten. V an een mensell gesproken,

r âtzoeken, b.w., onregelm.; ik zochtuit,

zwaarli
jvig worden:zi
jbegintuitte zetten. Uit- hcbuitgezocht. A1zoekende uitkiezen: hi
j zoekt
buigen, uitwi
jken: de mul
zr zet vrecseli
jk uit. debestekersen uit. Totdatghi
jrcdenen ui
jtgeVsn hicr uitzet,uitzetting,uitzetscl.
sochthaddet. BIJBELV. Van hier uitzoeking, e11
K:*z:edex:. b.w.,ik zood uit, heb uitgc- het deelbv. uitgezocht, dat als bi
jv. n.gebruikt
zoden. A lziedentle van kracllt enz. ontletligell: wortlt.

ziedtgi
j hctvleesch nog almeeruit?

K'
:lzonderen, b. w.,ik zollderde uit,heb

r itz:ek en, o.w., ik ziekte uit, belle11heb uitgezonderd. Uitnemen, afzonderen: ik zonder

uitgeziekt. Afetaf
lzd, doorziekte gezuiverd wor- niemand uit. Van hieruitzondering,uitzonderli
jk.
den:gi
jzi
jtwaarli
jk we1 uitgeziekt. Met hebbent Voorts, wordt het deelw.uîtgezondel'
d alsvoorz.
lang genoeg metziekte worstelen :heeft dat huis- c11bi
jw.gebruikt.
houden nog nietuitgeziekt?
K ltzu :g-en ,b.w.,ik zoog uit, heb uitgezoXl':tz:ex:. b.en o.w., ik zag uit, lleb uitge- gcn. Al zuigende ergens uitbrengen: vergif uit

zien. Bedr.,uitkippen: llebt gi
j reeds ietsvoor eenewonde uitzuigen. A1 zuigellde ledigen:het
u uitgezien? Siet mj doch eenen man ui
jt,die kild zoog de borst sehoon uit. Overdragteli
jk,
we1spelen kan. BIJBELV. Zi
jne oogell uitzien, langzamerlland,er1 zonder openbaar geweld,beofzi
jne oogen uit het hoofdzien,is,metsterke rooven:datland wordt onbarmhartig uitgezogen.
inspanning zien. Onz., naar btlitcn zien: dat V an hier uitztliger,uitzuiging.
MzczztraSwrl-sdochterdevcnsterui
jtsach.BzlssLv. K:lzu:x:fgex:, b. w., ik zuinigde uit,heb
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uitgezuinigd. Door bezuiniging verkri
l
-gen: hi
j en trl
kht,in Maastricht,een veer,ln hetlat.traheeft een mooisommet
jeuitgezulnlgd. Van hier jectum. Zieook Dordrecht,en drecàt.
uitzuiniging.
r treeh tenaar. m., m eerv. Utrechtenaars
W ilzufpex:. b. w.,ik zoop uit,heb uitgezo- en Utrechtenaren. Al wie te Utrechtwoont,of
pen. Al zuipendc opzwelgen, in den gemeenen van die stad afkom stig is: de Utrechtenaars wa-

spreektrant:waarom hcbt gi
j alden wi
jn uitge- penden zich om strjd. DePauseli
jke stoelwerd
zopen? Alzui
pendeJedigen:hi
jzoop degansche door eenen Utrechtenaar beklommen. Ook wel
kanuit.Overdragteli
jk,isiemandtd?'
/z?/?#en,hemdoor eens een bewoner van het landschap,welkshoofd-

zuipen en zwclgen vcrarm en. V an hier uitzuiper,
een verkwister vun eens anders goed:het is een
llitzlliper Vall lvefltlss'en en Weezon.
W âézw aveien . b. w., ik zwavelde uit,heb
uitgezwaveld. D oor zwaveling van binnen zuiveren :zwavelhetvaatwerk ter dege uit. Van hier

stad Utrecht is: de Utrechtenaren werden door
hunnen Bisschop aangevoerd.
r lreeh éseh . bi
lv.n. In de gemeene volkstaal uitersch. A1 wat tot Utrecht,ofhet omlig-

gende land, behoortt hi
j woont op utrechtschen
bodem. Het isdeutrechtsche tongval. Zi
jheeft
llitzwavel
ing.
eenen utrechtschen man. Op zi
jn utrechtsch geK llzw eepen , b.w.,ik zweepte nit,heb uit- kleed is,naar de utrechtsche manier.
gezweept. Meteene zweep uitdri
jven:ik liethem '
rur.o.,meerv.uren. Verkleinw.uurfe. Een
f1e detlr uitzweepen.
vierentwintigste gedeelte van een etm aal: er verW :tzlveelex., b.en o.w.,ikzvveetteuit,heb lie.pe
r dan twee ureu. H etlaatste uur van
- n m
* ee
uitgezweet. Bedr., a.1 zweetende Jozen : i1t kan ziln leven; soms ook m eer onbepaald,een kort

het nietuitzweeten. A1zweetende verdrk-ven:de
koorts uitzweeten. Onz., al zweetende gezuiverd
worden: zweet maar eens uit. Ten einde zweeten: ik heb nog nietuitgezweet. Van hier uitzweeting.
Kfézw e':en. o.w.,ik zwoluit,ben uitge-

ti
jdvak,ofeen ti
jdstip:kinderkens,'tisdc laetste
ure! BIJBELV. Van die geluckige uur. V oxp.
Hi
j kwam ter goeder ure. Goede ure,om iemanden aen te spreken. Klc.; in wellt alles nur
vrouweli
lk is, even a1s oulings doorgaans; bli
jkens:datnu t1e ure was geboren van zi
jn ster-

zwollen. Al zwellende eenen grooteren om vang ven.JoxltTlls. Het was voor ulieden een glzeluc-

kri
jgen: (
le stokvisch begint uit te zwellen. A1 kige ure. B. HouvAeaT. Tot de uur.Hglc.
sxs.
zwellende van zi
jne plaats geraken: zi
jn oog is Van d'l
zre zi
jner eigegeboorte.Hoor'
r. A1shi
j
bjna uitgezwollen.
d'
uure zag genaken. Ds Dlclt. Voortsis:een
'
Elikzw em m en. o.w,ik zwom uit,ben en uur gaans,ri
jdens, varens,wandelens, enz-, eelt
lleb uitgezwommen. Metzùhq
alz-wemmende er- va-k, dat-men in een uur ten einde kan gaan,
gens uit gcraken: allevi
scll1s,bi
J de overstroo- ri
lden,valen,wandelen.enz. Eindeli
jk,geeftKlr..
ming, uit den vi
jveruitgezwommen. Mcthebben, aan uur de beteel
tcnis van ti
jdsgelegenheid,om
tcn einde zwemmel: hebben zi
j nog niett
litge- iemandte naderen.in:deuren vaneenenmensch
zwommcn?
kennen. Zam enstell.:uurglas,uurklok. Klr,.nur'El:kzw eeen . o.w.,ik zwoer uit,ben en heb looper zandlooper; uurwerk, uurwerkmaker,unr-

uitgezworen. Metz?)
-'
,
n,alzwerendeergensnitge- wi
jzer, enz. Avonduur, middaguur, morgennur,
raken:hetvuilisuitdewondcuitgezworen. Zi
j- speeluur,uchtendutlr,waternurwerk,enz.
ne beide oogen zwoeren hem nit. D oor eene

&5tr,ltre, vries. oere, eng. hour, wallis. cM,0-,

verzwering van zi
jne plaats gedreven worden:er zweed,t
/r.hoogd. Uhr,fk.heure,ital-,sp.,lat.hois mj een tand nitgezworen. A1 zwerende ge- ra,gr.tojl.
zuiverd worden: dewonde moetmeerllitzweren. '
EJw , een bezitteli
jl
t voornaamwoord, aandlziM et hebben, ten eilade zweren: de wonde heeft dende,datiets aan personen toebehoort,totFelke

ntlg niet uitgezworen. Het l
tan ook totzweren, men spreekt. W ant eigenli
jk is dit woord tot
eenen eed doen, gebragt worden;en dan isui1- meer dan eepen zoodanigen persoon betrek-keli
jk,
zweren het doen van den eed ten einde brengen: en behoorde men nopens de bezittingen sranecnen
laathem uitzweren.
enkelcn persoon, tot welken m en spreekt, het

Kl.
tzlvelsen.b.en o.w.,ik zwctste uit,heb voornaamwoord hj'
n tellezigen. Doch,geli
jk als

uitgezwetst. Bedr, al zwetsende uiten: ik weet men thans in plaats van da cn #()
'
,gt)-en u beniet,wat hi
j al nietuitzwetste. Onz.
,ten einde zigt,zoo bedient men zich heden ten dage, in
zwetsen:toenhj eindeli
jk uitgezwetsthad.
plaats van t/j*
3,ook steedsvan nw,ofjouw,zoo

'
Cnler,unger,zieeztnjer.

als men dit woord in den gcmeenzamen spreek-

K'nl.verslte:l,v.,meerv.universiteiten. Van trantdikwerf hoort. M en verbuigt hetniet.wanllet middeleeuw. lat. unî-versitas. Eene hooge- neer men het voor een onz.naam woord plaatst:

school,waarop onderwi
js in allerleiwetenschappen het is uw goed. Ook niet a1s men hctzonder
gegeven wordt:de schoolvan Altorfwerd in 1578 lidwoord daarachter voegt:datgoed is nw. M aar
tot eene akademie,en in l622 totecne universi- meteen lidwoord zegtm en:dat goqd is lletuwe,

teit,verheven.
even a1smen voorvrouweli
jke naamw.in heten'
Elnsler, m., mcerv. unsters. Bi
j Kfc. ook kelv.en allerleinaamw.in hetmeern'steedsz
twe
s/zlq
ser, unssel, enssel, /ctt,?y-a?
,/7c.r
#c. Eene waag,of gebrui
kt. svanneer het in het meerv.a1szelfst.
een werk-tuig, waaraan men het een en an- voorkomt, luidt het steedsltwen. Demi
jnen (b.
dcr zonder evenaar weegt: hebt gi
Jgeenen tln- v.mi
jnehuisgenooten)varcn wel;hoehebbenhet
ster?
thans de uwen? Doch zoodra hetop voorafgaande
X treehl, o. I7e eigennaam van eenc be- zelfstandige naam woorden slaat, wordt het weder

kcnde stad: het Aartsbisschoppeli
jke Utrecht. a1s bi
jvoegeli
jk verbogen: bemoei u met geene

Voorheen ook wel eens het landschap, wellts vreemde kinderen, maar zie slcchts uaar de
hoofdstad U trecht was: de afgevaardigden van uwe? V oorts,heefthetwclluidendheidshalve cene
Utrecht. Van hier Utrechtenaar, utrechtsch. In t achter zich, in: totuwent,uwenthalve,nwent-

dit woord istrecht,even a1sdrecht,in Mi
jdrecht, wege.
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f.
De + is de twintigste letter van het nederduit-

in hetoudd.en opperd.,cn hetzweed-./hpc,

pannus, gr. cxjyoi. iets dat geweven is, een
sche ABE,en onderdemedek-linkers de vi
jftiende. Zi
j behoort tot de lipletters,iszachterdan stnk doek. In het gebruik, een stuk doek, dat,

de Fy en scherper dan de $>
''. Evenwel is zil- boven aan cene steng vastgemaakt,daarvan afwapmeermalen in eene W overgegaan. M en heeft, Pert,een vaandel:'tzwenken der ontvouwe vaen.
bi
j voorbeeld, van het lat. vinum v7(
)k gemaakt. V oxo. Een scheepsvleugel:

En in eene F verandertzi
jaanheteindevaneene Een weelig luchjespeelde,en vloogvastafenaen,
lettergreep,a1s:gave, gaaf,geven,geef,enz. H oe En vuldenu hetzeil,en kruldedallde vaen. V oxo.
naauw ook ten opzigte van haren oorsprong aan
Zoo veelk-ri
jgslieden,a1sergezamenljk onder
de U vernlaagschapt, zoo als bi
j de U isaange- eene vaan optrekken: drie vanen voetvolk-, en
toond, verschilt zi
jechterdaarvan wezenli
jk;bli
j- eene vaan ruiteri
j. Hetverkleiuw.vaanfeworttt
kens ut
t en vkt; waarom men,bi
jhetzamenstel- ook wegens eenen metalen windwi
jzer op een
1en van een woordenboek,register,enz.,ten haren hui
s enz. gebezigd: een vaant
jeop den schooropzigte gansch anders,dan ten aanzien der J,behoort te handelen, en haar geenszins met de U
verm engen moet,zoo alsmen deJ metde 1 vermengt;zie 1.
V aag. v. W eligheid,vettigheid van dengrond,
in Twente gunst: het land is in de vaag. Er is
nog vaag in den grond. Om de vaag daaruitte
trekken, die in den grond bcsloten zit. fluoxAx.

steen. En eene vaan is vier m ingelen; misschien,
omdat deze, op de lei van eenen bierschenker,

doordricgtreepjesen een dwarsstreepjeaangeteekend,deflgt
lurvaneenvaantjevormen:wel,hoeveel vaanen heeft die biervlieg welgedronken?
RoTgAxs. Van hier vaandel enz. Zam enstell.:

vaandrager. vaandrig, vaanjonker, vaenleen, bti

KIIz., hoogd. Fahnlehen, Zwzknsxselso. vanlehen,

Overdragteli
jk,teelkracht,jeugdigheid:na 'slevens een leen,waarmede men door middelderoverreieelste vaag in 'thoerhlzis is gespild. HIGT. lzxx, king van eenc vaan beschonken werd,ellz. Gi1in de vaag zjns levens frisen sterk. HooGvra. devaan,kerkvaan,krjgsvaan,oorlogsvaan,oproerAls 'tlichaem d'eerste vaegh van groeien bloeien vaan, scheepsvaant
je, splitsvaantje, torenvaantje,
derft. Voxp. ln (1e vaeg zi
jncrjaren. Hoop'
r. veldvaan,vri
jheidsvaan,zegevaan,enz.
Zam cnstell.:vaagregt. Zomervagen,een land des Y a ande', o., meerv.vaandelen en vaandels.
zomersbraak Iaten liggen,om hetweligtemaken. Anders vendel. ln tegenoverstelling van kornet,
Y aagregl. o. Het regt van den bruiker standaard,rltzg,vleugel, en wimpel,zulk eenevaan,
van een stuk lands,om.wannecrhi
Jdaarafgaat, a1: waaronder eene bende voetvolk optrekt: met
van den eigenaar geld te vorderen voor de vaag, vliegendevaandelen, 'tBloedigh k-ri
jgsgeweer en
flie er alsdan nog in is)het Geldersche vaagregt. standert,vlagh en vendels. Voxo. llaer N-xsswu

Ya
bi
jw., vaker, vaakst. Dikwi
jl
s: den nu zi
jn vaendelplant.DxzsLroE. Endedevaenkeer, dlen de menscheli
jke zaaken vaak neemen. delen opsteken. BIJBELV, V oorts, ook nog zoo
W AGEN. Ilestevaker. W aarzietgi
jhaarvaakst? veelvoetvolk,alsergezamenli
jk ondereen vaanl'aak,m. Geneigdheid tot slapen:vaak heb- deloptrek-t:er kwam op nieuw een vaandelSpanben. llie nogh den vaek zocht te verdri
jven. J-aarden binnen. Zamenstell.: vaandelkoord,vaanVoxp. V an hier het verouderde w.vaken,slui- delkwast,vaandelpelotton,vaandelstok, enz. 001*meren:a!zitghi
j nu en vaekt. SPIEG. Hem en logsvaandel, oproervaandel,vri
jhcidsvaandel, enz.
gaInietvaecken. BIJBEL,1477;en vaeekeren,bi
j Van vaan.
KIL.en clders,slnimeren,en slaapzuchtig maken, '
Faa udrager, m .,zie naandrig.
in: al lang, al lang genoech gevaeckert van de Y aan de:g, m., m ecrv.vaandrigs. EvenAreel
vrede. VIaAEIko.RIDEXR. Voorts vakerig, gene- a1s vaandrager, of vaanlonker, uitgezonderd, dat
gen tot slapen,slaapzuchtig;vakerigheid envakig, vaandrager ook wegens ecnen onderofEcier, en

bi
jKIL. Zamenstell.:vakcloos,vakel
oosheid.
vaanjonker wegens eenel
)adelborst,wien men eell
Yaa',bi
jv.n.en bi
jw.,valer,vaalst.Bi
jKIIa. vaandelte dragen geeft,gebezigd kunnen worden.
ook vaeluwe. Bleek en l-oodachtig bruin: ende
ick sach, ende siet, een vael peerdt. Bllsscv.
V erschoten:uw kleed begint vaalteworden. H et
ziet er alte vaaluit. V an hier vaalachtig, vaalheid. Zamenstell.:muisvaalenz. Vaelbruyn.KIs.

maarvaandrl'
g enkeleen bepaald slag van ofscie-

renaanduidt,diesomwi
jlen werkeli
jk een vaandel
dragen: maar somwi
jlen ool
t niet: li
l dientals
vaandrlg bi
j ons regement. Zamenstell.: vaandrigsambt, vaandrigsplaats, vaandrigspost, vaan-

Iz
rt
zcl,hoogd-/cll,angels.falt.fealo.fdc//r,eng. drigsrang,cnz.
fallowt zweed.fal, i
jsl.faztlur,fr.baillet,7?f
z?
Wef, Zamengesteld uit vaan en drig, drager, da.t
is verwant aan het Iat.palh-dus,middeleeusv.lat. eveneens bi
j Hooya'
r, VoxpEc. en anderen, in:
llalius,rqî?
'
@
/,
:,en aan hethoogd.falb,ital.falbo, llixemdrig,mi
jterdrig,roedrig,scepterdrig,sleutelfr..fauve,middeleeuw.lat.falvus,favellus,en mis- drig,standertdrig,vlammendrig.woldrig,enz,voorschien ook aan hetlat.Aavus enfulvus.
komt. Zie#r?
#,en roedrî
j,bi
j roede.
T aaAl,vaalte,v.,m eerv.vaalten. Een mest- '
F aanlenker. m.
,zie vaandri
g.
'
F
aanl
.
een,
o.
,
zi
e
v
aan.
hoop,meestgebruikeli
jk in dezamenstelling mestFaarszi
e vaarschroe
f.
rcc/f:jadatsi
jn afgangh nietalleen totmisse in '
de vaelt goet is. V lsscHsl't. M en kan het ge- '*-aae. zie vader.
Y
aae.
z
i
e
var
en
vaar
koe.
voegeli
jk totvuilbrengen.
fraa- . zie vadem.
Y aar. 1n. A ngst, vrees, de daad van het
Faan.v,,meerv.vanen. Eïgenli
jk,even a1s verouderde varen,even a1sgevaar,zie *qe
e' vaav. In
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dezen zin vindt men dit woord reeds van ouds Figuurl-, snelle voortgang: m et eene vaart. Zaher gebezigd: ti Biscop wase had groeten vaer. menstell.: vaartdieper, vaartgravery vaartschouw,
KOLIJN. So dathise brochte in vare.M ,SToxE. enz. Afvaart, bedevaart. binnenvaart, buitenHebt gheele), vaer so lange als ic bi
j u ben. vaart, dagvaart, doorvaart,heervaart,hemelvaart,
v.GHlsTylcs. Schaamtenvaarwegzi
jnde.Hoop'
r. kruisvaart, overvaart, scheepvaart, sledevaart,

Voorts, komt het ook bi
j HulGlxs,VoxoEraen trekvaart, llitvaart.welvaart,zecvaaart,enz. V an
anderen voor; ook in den zin van gevaar: in î)(.Irc/?.
vaar van schipbrenk. V oxp.
V aaréufg, o.,zie varen.
Jrccr, deen.Azr, OTI
?RIp., zweed.faîa, eng. V a arw ater, 0.)m eerv.YaarWateren,OfvaarJear.fr.frctlk?
/r en e
4
froi,komtvanvaven,vreezen. waters. Het water,waardoor m en vaart. DWa1*:
'
Faarbaar.bi
jv.n.,vaarbaarder,vaarbaarst. in hetvaarwater liggen,ook:iemantlin het vaarVan vatven. Dat bevaren kan worden. W egens water zitten, is hetzelve voor hem verstoppen,
hetweder,geschikt, om daarin te varen: onvaar- fguurl-,hem belemmeren,tegenstreven.
baar weder. Van hier vaarbaarheid. Zam enstell,: Y aarw e'. o. Een afscheidswensch Aean welonvaarbaar.
varen,eigenljk degebiedendewi
jsvanhetwerkw.
K a arder.m .,m eerv.vaarders. Een m ensch, varent @f
7e/ varen,zelfstandig gebruikt:naeuwli
jxs
kon
i
c
k
dat
dr
oeve
vaer
wel
ui
tspreken. V oxo.
of schip, die, of dat, vaart; in de zamenstell.:
Groenlandvaarder,koopvaarder,krulsvaarder,oost- Iemand vaarwel zeggen is,afscheid van hem neindievaarder,westindievaarder,zeevaarder,enz.
m en, en som s ook -alle gem eenschap m et hem
Yaard:g. bjv.n.en bl
jw,vaardiger,vaar- verbreken: zeg dien valschen vriend vaarwel!
dggst. Ook veerdig. Snelvan beweging en werk- Ook van zaken, waarm ede nlen zi.clz niet meer

j nog niet, om derzonde
zaamheîd:hi
j is vaardig in alzi
jnbedri
jf. Eene inlaten wil: besluit gi
penne eensveerdigen schri
jvers. BIJBELV. Snel- vaarwel te zeggen?
1jk:maak het eens vaardig af! Onbelemmerd, Y aas, v., meerv.vazen. Lat.klcqs',ital.vaso.

., eng-, hoogd. vase. Eigenlil-k, evenvecl welk
en daarentegen wel toegerast, gereed, om iets te fldoen:m aakt u vaardig! Vaardig! aan! vuur! vat; maar hier te lande,even als gn lleteng.en
Detonge derstamelenden za1veerdichzi
jn. BIJ- hoogd., een m1n of m eer keurig gewerkte pot,
Bsrav. M et betrekking tot den geest, geneigd, waarm ede m en een vertrek,eenen bloemtuin,enz.
gewillig: m en m oet even vaardig tot vergeven opschikt:die vaas is echt Japansch.

zi
jn,a1seen andertotbeleedigen. Van levenloo-

ze dingen, gereed, afgewerkt, voltooid:het eten
is vaardig. A1s het beschutselveerdich sa1wescn.
BIJBErav. V an hier vaardggen, in afvaardigen,
nitvaardigen,en vervaardigen,vaardigheid,vaardig-

Yaalseh.bi
jv.n.enbjm,vaatscher,4paatscl
1st.
Efgenlkk, al waar naar het vat smaakt: llet
bier is vaatsch. D e kroeg is vaatsch, beduidt,
er valt niet meer te tappen. Voorts, is vaatsnh
ook laf: het ig een vaatsche vent.I-lAraârA. Van

li
jk. Zamenst.: boetvaardig, dienstvaardig, ligt- ?7c/,.
vaardig, marschvaardig, reisvaardig, wilvaardig, Yaehé,5,
'.
,mcerv.vachten. De gezamenli
jke,
enz.
en nog aaneenverbondene, wo1 van een lam,
Va
rdi*q
een.fllrdig, zweed.fae3.
dk
g,hoogd. schaap, enz.; gaarn staat hetsehaap zjnevacht
#, d
'
y a
jnevachtkrdfertl
g, opperd.ferig, NoTx.valig,komt,volgens aandenscheerderaf. Iemand bijzi
AoEl-uxg,van varen,of misschien van rccrf.voor gen is, hem bi
j de lurven pakken. Eene bruine
zoo vcel dit woord snelheid van beweging aan- x
'acht hebben is,bi
j HALMA, donkcr van kleur
duidt.
zi
jn. Zamenstell.:hamelvacht,lammervacht,schaenz. D it woord is verwant aan vqàs,
Yaardlgen.zievaardl
j.
bi
j OTFRJo.
,W lrmER.en TATIAN.
Yaarkoe. v., meerv. vaarkoei
jcn. flet te-

'

genovcrstaande van eene ktnc, die m et kalf is.

Ilitwoord luidt bi
j Kzrv. verrekoe,en hetisza-

mengesteld uît koe en varre,rtzr,ofrccr,eigen-

zie vadze.

'
Faddlg,zievadzl
g.

'F adem , vaam,m.,m eerv.vademcn. Eigen-

li
jk een stier,dat ook welcensop zich zelfge- li
jk,zoo veelalseen mensch,diezi
jnebeidearbezigd wordt, om het tegenoverstaande van met men wi
jd uitstrekt,daarmede beratten kan. In
kalf uitte drukken.
hetgebruik,zekere lengtemaat: zes vademen diep'
Faarg, v.,meerv.vaarzen. Eenejonge koe, Een vadem hout wasvoorheen een stapel,wiens
die voor bevruchting vatbaar,maar nog nooitbe- hoogte en breedte zes voetbedroeg. Een vadem
vrucht geweest, is: nlet een gekeelde vaerze. watersiswater,terdieptevaneenen vadcm . V oorts,

Voxo. Dedri
jejarige veerse.BIJBI
II'
aV.
was klqde?
n oulinge ook,evenzecralshethoogd.
fraars, zie vers.
Faden, een draad. Van hier het bedr. werkw.
l'aarsehreef, v., meel
-v. vaarschroeven. vademen, bi
j den vaam meten:een touw vadeHet tegenoverstaantle van moerschroe
f, ook we1 men. Wi
jders: eclle naald vademen, den draad
eens, even als men aan deze den naam van moer daarin steken. Zamenstell.: vadem hont.of vaamgeeft, vaar geheeten;met eene zinspeling op het holt,hout,dat bi
J den vadem vel'
kocht wordt.
olderscheid tusschen het manneli
jke en vrot
lwe- '
Fade- en, zie nadem.
lkke geslacht: past de vaarschroef we1 in de '
F ader, m., meerv. vaderen en vaders. In
moer?
de gem eene volkstaal, is oulings ook biz-geachte
'
F aarl, v., meerv. vaarten. De daad van schri
jvers,vaar.geli
jk in eene onde beri
jming der
varen:men voltrok devaart.Hoolr'
r. Op devaart psalmen: lieve vaer, tegen God gezegd wordt.
zi
jn, beteekent,zi
jn werk van varen maken. De Sou'
r. Llzosx. Even a1s men moer in piaats
vaartisslecht.erwordtweinig gevaren,ofer is van moeder vindt. Vader is eigenli
jk een teler,
met varcn weinig te winnen. De vaartis geslq:wie is de vader van aldie k-inderen?
ten,ofopen,verbodell,ofvri
jgesteld. Voorts,het
cene ruimere beteekcnis,cvenveela1svoorvawater, waardoormen vaart:devaartlooptdoor der,stamvader:ghi
jsulttoteenen vadcrvan mehet dorp. Te Vrecswi
jk aal) de vaart.HoorT. nichte der volckeren worden.BTJBELV. Zoohan87
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delden onze vaderen niet. Bi
jzonderljk, noemt vaderslagt.Voxo. Om dezen seaderslagt. Voxou
raen God den vader der Czà
en.
scâ6n,omdat hi
j zoo- waar ditwoord te onregtmanneli
jk gemaakt,doclt

welmetecne vaderli
jke goedheid voorhen zorgt, waarschi
jnli
jk voorvaderslqg gebezigd wordt,wt'lk
s1s hj hun het aanwezen geeft; den vader van laatste minder in gebruik is. Van hier vaderslagalles,omdathi
jallesvoortgebragtheeft. Voorts, tig,aan vaderslagt echtlldig,bi
j Kll
u.

is de nader van eene plaats,in den STATENBIJBEL, m eermalcn derzelver stichter. MAON was de
vader van Bethzur.BTasssv. D e vader van alle
die harpen ende orgelen handelen is,in dcnzelfden STATENBIJSSC, in na-rolging van het hebn,

.

Y adze, m. en v., m eerv.vadzen. Een lui,

vadzig mensch,man of vrouw :zi
jiseeneregte
vadze. Zulk eenen vadze a1s hi
j is,zag ik nim-

m er. Anders ook vadde Van hier vadzig,loom ,
traag. Van het aloude werkw.vaddell,d.i.slap

de eerste uitvi
nder van die speeltuigen. Gi
j zi
jt zi
jn;waarvan ook vodde.

ni
jt den vaderden dui
jvelis,gi
jaardtnaarhem, 'Fa dzfg, zie vadze.
als kinderen naar hunnen vader. De vader der '
*ragebent'l. m., meerv. vagebonden. Een
leugen is,tle voorstander daarvan. HEMST>;ILHUIS bastaardwoord, even a1s het hoogd. Vagabnnde,
WaS de vader van regelmaat in (1e behandeling ital.nagabondo, eng. el1 fr. vagabosd, van het
der taalkundebeduidt,dathi
j de eerste invoerder lat. vagabundust ontleend, om eenen landlooper
daarvan was. Een vader des vaderlands is,een aan te duiden, die steeds rondzwerft,en nergens
teederhartige voorstander vandeszelfsgelnk. Ove- t'hnis is.
rigens geeft m en den naam van vader aan cven- Y agen. b.w.,ik vaagde,heb gevaagd. Het
zelfde alsvenen. Zuiveren,schoonmaken,van ietg
veel welken ouden man: kunt gi
j nog zoo
onthefen: een lang gewenseht V erlosser vaegh
gaangvader!5Velk cen oud vadert
je! 0u1.

men aan vader ook eenen vrouweli
jken uitgang, hetri
jk van 'srjksvervloekteplaeg.Voxo. Maen schreefm en t'cderzz?,voor m oeder. Van hier: troos acn 'troeienA'aegtde vlacke zeeom stri
jt.
gevader, vaderaehtig. vaderli
jk,vaderloos,zonder Poo'r. Van hier vaagsel,veegsel,opvcegsel. Za-

vader; vaderschap, enz Zam enstell.: vaderaard, menstell-: afvagen, opvagen, uitvagen! wegvagen.
vadererve, ltII... vadergek, vaderhart, vaderland, Voxo. bezigt het ook onzi
jd.
, voor snel doorvaderlief, vaderliefdej vadermoord, vaderm oorder, gaan: een zwaert, dat vlamm en door schilte1
)
vadernaam, de naam van vader,
vaderslagt, harrenas en helm van diam antgevaegt heeft.
vaderstad, enz. Aartsvader, armenvader, beste- F agevu ur.o. Van vagen,ofvegot,en'
plzvr.
vader, biechtvader, binnenvader,buitenvader,bur- Hoogd. Fege
f
e
u
e
r
t
z
we
e
t
l
.
s
k
ö
v
s
e
l
d
s
c
l
l
u
i
l
e
r
v
uur.
.
2vering,waar
gervader,gasthuisvader,grootvader,huisvader,kerk- Een midtlelstand van smarteli
lke zul
in
vader,landsvader,oudvader,rasphuisvader,schoon- de zielen van velemenschen bi
jhun verscheiden
vader, spinhuisvader, stiefvader, voorvader,wees. geraken, om voor eene eeuwige zaligheid vatbaar
vader,enz.
en ri
jp te worden;door sommigeChristenen geVader, of TaA?%1eng.father,ital.
,sp.padre,fr. loofd en voorgestaan:kunnen delevenden ded()opère,lat.pater,gr.CITTjF. Txx KATE brengthet den door gebeden,aalmoezen,enz.van (1e smartot hetoude vaden,bezorgen,besturen. Zoo dat ten des vagevuurs bevri
jden?
vader,noorm,deen.en zr
veed.faeder,eigenl
i
jk de Y ak . o.,m ecrv.vakken. Eene ledige ruim te.
opperste bestuurder van den huizezou .zi
jn.5VAcu- geschikt,om ietstebevatten;eene bi
jzondere afTER.zoektden oorsprong inhetkinderli
jk stame- deeling van eene kas,ofeenen wand,enz.: welk
len, hebr.ab,chald.en sir.abba,perz.pâder,gr. landschap zult gi
j op datvak laten schilderen?

lcal,rlccl,lat.patev,zoo veelalspapater,zi
jn- De Trojanen breken een vak uit t
1e vesten.
de fer slechts een nitgang. De Franschtn en lta- Voxo. Een bi
jzonder gedeelte der wetenschaplianen hebben hun C&F&'de Hotttentotten hun pen: een groot man in zi
jn vak. Hetvak der
6% de Amerikanen ln de antillische eilanden hnn geschiedkunde.
babâ. W anneer deze aoeiding de ware is, dan
JQ/c,hoogd.Fach,isverwantaan hctft.,faque,
hebben onze voorouders, bi
jdialektverloop,de?) en komt van vaan, dat oulings vatten,bevatten,
aanduidde.
ofp,in f ofv veranderd.
fradeelan d, o. Hetland van iemands va- Y ak en, zie vaak,m .
der, waar iemands vader t'huis hoort,ofgehoord Y ak erlg, zie vaak,m.
heeft, en dtzs waar iemand gelloren,ofopgevoed, Y a', m.,meerv.vallen. D e daad van vallen:
is. Ook het land,waarin men a1s bnrgeropgello- hi
j'deed eenen gevaarljken val. Dt
)va1van het

men,en ingeli
jfdwordt,ofis:si
jbetoonen klaer- water. Voorgevallen:heteten heeftbi
jmi
j nog
lick,dat si
J een vaderlantsoeck
-en.BlaBsLv. Dat geenen val; voor instorten:ende de valvan dat
men in ons vaderland mannen vindt.K r,1JIT. Van sel
ve hui
js wasgroot.BIJBELV. Voorvernedert
l
hier vaderlander, vaderlandsch. Zamenstcll.: va- worden: ik voorzag zjnen vaI reedslang;voor
flerlandsliefde.
zwaarli
jk zondigen:zoo hebb'ik nooiteen'zwaarcn val. te schroom en. L. D . S. P.; voor tot
Yaderilefde.
.,zievadperlqk.
a v
Yader':lk.bpv.n.en bi
lw-,vadcrli
jkels
,su. onkuischheid verleid worden:voorharen valwas
derli
jkst. Den vader behoorende,ofvan hem af- het een belninneli
jk schepsel; voor ondergaan:
komstig:hetvaderli
jk gezag. Devaderlt
jkeJ?'
çf#6, een voorspook van den valdes rijx.Hoo#'
r. In
t
egenov
er
s
t
el
l
i
ng
van
klim,de val,ofnederwaartin tegenoverstelling van vaderlljfde, hetwelk de
s
che
r
i
gt
i
n
g
de
r
bl
oe
m
e
n
van
ee
ne
gebl
oe
m de
liefde van een kindjegenszi
jleîlvaderaandùidt.
Voorts, eenen vader voegende, betamende: hi
J stof. Zamenstell.: afval, bouwval,hemelval,miswaakt voor ons met eene vaderli
jkc zorg. Hi
j val, m iskraam ; naamval, voetval, waterval,zonbehandelthaarvaderli
jk.
denval. enz. Vallvallen.
Y adernaam , m .,zie vader.

'F a', v.,m eerv.vallen. Een vallend ding van

Y adere agt. v., meerv. vaderslagten. Bi
j verschillenden aard. Een neervallend deurt
je aan
K1L.vaderslagh. Manslag aan zi
jnen eigenen va- eenen schoorsteen; eenc nederwaarts hangende.
der bedreven, '
vadermoord: hi
j is schuldig aau of vallende, strook rondom het verhemelte van
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een ledekant enz.; eene neervallende knip, om brug, valdeur. valhoed, valkruid, vallicht, een
ratten, muizen, enz. te vangen. Ovcrdragteli
jk licht,dat van boven invalt; valnet, valpoort, valis: in de valgeraken,in eene ongelegenheid ge- reep,enz. Aanvallen,afvallen,bevallen,bjvallen,
wikkeld worden, waartlit men zich niet rcdden doorvallen,gevallen,invallen, medevallen, misvalkan. Eene oude rat in deva1kri
jgenteen loos len, lledervallen, omvallen, ontvallen, opvallen,
en doortrapt mensc-h om den tuin lelden. Za- overvallen, tegenvallen, toevallen, uitvallenj ver.
menstell.: valdeurtle, 1'alstrik, cnz. A'
lolleval,!
jvallen,voorvallen,wegvallen,enz.
m uizeval,rattenval,schoorsteellval,enz. Van val-l Vallen, hoogd., neders.fallen.anr ls.Jkallan,
len.
1eng.toJ'
all,middeleeuw.lat.falliare.
Y al.l.ieh t! o.,zie vallen.
l
'
a'
.
o
.
,
me
e
r
v
.
v
a
l
l
e
n
.
Vo
o
r
g
e
v
a
q
i
n
d
e
n
1
.
zin van gebeurtenig,omstandigheid,enz.:ln welcke(
i l al.
l.ig, zle vallen.
bei
jdex-allen.v.HAss.
# fraipooe:! v.,nleerv valpoorten. Eelle han'
F aAdeur, v.
,zie val
poort.
!gende deur, dle neervalt, als m en den toegang
F al.:es, o.,m eerv.valiezen. Een m antelzak: daarmede sluiten wil.
berg mi
jn valies.
Y al.reep. v., lneerv. valreepen. Eene reep,
'
.v
Valè
es, fr. valise, ital.valigl.a,nziddeleeuw.lat.1
angs welke men uit en in een schip klimt,
,l

vallegta,hoogd.Felleisen. Anderen schri
jven vel-Ieen glaasje aan of op devalreep,ishetlaatste
/kkd, a1s afkomstig van het lat.vellus,huid,vacht,'
jafscheidsglaasje.
waarvan de vahezen, of velltezen: doolgaans g
'
Falseh, bi
jv. n.en bjw-,valschcr,valschst.
Onecht,nagemaakt:valsch goud,valsche diamanma'
F
ak
twko.rde
n.
l
al.
m., meerv. valken. Zeker slag van1
'ten, valsehe munt, enz. Ook in eenen zedelijken

roofvogels: de valken worden door duiven onder zin: valsche schaamte? valsche vriend, valsche
het slagnct gelokt. Uilen, die hun nesten m ae- Messias,enz. Bedriegeltk, onopregt: een val
sch
cken bi
j den valck. Ds Dscx. Spreekw-: ell
t hart;valsche getuige;valsche munter. Tegen de
meent, dat zi
jn ui1 ecllvalk is. Zie uil. Van regelen der kunst aandruischend: een valsch ge-

hier valkachtig enz. Zamenstell,: valkenjagt, luid;valsch zingen. ln de dageli
jksche verkee-

valltenllest, valkenoog, enz.; bergvalk,boom valk, ring, ook wel eens grimmig: ik werd er valsch
giervalk, m uisvalky reigervalk,rotsvalk,steenvalk,lom. Van hier valscheli
jk, valschheid. Zamenstootvalk-, enz. 5Tan hetlat.falco;datvanfalx, stell.: valschaard,valschhart,valschtongig,valschsikkel. afstamt, en op den krommen snavelder tongigheid,bi
j CAM/H. vervalschen,enz. Van

valken doelt. Van hierook valkenier,middeleeuw. hetlat.falsus.
lat.valconart
hs; -- valkeri
j,de vogelvangstmet 'Falslrl.k, m .ymeerv.valstrikk-en. Een strik,
valken.

die even a1s eene valdienty om iemand te van-

n. Overdr-:ick salse geven,datse hem ten valstuY
kagl
e.
s
kch
eunt,eele,neov
.
,el
ndls
el
ea
rl
v
lg
..valkenetten.EenligtIge
strickezi
j.Blaszlzv. Devalstrikkenderverleiding.
'Fa n, een voorzetsel,dat dikwerfden tweeden

Valkenet, hoogd.Falkonett, fr.faucoltneau,vanj
lletmiddeleeuw.lat.falconeta.
lnaamval eens zelfstandigen naamwoords vervangt,
'
Fal.
keniee,m.;valkeri
j,
v.,zie valk'
.
$zoo als, wanneer men in plaats van: het paleis
Y all.e:. v., m eerv. valleigen. Een dal:ende 'des K onings, of des K onings paleis, het paleis

wat hobbelachtich is,datsaltotecne valei
je ge- van den Koning zegt. Zie over hetonderscheiden
maeckt worden.Blalzsrzv.
gebruik van het voorzetsel van, mjne Nederd.
Valki,lat.nallis,kom tvan vallen,hellen,dalen. Spraak
-k.D.1j374,en de inleiding voor mi
jn
'Fal.l.en ,o.w., ik viel, ben gevallen. D oor, Nederd.taalk.W oordenb,bl.94 en verv. V oorts,
zi
jne zwaarte snelli
jk llederwaarts gcdreven wor- bezigt men het voorz.van in velespreekwi
jzen,
deu:er is weer een appelvan den boom geval- als: A'an den avond totden m orgen, van het
len. 1)e sterren des hemels vielen op de aerde. dak klimmen,
van huis gaan,
vall land
BIJB>1LV. Van regen, sneeuw, hagel, enz.:. er)steken,
van den boom plukken, van den
grond oprapen,- van t1e ondeugd afkeerig m aneuvelen: ken, van ganscher harte. Beven van schrik;, s
hi
j kwam te vallen,stierf. fZ.
)-vt
el,bezondigde stikket) van den rook; van beneden,van boven,
zich ; zo-' is J/erclltjzl, lietzich onteeren. V oorts, enz.Eindeli
jk,wordtvan,in degemeenzameverwordtditvallen in verscheidene spreekwi
jzen ge- keering, a1s mannel. z. n. gebezigd, voor eenen
bezigd, als onder anderen : iemand in de arm en,Itoenaam , omdat vele toenam en metvan aanvan-

van
a
ltge
vz
ei
e
gl
twvat
ll
ee
rn
s;hin
jv
dien
lvsa
tr
ni
jd
zi
jv
nall
pea
nard.Opzi
jnj

om den hals, te voet vallen. ln zi
jn zwaard gen:wat is ztjn van?

vallen, zich doorboren; in een land, in iem ands
Ffz)?,hoogd.von,is verwant aan a-h dat desllanden, in Caauwte, in slaap vallen,enz., -- in zelfs plaats in ecne reeks vau zamenstellingen
het oog,in den smaak,in de gedachten,onderde bekleedt,enzi
jncbeteekeniseveneensaanzulk een
aandachtvallen. In ongenade, in hetnet,in hctlgeblaaste tlanken heeft,als waarmede men eene
verderf vallen;in de asch vallen,te nietgaan. Iveer van den nlond,en m eer andcre dingen van

Hetwatel-valt, zakt;een tooneelspel valt, v01-'
1zich,verwi
jdert.
doet niet; eel) klecd valtwel,pastwelom hetI Y an den. verouderd o. w-, ik vandde, lleb
li
jf. (lnder de moordenaars vallen; ergens op j
lgevand. Bi
j KlL. eenen kranke bezoeken,maar
V11pllen, iets boven iets anders verkiezen : ik viel'eigenli
jk, en hier en daar nog hedendaags, op
op hetzwartelaken,mi
jn broederophetblaauwe; kraambezoeken gaan: ende daarom gespaart voor

ook afkeurengzich tegen iets verzetten: het gan-!de lekkere tongen der vandcnde vrouwen. llooF'r.
sche gezelschap viel op hem. Het feest valt, llie spi
jst, laeft, ende dekt, herbergtjbesoekten
heeft plaats, op Zondag. .- De vallende ziekte, vaud. H. D.E GR. Van hier valtdelen, dat te
waarvoor de Heer LuBslxx echter valziekte ver- Bremen hetzelfde beteekent, wi
jdersvanding,bekiest. V an hier vallig,in angstvallig.bouwvallig, zoek, kraambezoek-: vanding van vrinden genleschroomvallig, toevallig, enz. Zamensttll.: val- ten. Hoor'r.
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Iru., roerendc goederen. V an hier dat
Y a ng, m.,meerv.vangcn. De daad van van- have. It.

gen:overden vanck dervisschen,die si
j gevan- vervaren,in Vriesland,verhuizen beteekent. Evengen hadden. B1JBEsv.; en in de zam enstell.)
hartvang, windvang, enz. Een werktuig: om. te
vangen, elz we1 oln eenen windm olen ln zi
lnen
gang te stuiten:(1e vang is gebroken. D e m olen

veel, a1s stroomen, loopen: daer de stroom des
Tibers door komt vaeren. Voxo. In overeenkomst m et deze algemeene beteekellis van rcren,

vindtmen bi
jKJI
a.:hetvaertghemei
jnlicksoo,in
isdoordcn vang,hi
jluistertnaarden vang niet, Plaats van : het gaat zoo; en zcggen wi
j: hoe
fguurl..alle bestuur is weg. Hetgeen m en vangt: vaartgi
l
-,li
J-?W elvaren,kwali
jk varen,enz.Zoo
(le vanck des ti
jrans sa1 ontkomeu. Blt
lssfzv. moetgi
j varen,zoo moethet u vergaau:hoe zi
jt
jeindeli
jk- gevaren? Voxo. Iets laten varen,
Voorts, is vang, zeker deel van het li
jfvan een ghi
rund, waarbi
j nlen hetzelve vangt,vat,ofgri
jptg daarvan afstand doen. Af
laar de gebruikeli
jkste
om te beoordeelen,hoe vethetis:voeldien vang beteekenis van vareltis die der beweging van een
jk-sallerlei
maareens! Zamenstell.:hartvang,jagtvang,mo- schip in hetwater: ervaren hierdageli
lenvang,omvang,windvang,enz. Van valîgen.
schepen voorbi
j. En die van te selleep reizen,
V a ngen. b.w.,ik ving,heb gevangen. Ei- overhetalgemeen:naer'
tstlikerl
ant,Brezi
jl,gaet
genli
jk, iets, dat i11 snelle beweging is, met de varen. V oxo. Of die der beoefening van de
j is
hand gri
jpeu en bemagtigen: vliegetl vangen. scheepvaart,a1seen middel van bestaan: hi
Regenwater vangen is, hetzelve in een vat doell gaan varen. Ten haring varen. V oor gem een
loopcn. Mrind vangen,tegen tleszelfs loop gerigt matroos,voorbootsman,varen. Eindeli
jk,isvaren

zjn. In zi
jne mt
lgt brengen; vogeleu,vissehel), ook nog op eenig vocrtuig rijden:doe mostensi

hazen,dieven vangel). V oorts is:iemand vangen, op waghenen varen. M .S'
Toxl. In karosse door
iets, dat voor henlnadeelig,ofonaangellaam,is, stadt varen. Hoo>aT; en bedr-, te scheep veruithem kri
jgen. Iemand in zi
jne eigene woorden voeren:wie m oet die goederen varen? En, zich
vangen, op eenig gezegde van hem een besluit m oede varen, zich door varen verm oei*ien, enz.
gronden,dat voor hern onaangenaam? ofnadeelig, Van hier geoaal', in de beteekenis van de daad
is. lem and heinen en vangen is, ln Vriesland, van varen:isernog zoo veelgevaarhiervoorbi
j?
hem in zi
jn gesprek vocrthelpen. Een uilt
je van- vaartbin t1e beteekenis van veer) zie veer; vaargen, en bot vangen,zie boten uil. Van hier ge- der,vaardig,varen,z.n., veer, enz. Zamenstell.:

vangenis, vang, vangenl
s, voor gevanyenz
s, bi
j vaartbeurt, vaarglas,kompas, bi
j KIL.;vaartuig,

Voxn.en anderen;vanger,vangst,het vangen en vaarwater, vaarweg, vaarwel,
varensgezel,valletgeen men vangt,enz. Zamenstell.:vaugenhuis, rensm an,varensvolk,enz. Aanvaren,afvarell,bevoor gevangenhut-s, vangenstok, voor gevangenstok, varen, bi
jkaren, doorvarcn, heenvaren, invaren,
een blokJ waarin m en gevangenen vastsluit; vang- Davaren Omvarellj Ontvaren, Opvaren, overvaren)
vraag,IkIL. Aanvangen,afvangen,bevangen,ont- Spoleval*en,tegenvaren, toevaren, uitvaren, vcrvavangenj opvangen, vervangen, enz. ltomt van 'ren,Voolfts'aren,s'oorval*en, Wedervaren, Welvaren,
enz.
?Jctz??,datoulings m et vangen verwisseld werd.
'F angen slek , n1.,zie vangen.
Fcre?l,neders..faren,Iloogd-/hâr:a,llliddcleeuw.
T a nger. m., meerv. vangeren, of vangers. lat
.ferive, is verwant aan
voerelè,en heef
i
jne
*tz
o
Eigenli
jk,alwie,ofwatvangt,in eenc reeksvan beteekenissen van eene strilkellde beweging rhaken,

zamenstellingen;bolkvanger,eigtnli
jk een vanger tn snelli
jk voortgaan,aan zi
jncn klank te dankell.
van bolken,maar bi
j Voxo.en elders,een vis- A''aren. oulings vreezen. Zie vaar.
schers,ofzecmansy overrok, muizevanger, rattenvanger, schelvischvanger, vogelvanger, walvischvanger, enz.
l*angst, v.,zie eangen.
V ar. Val*lfej m., meerv. Varrell. Een J*ol1g
pund: ll-.
v klonck deu varz-e deharssensil). V oxo.

Y aeen , een oudduitsch woord, dat watlrneple'lbeteekende,waarvan erearen.

.ymeerv.varkens. Eigellli
jk,een
' Y arken. o
Jong zwi
jn'
;maariu het gebrui
k cen zwi
ju over
het algemeen:onrei
jn sullense ulieden ztin,oock
het verken. BIJBXLV. Overdragt., eeu m orsig
Overdragt.:soo sullen wi
j betalen devarreuonzer mellsch: welk een morsig varken van eeu wi
jf.
lippen. Blaslrzv. Zamenstell.: rarrebloed, var- Een handbezem : waar is het varken? Te scheep

renoFer,enz.
wordt ook door een varken,eeu kleine ligger of
Var,N'oTx.pâtzr,pharre,hoogd.+navre,angels. watervatverstaan;a1s ook eellwerktuig van vele
schrobbers aan elkander gem aakt; waarvan het
/ktzr,hebr.DD.
'F aeen, v. Een bekelld plantgewas: cen bed onz.werkw.varkenen. In Overi
jssel noemt meu
van varen. Van hier hetonverb.bi
jv.n.t
laren, de pissebedden ook varkens. Spreekw.: het var-

datvan vartn gemaaktis:een varen bedje. Za- ken wasschen,eenemoei
jeli
jke enuetelige onderznenstell:varengras,varenkruid,varenlnos,varen- neming aanvaarden: wi
j zullen dat varken we1
wortel, varcnzaad, euz. Boom varen, steenvaren, wasschell. Een varken m akeny zich vergisseny
woudvaren,enz.
mistasten,eelefeilbegaan:gi
jmoetgeen varken
frareu, b.en o.w.,ik voer, lleb en ben ge- maken. V an hiervarkenaehtig enz. Zamenstell.:

arkendri
jvcr,varkenhoeder,varkensaard,varkensvaren. Eene etri
jkende beweging maken:metde v
bak, varkensborstcl, varkensbrood, varkensbuik-,
band over de tafel vareu. Zich met zulk eene
beweging verplaatsen,zoo als llet cudste van alle varkenschot,varltenschouwer,varkenschrabbcr,A'arvoertuigen, eene slede,nopens welker beweging kenschraper, varkenschrobber, varkensdarm , varm en daaroln nog heden hct woord sledevaart ge- kensdraf, '/arkenstlrek, varkensdistel, varkensgras,
bruikt,e'1zoo als ander ri
jtuig oneigenli
jk ook varkenshaar,varkenskinnebak,val'kenskop,varkensgezegd kan worden te doen,waarom m en deswege kost,varkenskot,srarkenskrap,varkensslagel-,varkensin sommige oorden van ons land, cven als in markt,varkensmuil,varkensoog, varkensoor, varDuitschland, het woord varen bezijt:devracht- kenspoot,varkenspruim ,varkensreuzel, varkensrib)
kar vaert gerust- V OND. Evenveel hoe van de varkensslneer,varkenssmont,varkenssnuit,varkenseene plaats naar de andere overgaan: vaerende spek, varkensstaart, varkensstront, varkenstraan,
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varkenstrog,varkensvel,varkensvenkel,varkensvetz m anvast, nagelvast, nootvast, onvast, paalvast,
varkensvlecsch,varkcnsworst,varkellszwoord,var- schriftuurvast, spi
jkervast,toonvast. Vastbakken,

kentor,varkenvisch,enz. Aschvarken,akervarken, vastbinden, vastbl
azen, vastbli
jven, vastboei
jen,
eikelvark-en,haardvarken, mestvarken, muskusvar- vastbraden, vastdouwen, vastdraai
jen, vastdri
jven,
ken,schotvarkel),speenvarken,stekelvarken,straat- vastdruk-ken,vastgaan,vastgieten,vastgrp-pen,vast-

varken.enz.
groei
jen,vasthaken,vasthebbenyvasthechten,vastF arseh . zie nez-sch.
'
houden, vasthoudend, vastketenen, vastklampen,
Fasal.
,m.,meerv.vasalen. Eigenli
jk,al wie vastkleven,vastklinken,vastkloppen,vastkluisteren,
iemandsbrood eet,en totzi
jn gezin behoort. Bj- Yastkluisteren, vastknell
en, vastknevelen,vastkni
lzonderli
jk,een 1id van hetgezin van eenen K0- pen,vastknoopen,vastkoppelen,vastkuipen,vastlling of Vorst,aan wien meu in het middeleeuw. lakken,vastleggen,vastliggen, vastli
jmen, vastloolat.den rIsam van vassus,zoo alsnaderhand dien pen, vastmaken,vastmetselen,vastnaajen, vastnavanfamilialvis,gaf;en daarznlkeliedendoorgaans gelen,vastnegtelen,vastpakl
ten,vastpekkeny vastm et leenen beschonken werden, een leensman; plakken, vastpleisteren, vastprangen, vastraken,
maar voorts ook een onderdaan overlletalgemeen. vastschroeven, vastschuiven,vastslaan,vastsmcden,

Het gezegde vassus is verwant aan het oudd. vastsolderen,vastspelden,vastspi
jkeren,vastspitten,
weisat,allerleispi
jze,en aan het zweed.veisla, vaststaan,vaststeken,vaststikken,vaststoppen,vastveitsla, een maaltk-d. lntusschen leiden anderen strikken,vaststuren,vaststuwen,vasttimmeren,vastdat vassus en vassallusafvan gezel;en anderen trappen, vasttreden, vastvaren, vastvlechten,vastwederom van elders. ZiedeE ncyclopedie,in vassal. vriezen,vastwassen,vastwerk-en,vastwringen,vast-

Yasé,bi
jv.n.en bi
jw.,vaster,vastst. ln zich zeilen, vastzetten, vastzi
jn, vastzitten,vastzwachmenhangend. Dus zi
jn:vaste deelen,vaste lig- '
Faste, v., meerv. vasten. Anders vasten.
chamenj min of meer ondoordringbare. Vaste Bi
j KIL, vastene. De ti
jd,waarop men ziclluit
.
%po
-'
sishettegenoverstaande van vloeibare. Vast godsdienstigebeginàelen,van spks,ofvan bi
jzonbrood is digt incengedrongen. Vast laken,lin- dere soorten van spi
js,onthoudt:devasteishaast
nen, enz., is digt ineengeweven. Een vaste telleinde. 0m dat oock de vasten nu voorbi
j
muur is een, die zich niet gemakkeli
jk omver was. BIJBELV. Op den eersten dagh van de
rammei
jen laat. Eene vaste stad is eene, die vaste. IloorT. Zamenstell.:vastenavond,vastenzulke muren heeft:zi
jn goedertierenheit is meer gebed,vastenprediker,vastenspi
jze,enz.
dan burg envastestedell.L.D.S.P. Eenvaste Ff
zdfe,rasten,hoogd.Fasten,oppcrd.,deen-/lq
sfe,
knoop, een, die sti
jf ineengehaald is, een vast
OTFRID.Jasta,lfyiRO.fasten,o
/t
zq
sftfz
we,eng.
gestel, een gcstel, dat tegen allcrlei stooten befast,angels.faesttkomtvan vasten.
stand is. Een vaste geest,een,die niet ligtclt
jk '
F astel.
avend, zie rastenavond.
zelf, of m et andere dingen, naamv en sterk za- telen,enz.

verleid wordt,een standvastige:vernieuwt in het

Y aslel.avenden :zie vastenavoud.

binnenstevan mi
jeenen vasten geest. BIJBILV. Y aslel:lk,bi
jw. Zeker:ick weet vastelick
Eeu vast k-arakter isgenoegzaam hetzelfde. En datgi
jlieden den ti
jtui
jtkoopt. BIJB>IIz
v. Onwanvast iucen is, bi
j K1L., digt ineengedrongen. kelbaar:vertrouwtgi
j daarop zoo vasteli
jk? Zoo
Vaste sterren,die aan hct uitspausel vastgehecht dat cr geene verandering te wachten is:wanthet
schi
jnen. Hetvtste land,dcvaste kust,in tegen- isvastelick
-besloten,hetsa1geschieden. BllslsLv.
overstelling van een'daarvan afgescheiden eiland. M et eenen naauwen en sterken zamenhang:het

Vaste lucht,die zich niet verheft. Eene vaste eene k-leefdevasteli
jk-aan hetandere. Van vast.
kleur, die niet verschiet. Eene vaste rots,eene 'F aslen . o. w., ik vastte,heb gevast. Zich
ollwrl
kbare. Een vaste tred, die nietwankelt of van spi
jze onthotzlen: ik heb den ganschen dag
uitgli
jt
lt. In overeenkomst hiermede is: eene gevast. Vastet voor mi
j, ende en etetnoch en
vaste hand,en eene vaste stem,die geene onwil- drincketnietin drie dagen. BIJBELV. Zich,v01lelteurige beweging maakt. Eene vaste woning, gens de voorschriften van deze ofgene kerk, op
die aan zekerc plaats verbonden is. Vaste .çt
?6#6- gezetteti
jden,van bi
jzondcre soortellvan spi
jze

ren zi
jn ht
lttegenoverstaande van roerende. Vast onthouden: daar is magere soep voor Ilen, die
geld is, dat zollder achterbli
jven,ja op vastbe- vasten moeten. Men kan daarnaar we1wachten,
paalde ti
jden,inkomt. Zoo ook:bi
j iemand vast maar niet vasten,beduidt, het zal nog welwat
werk hfabben, zonder nu of dan te m oeten uit- aanhouden. Van hier vaste,vasten,enz. Zamen-

scheidell. Hetisvast,datbi
jkomt, beduidt,het stell.:vastdag,vastendag,A'astti
jd,enz.
is zeker en gcwis. Ik ben vastvan begrip,dat Vasten,NoTx.ook vasten.UrlaHls.fastan,OThi
jnietkomen zal,is evenveelals,datbegri
p van .
FR10.,hoogd-/cdfez?!zweed.
,i
jsl.fasta,eng.to/c,
:/,
mi
jwankeltniet. Een vastgeloofiseen onwan- angel
s.faestant vrles.fest
ie, inl.paastonb wend.
kelbaar. i'n hetzelfdeduidtmen aan door:eene postept,komtvan hetgoth.-fcdfcz?jhouden,waarvaste lioop,een vast vertrouwen,eenc vaste over- nem en, waarvan men de sporen in het angels.

tuiging. li
'en vaste kneeht. is een bestendige. aewfastan,deinstelling waarnemen,aantreft.
Spreekw-,in de gelneenzameverkeering:hi
jri
jdt '
Faslen. o. Eigenl
i
jk, dc orlbepaalde wi
js
eene vasteschaats,hi
jwankeltuietin hetschaats- van vasten. De daad van vasten,onthouding van
ri
jdcn,noch in andere dingen. Hi
j verkoopt a1, spi
js,uit godsdienstigebeglnselen:zi
jhielden een
wat1oscn vastis,alzi
jnel-oerendeenonroerende vasten.DAvlovastedeeenvasten.BIJBELV.Voorts,
goecleren. Zie voorts vastzq
jh enz. Van hiervas- bestempeltnlen den vastenti
jd ook wel etns met
teli
jk,vastheid,vastigheid, vest, vesten,vesti
gen, den naam van vasten,die (
lal)vr.is. Zievaste.
vestiug,enz. Zamenstell.: eerentvest, of eerelld- Zamenstell.:vastendag,vastenti
jd,ellz. Vannasten.
vest,in het hoogd.eltreltvest,edelvestbenfromm '
Fastenavend,vastelavond,m.
,meerv.vasund t-ed/, drie titels van onderscheidene soorten tenavonden. V an vaste en avond,m et eene tusvan edellieden,waarin vestdebeteekenis vanvast, schenbeiden gevoegde x, die bi
j oudeschri
jvers,
sterk, dapper heeft;hemelvast,krukvast,maatvast, en ook hedendaags in de gemeenzame verktering,
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vaak door eene L vervangen wordt. Ei
genli
jk,de vrouweli
jcken vate,alshetswackste,eeregevende.
avond voor den aanvang der vaste: die de vastel- Voorts,heeft ?7cfdevoorgemeldealgemeenebeteeavonteen gans iaer is,geli
jck hi
jonseenen avont kcnisnog hedendaags in vaten wasschen,cn in de
is.D.H slxs.'tls toch alledaeghgienvastelavond. zamenstell.: drinkvat, hoosvat, inktvat, koelvat,
BRlsosRo. Voorts,de ganschetusschenti
jdtusschen reukvat,wierookvat,zoutvat,enz. M aar nog veel
drie Konillgen cl1den asnvang der vaste, waarin gebruikel
i
jkerisvat,in de beteekenisvan gekuipte
de Roomschgezinden elkanderplegen tevergasteu: ton: de goederen waren in vaten gepakt. Het
indellvastenavondkom ik11bezoeken. Bi
jiemand bcroemde vat van Heidelberg. Spreekw-, httis
vastelavond houden, of vastelavonden, is hier en ui
tpatersvaatje,hetisvan betbeste; zie pater.
daar ten platten lande,eenige dagen en nachten Dat in het vat is zuurt niet,hetza1ten zi
jnen

in den vastenavond bi
j hem doorbrengen:ik kom ti
jde wel te regt komen. Uit een andervaatje
een poosje bi
j u vastelavontl houden,ofvastel- tappen,anders,dan te voren,toespreken,ofdoen.
avonden. Bi
j KIL.ook vastetavend,in het zweed. Jn hoeveel vaten za1 hi
j dat nu we1gieten,op
K
fastelagen,vrics.//y/e/jtloi
à,hotp
gd.Fastenabend,Fcdf- welkewi
jze,en doorwelkemiddelen,zalhij dat
nu
t
r
a
cl
l
t
en
goed
t
e
I
paken
? Daarenboven ls vat
o?cc/z
/, en, in dc tweede beteekenis, fastnachten,
zonder lidwoord, oj'/t
/.
%k
?t
pc/?f, opperd..
fasching, ook metrm alen zoo veel van hetetn ofander,
als er in een kleiner of grooter vat gaat. Dus
bei
jer.fassangen.
'Fas:enda g.m .,m eerv.vastendagen. A nders bedraagt:een vatwi
jn,vierokshoofden;een vat
ook vastdag,van hetwerkw.vasten en dag. Een bier,eene bepaalde hoeveelheid daarQall;en vindt

dag, waarop men zich van spi
js onthoudt: gi
j menindenSTATEXB.honderdtvatenolie;enbi
jK1L.,

kunt uwe maag niet beter herstellen, dan door vat korens, twee veertelen. V an hiervaatsch, dat
eens vastendag te houden. Een dag, waarop men, naarhetvatsmaakt;hetwerkw.vatentin vaten doen,
volgensde voorschriftellzi
jnerkerke,vastenmoet Zam enstell.:vaatdoek, vaatgeld, vaathout, vaatden vastendag plegtigli
jk vieren. In desHeeren wasscher,vaatwasckster,vaatwater,vaatwerk,vatehuys,op den vastendach. Blgsslzv.
len#er, neders. vateblhder, hoogd. Faszbinder,
'Fasth eb ben. b.w.,onregelm -;ik had vast, KIL. vatbt-nder, kuiper; vatspoelsel, vatvuil, dat
heb vastgehad. Gegrçpen hebben : ik had haar vuil van het vat naar zich getrokkcn heeft,en
bi
j den arm vast. Overdragteli
jk, begrepen! of daarnaar smaakt; .- aschvat, biervat, botervat,
diep genoeg in het geheugen ingeprent hellbcn: edikvat,kaasvat,lekvat,oestervat,oFervat,olievat,

hebtgi
j het welvast? Voorts i8,hetnictvast ri
jstvat, spi
jkervat, spoelvat,sti
jfselvat,stroopvat,
hebben,nietwc1bi
jzi
jnezinnen zi
jn: hi
j schi
jnt tabaksvat,voedervat,vuilnisvatywaschvat,watervat,
hetnietvast te hebben.
wi
jnVat,Zeepvat,enz.
F askslel.l.en, b.w.,ik stelde vast,heb vast'

F'
Wlq in deszelfsvoorgemelde algemèene betee-

gesteld. Iets derwkzeplaatsen,dathetnietwall- kenis, il1hetlat.vas,ital.jsp.vaso,fr.vase,cng.
kele:deberch sa1vastgesteltzi
jnop delltop der vessel, Klluo faz, in dievan eene gdkuipteton,
bergen. BIJBELV. Tegen wankelen beveiligen : hoogd. .
Fasz, pool.fasa.deen.fade,zweed-,eng.
krommendeknien hel
)tghi
j vastgestelt. BIJBELV.
angels. fat,.#dt(z,faet, vries.fet,komtvan
bevatten.
Ovel
-dragteli
jk, voor eene onwraal
tbare waarheid
houden en uitgeven:ik stelvast,dat hetondoen- 'F al. l1a.,zie vatten.
li
jk is. Vast llesltliten, vasteli
jk vtlorllemen,
Y atbaar. bi
jv. n.en bi
jw-yvatbaarder,vatbepalen:het bli
jft dan vastgesteld. Van hiervast- baarst. Van vattett. Dat gevatkan worden;ook
stelling,vaste bepaling:door vaststelling van dag alwatvatten,bevatten,begrs
jpen kan:hi
jisniet
heel vatbaar,nil
et zeer vlug van bevatting. V aten tlllr.

'Fas4slelll.ix:g. v.zzie vaststelletl.

baar voorgoede indrukken,geschikt,om dezelvete

Yaslzqns o.w., ik was vast,ben vastgc- ontvangell. Van hier vatbaarileid. Zamenstell.:
weest. 0ok vastwezen. Ergens aan verbonden onvatbaar,orzvatbaarheid.
zi
jn:desteelmoetaan de bi
jlvastzi
jn. lk weet Y alen, b.w.jik vaatte!heb gevaat. 1llvaniet waar het einde daarvan vastis,ik doorzie ten doen:vaetden ouden wl
jnintonnen!CooRxden zam ellhang en het beloop daarvan niet. Er HERT. Voorts,werd ditwoord voorheen metvalza1 niet weinig daaraan vastzi
jn, er za1daartoe ten verwisseld: gi
j torsten, lui
jstert toe,en wilt
nietweinig vereischtworden.
dees leeringll vaten.Voxo. El1bi
jH.Ds GR.:

+ a1! o., meerv. vaten. Volgens '
TulxMwx en omdat de mateu niet meer en konden vaten. V an
KIr,., elgenlil.k, de algemeente uaam van al,wat vat.en daarmede van vatten.
iets vatten,of bevatten,kan;een schip,een huis, Y au en . b. W., ik vattede, heb gevat. Eieen tempel, enz.nietuitgezonderd:desTempels genli
jk, met de hand gri
jpen;ook met de vingegroote vat. MA&SDAM. Alle klei
jne vaten, van ren: zoo veel, a1s m en metdrie vingeren vattell
(le vaten der bekers af,selfs tot alle de Aratel) der kan. En m et andere ledem aten:vathet nletde
Nesschen. BIJBELV. Ja,in navolgillg varl hctge- tanden! Quam daereen adderui
jtdoordthitte,
bruik van het gr.czeurat,in denzelfklen STwTsxs., ende vattede si
jne hant.BIJBELV. Ofdoormidook een kleed:hi
j sagh den hemel geopendt, del van werk-tuigen: m et de vork,lnet de tangj
endc een sekel
' vat tot hem nederdalen,geli
jck enz.vatten. Voorts,in zich hebben,zoo a1s eelle
een groot linnen laken,aan de vier hoecken ge- hand,welke ietsvat,bevatten,in deneigenli
jksteu
bonden. V oorts is:een rt'
tfter cez-c,ofter oneere, zill van dit woord:oock de wereltselve t1e gealdaar, een stuk huisraad,dat toteere gehouden, schreven boecken niet en soude vatten.BIJBBLV.
oftot de geringste diellsten gebruik't wordt. Een Bevatten, in den zin vall verstaan: iemands nleeuytverkoren vat, cen wcl'ktuig,datboven andere -nillg vatten. Die dit vatten kan,vatte het.BIJtot uitnem ende diensten gekozen wortlt. Door BELV. Hi
j vat het nog niet. M et de ooren vataavden vaten,worden,fguurli
jk, broze ligchamen ten : mi
ju oore heeft een wei
jnichsken daervan
aangeduid, in : wi
j hebben desen schatin aerden gevat. BIJBBLV. Een edelgesteente in goud of
vaten. Sef vrottwelske vat isdevrouw in:den zilver vatten.- Iemand vatten,hem vangen)ge-
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vangen nemen: er is al weder een dief gevat. vcderzwadderi
j,hi
jOc1).euz. Ganzenveder,schri
jfIemand in zi
jne woorden vatten,hem daarin van- vcder,slagveder,zwaneveder,enz.
gen)si
j en konden hem in si
jn woortnietvat- J''
6#8r.veer,hoogd.Fede3,NoTx--4t
&rc,angels.
ten. BI
gssluv. V'
lam vattcn; vuur vatten, in fether,Ji
lf/
ldr, eng.feather, vries.far,deen.Sar,
brand geraken; ook fgl
zurl.:gi
j vat aanstondsjzweed..
f
jöder,i
jsl.Jiodur,boh.pera,gr.cTsF9&.
vlur. 17en knecp vatten,het ijnc val een ge-I f'edeeen,zieveder.
ze
d
edbeemoenrlk
seb
lleemahnd
andbijva
e
.zoic
hj
derl
:.in%.
,s,zie
er
ag
af
rl
me
ee
dn
ig I
he
ot
ud
ni
:(
i
zt
jt
i
nn
wo
rd
1 Ye
Yee.
o.ag
Oul
g
cvv
ee
nd
a.
1shethoogd.Vtelt,
vatten, op de vervlllling van datwoord aalldrin- een dier:al wie hct vet van een vee eten sal.

gen: iemand i11zi
jn zwak vatten,zich zi
jn zwak BIJB>:LV. Hedendaags, in eenen meervoudigen
te nutte maken. Iemand bi
j den neus vatten, zin, gedierte: hetonvernuftigevee.HooE'
r. Het
hem verschalken. Ergens post vatten.zich daar !redenlooze vee. V oxo. Figuurl-, geeftm en ook
plaatscn en vestigen. Ollzi
jdig,is vatten'van en-l
jaan slechte menschen den naam van vee:hetis
ten, enverplantegewassen,beginnen tegroei
jen:jvee van volk. Zamenstell.: veearts,veebol,een
ik weet niet,of die boom daar welvatten zal. koekooper,bi
jKlL.;veedi
eç veedri
jver,veefokker,
Eindeli
jk is: ergensopgevat,daaromtrentwelbi
j veefokkeri
j,veegod, bj VoND.
, veehandel, veede halld, of'daarop wel afgerigt. V an hier vat, handelaar,veeherder,veehdeder,veehonger,geeuwm.,waarbi
j men iets vatten kan:erisgeellvatlhonger;veekooper,Aeeekudde,KIL.
,veemarkt,veeaan enz.: 5-atbaar, enz. Zttm enstell.:aallvatten,l
jmeester, veeri
jk, veestal, veesterfte,veeteelt,veel'evatten,omvatten.enz.
)voeder, veeziekte,enz. Hoornvee,mestvee,rundFa:vuil.zie vat,o.
jvee,slagtvee,enz.
*-eeht. v. De eigennaam van een bekend 1 #'k6, lat. pecus, stamt, volgens ADSLIJNG, af
riviertje van ons land: de stroomgodt van t
1e van eenig oud woord uitde maagschap van het
vecht. Hoop'r. Zam cnstell.: vechtnimf', vecht- lat. rivere, leven. en beteekent evenzeer een 1estroom,vechtzigt,enz.
vend schepsel, a1s het lat. anè-mal, en het gr.

freehéen, o.w.. ik vocht,heb gevochten. lt
oov. Oul.beteekende ditvee,ofveecll,nietalKampen, stri
jden: met vuisten vecllten, als leen pecus,maar ook pecunè
a (geld); geli
lk,bi
ti
leeuwen vechten. Veehtenderlland wordtalseen de Latjnen,pecunia,ook vallpecus,vee,afstamt,
bi
jw. gebruikt, voor al rec/dft
??tfe. Zamenstell.: naardien dervoorouderen schaten middelvanruivechtkunst, vechtlust, vechtmeester, veehtparti
j, ling en betaling hetveewas.
vechtperk, vechtplaats, vechtschool, enz. Aan- l'eede, zie veete; veeden,zie veeten.
vechten,bevechten,doorvetthten,ontvechten,voor- Yeeg,bi
jv.n.en bi
jm,veeger,veegst. Nabi
j
vt
lchten,voortveclten,enz.
aan den dood,en daarvoorri
jp:dezieke iszeer
Vecltten, eng. to .##Jf,angeis.fechtall,Loogt
l. veeg. Een veeg, doodeli
jk, teeken. Gi
Jz4tnog
fechten, is verwant aan veede,en vj
-'
l
and,en komt niet veeg, zegt men, als iemand, op het
(
laarmede van het oude vo
-'
en.haten,bestri
jt
len. oogenblik dat men van hem spreekt,zich onverf-ede'. v.
, meerv.vedelen ellvedels. Door wacht aan ons vertoont. Zi
jt gi
j veeg? vraagt
zamentrekking veel,even a1sKIL.uitzi
jn vedetet men, als iemand zi
jnegewone wi
jsvan doen navele vormt. Een bekend muzi
jkinstrument,anders laat. Vallhier veegheid.
llt
ool genoemd;en eenelier:op OltenlusI
aeil
ge Veeg,vries.??cc6 angels.faeg,hoogd.fet
#
q
ee.
veel. Voxo. Hem alleenli
jk de vet
lelna te dra- Y eeg, m.,meers-.vegen. 1)e daad van vagen,
gen.Hoo>aT. Vallhier het onz.werkw.vedelen, ofvegen,en dus,indeeersteplaats,eenstri
jkende
vedelaar,ofvedeler.Krc. Zamenstell.:vedelhot
lt, slag,houw,ofsnede:hi
j kreeg eenen veeginzjn
vedelhoutboom,van wiens houtmen vetlelsmaakt; aangezigt. V oorts,eene streek m et eenen doek,
vedelsnaar,vedelspeler.
bezem,enz.:in drie vegen hadzi
jdetafelschoon.
Vedebeng.Sddle,angels.Athele,O1+aID..##d
tJc, Overdragteli
jk, eene tetlg: hi
j neep met eenen
middeleeuw.lat.vitula,rk
tftz/c,A'
della'JY:JJJ,.ha- veeg denkop uit. VOND. Hetgeen ergensuitgela,ital.eiola,violtho,fr.viole,lkbfo?l,isvan den streken worclt:eenen veeg uitde pan kri
jgen;
klank derviool,oflier,outleelld.
hetwelk fgtlurli
jk beduidt,ergensindeelel,bi
jzon'
Fedee, veer, %,.
, meerv. vetlerell,ofveders, derli
jk, in ongunsti
ge oordeelvelingen van men(veren). Eigenl
i
jk, eene pluim :eenen vogel (Ie schen, die hnn werk daarvan maken:ik dacht
vederen uitplakken. Op de churubi
jne veder. wel,dat ik ook eenen veeg uitdepan kri
jgen
V()No. Hi
j gaf mi
jn montte klzssen zjne vcder. zou. Zamenstell.:oorveeg. Van vegen.
HooFT. Op, of in,de vederen,ofveren,liggen, '
F eeg, v., meerv. vegen. Eetle feeks: een
is op een vederbed. Iemantl in de vefleren,of stoute veeg. D E Dlclt. Zatnenstell.:helleveeg.
veren, zitten, zich tegen hem verzettcn,hem ha- Feel. zie vedel.

venen. Geene veder, of veer, van den mond

'
Feel.
,bi
jv.n.en bi
jw,zonder eigen trappen

kunnen blazen,zeer krachteloos,of onvertnogend, van vergrooting,in welker plaats men zich van

zi
jn. Iemand eene veder nit denstaarttrekken meeren meestbedient. Zidtneeî.. Al
s bi
jw-. dikis, hem een merkeli
jk nadeeldoen. Zoo Iigtal
s wi
jls:hi
j komtveelbi
j mi
j. Grooteli
jks: hi
j <il
eene veer, of een veert
jc, is zeer ligt. Met daarover niet veel t
litweit
len. Overigens voegt
vreemt
le vederen pronken, zich het werk en de men dit bi
jw., om ecne menigte aan te duiden,
verdiensten van anderel toeLigenen. Men kellt bi
jeenentweedennaamval:veelgoeds,veelheils,
hem aan zi
jne veren,aallzi
jn gewaad. Van ve- veel volks, veelvan diesoort,enz.;ook bi
jden
der,komtvederachttgnen bi
j KIL.lletonz.werkw. tweeden vergrootingstrap, Om de beteekenis te
vederez
l. veren kri
jgen, van waar gevederd. Za- versterken : veel meer, veel grooter, enz. 0ok
m elzstell.: vetlerbed, vederbos, vederlloetl, veder- neelte:veel te veel,veelte weinig, veel te lang,
iagt,oul.voorvogel
jagt)vederkruid,een plantge- enz. Zamenstell.:veelbemind,veel
geacht,veelgewas met llarige en vederaclltige bladeren;veder- liefd, enz. Veelal, veeleer, veelligt, veelm aals,
kussen, veeerligt, vederloos, vederspel, vedervol, veelmcer,veelmin,veelti
jds.
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j K1s.,hethedendaagAls bi
jv.n., om tene groote menigteaan te noemd. Voorts, is nen bi
duiden :A'ele goederen,vele kinderen,enz. W an- sehe reen,bi
jzonderli
jk,een moeras,en alle ander
neer zq'
n tusschen een z. n.en velekomt,staat laag, of hoog, land. waaruit turf gegraven kan
ditsomsdaarvoor:vele zjndesHeerenweldaden; worden: het veen geraekt in brant. Voxo. D eze
maar meestal daarachter:si
jne barmherticheden beteek-enis heefthetwoord in deeigennamen van:
zjn vele. BIJBELV. Nvant si
lnre heerschappien A arlanderveen,AmstelveenyAnkeveen,Bakkavecn,
sal vcle wesen. BzJBEr,, 1477. Ook werd veel H eerenveen,Hoogeveen,Nielzweveen,RoelofA rtandsoul, met een m eervoudig werkw. gebezigd :En veen,Rooveen,Vinkeveen,W addinksveen,Nvaverveel van den volcIsrahelcoren (verkozen) liever veeny W estveen, W ilsveen, Zuidhuisterveen, enz-,
te sternen, dan besmet te worden van onsuvere even a1s in die van:V enema,Veenstra,of Feenspi
jse. BIJBEL,1477. Ook als z.n.:velen zagen stra, van V een, van der V een,ofvan der Feen,
het niet in. Het was voor velen een raadsel. van der Ven, en van de Venlle, die het veen,
Spreekw.:veelgeschrei,weinig wol,weinig voor- waarvan hi
J zi
jnen naam ontleende,bezongenheef'
t,
deel van groote beweging. Vele varkens m aken en heti
n zi
jnen naam vrouweli
jkmaakt. W i
jders,
dunne spoeling,als iets onder velen verdeeld moet voert veen de beteekenisvan zulk sli
jk,alswaarworden, is ieders anndeel niet groot. Er gaan uitmen eigenli
jk turfmaakt, in tegenoverstelling
vele m altke schapen in een hok,er kunnen vele van #odder,/c1?
7
, enz.: hetveen derlnoerassen.
zachtzillnige en inschikkeli
jke lieden bi
jelkander Hoov'r. sverd gebaggertvecn en iodder. AoRIgeplaatstworden. Overigenskomtvan veel: veel- AAN vAx nl V ENNE. Spreekm :in het veen ziet
heid,hoeveelheid,hoeveelste,zooveelste, veelte, menopgeent
urfje.Zietttd.Vanveehkomt:veenvelerhande, velerlei. Zamenstell.: veelbloemig, achtig,veenderi
j,hetwerkw.veenen,veenig.Zamenveelborstelig, veeldeelig, veelgatig,vcelgodendom, stell.:veenaarde,veenader,veenakker,veenarbeid,
nbaas,veenboer,veenbonk,veenboor!veengraver,
veelgoderi
j,veelqodist, veelharig, veelhoek, veel- vee
ngrond, veenland,veenmos,veenpult,veenwerhoekig,veelhoofdlg,veel
jari
g,veelkleurig,veelm a- vee
lig,veelm anneri-j,veelmondig,veelnamig,veelpoo- ker,veenhrerkster,veenzon,enz. Turfveen enz.
tig,veelslachtig,veelsoortig,veeltakkig,veelverwig, Y een eu. b.en o.w.,ik veende,hebgeveentl.
veelvoet,veelvoetig,veelvoudig,veelvraat. Yeelwe- Bedr., van turf gesprok-en, vervaardigen:hoevele
ter,hoogd.Vielwisser,lat.pol
yhistor,gr.cr
lkutçtoe
duizend roeden l
zebtgi
jditjaar geveend? #
.
)nz.,

veelwi
jveri
l-,veelwoordig,veelzi
jdig,veelzi
jds,veel- turf maken:hi
j veentvoormi
j. Van hierveenzins,enz. Evenveel,hoeveel,zooveel,enz.
deri
j. Zamenstell.:veenman,veenlieden,veenpnt;

V eeln. Veeme, V., lneerv.Veemon. Een On- afveenen, uitveenen, verveenen,verveening,land,
derling verbonden gezelschap. In dezen zin be- dat uitgeveend mag worden.
zigde m en het oulings in Nedersaksen wegens de 'Feer, v., m eerv. veren. Soms evenveel,a1s
gezameli
jkeleden van eeneregtbank,waarvane1k veder. Maar voorts geven de houtkoopers aan

bi
jzonder lid den naam van Fehmschöppe,en de een bi
jzonder slag van gezaagd houtden naam
opperregter dien van Fehmer,Fefzncr,ofFrei
graf van veren; en isreer eellwerktugg in de zakuurdroeg;terwi
jldevierschaarzelveFehnîdinge,.
#k/
àpt- werken, sloten, enz. dat, wanneer het gebogcn

#edthge,Flzzlperfclf,eene daarvoor komende zaak wordt, eene terugwcrkende kracht betoont: de
Febmsache, F/ zn?.
tlrlgc, Fehmrûge,de plaats,waar veer is aan datslotgebroken. Dezclfde beteekem en vierschaarhield,vonnisteenstrafte,Fehmstlltte, nisheeft veer in de zamenstell.:veerltracht,s'cer-

en hetstraFen ver
fehmen,noemde. Hier te lattde krachtig. Ilrjfveer,slotveer,springveer,enz.
is neem een dertwee bjzondere rotten van Am- 'F eee, o., meerv.veren. Eene geregelde en
sterdamsche waagdragers,diezich door de bi
jna- vast bepaalde vaart van de eene plaats naar de
m en van klapmutsen en bontehoeden onderscheidcn;
en oulings washet een gezelschap over het algem een: hi-j komt bi
j gien giesten,hi
jhad aleen
andere veem. BltlpsRo. Maar a1s g'u in de
Vecm derzanggodi
nnenvli
jt. Hoor'r. Ecn groote
Areem ketters.Oup. V oorts,is dit woord verwant

andere:hoevele schippers varen er in dat veer?
ln somm ige steden,de plaats,vanwaa'
r men geregeld naar elders vaart:op het Haagsche veer te
Rotterdam. D e plaats, waar men gercgeld over
eene rivier, of eenig ander water, gezetwordt:

het Ilsselmondsche veer. Hetvei
jr Jabock. B1Jj KIJa.;
aan vaam,?
z
'
c&??,en beteekenthet eigenli
jk eene BELv. Zamenstell.:veerboot, barsie. bi
hoeveelheid Van deze of gene dingen, welker veergeld, vecrhuis, veerlieden,veerloon,veerman,
hoogte en breedte eenpn vadem bcdraagt,welke vcerschip,veerschipper,veerwi
jf,enz. Van vaz'
en.

Y eerkra eh l, v.,zie veer.
'Feerlel., o., meerv.veertels. A nders ''lertel
gen. eene verzatneling daarvan,bi
jzonderli
jk van en vt'rtel. Een vierendeel van evenveel welke
korenschovenystroo en hooi,waaraan men de na- grootere m aat van vaste eq vloeibare dingen:
e0.
men vanfehm en fehmen,of,volgensde gemeene het veertel der beste tarwe. Hoor'r. V an k??uitspraak.feim enfeimen,geeft. Zie voortsvadeîn. oulings veer,en deel.
Dit veem wordt ook veen, ven en velh genoem d, @@'
Feert:
eu.-telwoord,dattusschen dertien en
*
waarvan veennoot,vennoot,veinnoot; zie ditlaatqte vt
ftlen staat:veertien man. Seven dagen ende
woord.
seven dagen; zi
jnde veertien dagen. BIJBELV.
F een . o.,meerv.Veenen. V olgens KIL., een Zamenst
ell.:veertiendaagsch, veertienjarig, veerwe
i
de,
i
n
we
l
ke
bet
ee
ke
ni
s
moeras, of m oerassige
tienmaal,veertienmaandig,veertienjarig. Hetmeerv.
Jgingen ermethnn veertienen op
van weidemenAnnenog hedendaagsinY rlesland isveertienen:zi

beteekenishetneders.Fehm nog hedendaags htleft,
en voorts ook eene andere hoeveelheid valldin-

bezigt,terwi
jlvennenltetland bi
jltlra.is,hetzelve af. En in:sni
jd hetinveertienen,voor Jn veertot hooiland scllikken. Dezelfde beteckenis van tien stukken, is veertienen een oud gebogene
moerassig land, of m oeras, hebben i11 Holstein naamvalvan veertl
kn,dateigenli
jk een vrouweli
jk
Jenne, in Brandenlurg en IJs1., en in hetangels. z. n. is; zoo als in:deze veertien moeter nog
fenn,in het eng.en zweed.fen;en ongetwi
jfeld bi
j. Op die veertien volgt eene negentien. De
heeft men Finland dusnaarzi
jne moerassen ge- bree veertien îs een gedeelte van dc Noordzee

VBERTIG- VKL.

voor den H ollandschen wal,waar m en doorgaans
veertien vademen waters peilt. Van hier veertîende.
Veertien,neders.veertien,hoogd.vlerzehen.komt
van tl-en en vlkr,dat oulings!even a1s in het neders, neer moet hebben geluid,of ten minste in
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enz. Aanvegenjafvegen,doorvegen, lnvegen, op.
vegen, overvtgenf uitvegen, wegvegen, zam enve.
gen,enz.
Y eger, m.
, meerv. vegers. A1wie,of wat,
veegt. Zamenstell.:schoorsteenveger,zwaardveger,
enz. Voorts,een werktuig,om te vegen,eenbor-

ditwoord,en veertel,en veertt
g,valsveernitgespro- stel,eendoek,enz. Verklcinw.vegerfe. Vanvegon.
'
ken wordt.
Y en , o. Klimop: dat het veil zich om uw
Y eerllg, telwoord,behoorende tot de hoofd- hooftkrinkele.Voxo. Zamenstell.:veilblad,vellgetallen en rî'ermaalflkn aanduidende:veertig da- krans,enz. Aardveilenz.

gen en veertig nachten. Veertig man, veertig '
Fell.
, bjv.n. en bi
j.. Tekoop:mi
jn huis
pond, enz. A1s z. n., vr.:doe die veertig uit. isveil. Jetsergensvoorveilhebben is,eigenli
jk.
H etmeerv.is veertigen :in veertigeltverdeeld, in het daarvoor te koop hebben; overdragta, het
veertig stukken. W i
j waren met ons veertigen, daarvoor willen geven, opoFeren:voor mi
jn vaveertlg personen. De veertig is een raad van derland hebik alles,heb ik zelfsmi
jn leven,vell.
veertig personen:hi
l zit in de veertig. Voorts Vanhierveilen,veilheid. Zamenstell.:veildrager,
is:in deveertig zi
jn.tusschen deveertig en vi
jf- uitdrager,dierond loopt,om ietsuitte veilen.
tigjaren oud zi
jn. Voorts,komtvanveertig,veer- T-el.
l.
en,.b.w., ik- veilde,heb geveild. Te
tiger,veertigste. Zamenstell.)veertigdaagsch,veer- koop aanbieden;bjzonderli
jk,in hetopenbaaraan
tigjarig,veertigmaal,veertigmaandig,veertigvoudig, den meestbiedende verkoopen: wanneer za1 dat
enz.

land geveild worden? V an hier veilbaar,veiler,

Veertig. vries.fjlvtl
j'is zamengesteld t
litveer, veiling. Zamenstell.: veildag, veilti
jd, veiluur,
vier,en tt
h,waaroverzie twinti
g.
enz. Opveilen,uitveilen,enz. Van veil.
Yeerl:gex.m.,meerv.veertigers. Een me- Y e::lg, bi
jv.n. en bi
jw-, veili
ger, veiligst.
delid eener vergadering van veertig personen.
Aan geen gevaar blootgesteld: hier ben ik veilig.
lemand,die veertig jaren oud is. W i
jn van Een veilig geneesmiddelia,datmen zonderhindien ouderdom.

En een schip datveertig stuk- der gebruiken kan. Het veiligsteishetraadzgam .

ken geschutvoert:erkwamen twee veertigers op ste:'t is veilighst, dat gtJden Nassauwerstuit.

onsaf.
VOND. Van hier het werkw.veilt
jen,veiligheid,
lreegl. m.,meerv.veesten. Een wind,dien veili
gli
jk. Zamenstell.:onveilig.
men zacht
jes van onderen loost. Van hier het Ye#:fgen, b.w.,ik veiligde,heb geveiligd.
onz.werkw.veesten,zulkeu wind lozen,engeveest. Veilig maken: vei
jlighen de wegen.KlL.Zamen-

hetlozen van zulke winden. Klanknabootsend.
Y eeslen. zie veest.

stell.:bevelligen enz. Van vetlig.
'F e:n nool. s'ennoot, m .,m eerv.veinnooten,

'
Feele, veede,en bi
j Kzs.ook veu
-de,vied, vennooten. Een medemak
-ker, medewerker: een.
v.,meerv.veeten. Haat,wrok,vi
jandschap:die stierman en al si
jn vei
jnoots. v.Hwss.aantop
grote vete te leggen ave. M.S'
roxs,die elders KxL. Elcke zwaert was ghekeert totsinenvejvede schri
jft;even a1sVoxo.dan eensveete,in: noot. Bllssra, 1477. Van hier veinnootschap,
of er d'oude haatcn veete steekt van binnen, en vennootschap, gildebroederschap. Van veen, rerl,
dan eensveede,in:erfvi
jandschapenonmerzoenbre vein.andersook reem. Zieditlaatste woord.
veede. Door een' onverzoenli
jke veete. Hoo:ql'. Y elnzen. b. en o. sv.,ik veinsde,heb geVanhierhetonz.werkw.veeten,ofveeden,vcetip veinsd. ()nz., zi
jne eigenljke gewaarwordingen
of veedig, een voorwerp van veete,middeleeuw. en gevoelens verm om men,zich m et woorden,ge.

lat.faidosus. Zamenstell.: veetebrief, of veede- baren, of daden,uiterljk anders gedragen, en
brief,eeneschrifteli
jkeuitdaging vaniemand,wien aallstellen, dan menin zi
jn hartgesteld isen gem en veete toedroeg;veeteloos,ofveedeloos,A'eilig voelt: die veinzend buigen voor uw m agt.L.D .
voor veete,van eene plaats gesprokeny waarop S.P. Oock de anderc Joden vei
jnsden methem.
een veetige,of veedige nietvervolgd wordenkon; BlassLv. Bedr., valscheljk vertoonen: gehoorveetschap,KIL.
,oorveede?in hetmiddeleetzw,lat. zaamheid,achting,liefde,enz.veinzcn:hi
jveinsde
3trpheda,plegtigeverzoening der veete,oorveede- zich ziek. Die haerselven vei
jnsden rechtveerdigh
brief,enz.
te zi
jn. Geli
jck cen die sich vei
jnstterasen.
Fee/e,veede,middeleeuw.L%t.kfaida,feida,hoogd. BzaBBrzv. Van hier gereins,geveinsdygeveinsdFehde,is verwant aan rt
j'
and, en komtvan het hcid, veinsaard, die bl
j aanhoudendheid veinst;
onde vqkn,haten.
veinzer,veinzeri
j,veinzing. Zamenstell.:ontveinY egen, b.w.,ik veegdp,lleb geveegd. A n- zen enz. V einskunstenz.
ders vanen. Met stri
jkende slagen treFen: hi
j '
Fe', o.
,meerv.vellen. 0vcr het algemeen,
veegde hem duchtig metden rotting. lloor mid- alwatdenmensch totdekking van zi
jn ligchaam
de1 van zulke slagen m et eenen bezem ,ofborgtel, dient. lAus bezigt STRIJK. phelle voor kostbare
reinigen:iemand den mantel vegen,ofuitvegen, kleedercn. Bi
jzonderli
jk,bet natuurli
jk bekleedsel
dat ook overdragteli
jk gebezi
gd wordt. Den der ligchamen van mcnscllen en dieren: hetve1
schoorsteen vegen. De straat vegen. Fi
g.: om van een wiltdier. HooF'
r. Zi
jstroopen het ve1
(1e waterstraet te vaegen van het ongebonden van dc ribben. Voxn. M et vel ende vleesch
schuim. Yoxo, Al stri
jkende met cenen doek, llebt ghj mi
j bekleedet. BIaBsI.
v. Allerbi
jzoneene dweil,eencn vinger,enz. sclloonm aken: het derst, het vel van robben,zwanen,echapen,bokaangezigtvegen. Eenenschotelvegen;ookfguur- ken, kalveren, hazen, hondenj katten, en meer

li
jk,hem ledig eten;zoo ook:den bekervegen, anderekleineredieren,in tegenoverstelling l'an de
bj Ouo. Eenzwaard vegen. Vaegtdespiessen. huid,welke men aan koei
jen, paarden, beeren,
BlaBl.
zLv. Van hier geveeg.veeg,veegsel,veger. wolven,ti
jgers,ellz.toescllri
jft:ende die vellekjn
Zamenstell.:vagevuur,veegkruid,een plantgewas, want siom sjn handen. BZv
yBEL, 1477. Ook
met zeer takkige stengen,andm-sook bezemkrul
ïb geeftmen den naam van velaan eengehevl stuk
88
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papler, terwi
jl ecn kleiner stuk dien van blad veldzigt,enz, Bleekveld, exercitieveld,galgeveld,
draagt. Voorts,cvenveel welk vlies: develet
jes korenveld,krtjgsveld,marktveld,slagveld,tournooillit het vleesch sni
jden. Nvi
jders,een lap, een veld,enz.
:-0(1:een oud A-elvan eenjak. Eindeli
jk,bestem- 'Fel.deIl.x:g. m.,meerv.veldelingen. Oulings
pelt men een slecht vrouwmensch m etden naam Iook rel
denaar. Iemand van hetveld:hetvroli
jlte
van vel: welk ecn onheschaamd velis dat! Vuil gezang der ni
jvere veldelingen.

vel,vnilc hoer. lfTT
u. Spreekw.:in een kwaad 'F eldgeseh re:, o. Een geschrei, of gevel stekcn, f
lngezond ZI
%@1
J
'
1. Ik wilde11ieti1)zi
jn schreeuw, dat men in hetoorlogsveld meerm alen
velsteken,ten aanzien van gezondheid,of ander- aanheft, als men op den vi
jand aanvalt:devcrzins,in zi
jneplaatswezen. Uitzi
jn ve1berstel
). eenigde Franschen en H ollandersvielcn ollderllet
onmatig flik en vetworden. lem and het Velover veldgeschxeivan Holland!Partis! op de Vlamintle ooren halen, zie oor. Van llier velloos,vel- gen aan. Voorts ook een leuswoord, of uitroep,
len,in ontvellel),vellig.villen en vilt. Zamenstell.: waaraan men vrlenden en vi
jallt
leu in den kri
jg,
vellenkoopercnz.Bokkenvel,boksvel,dassenvel,gan-1vooralbi
jnacht, onderscheidt:datishctwoord,
zenvel.geitenvel,llazevel,llondellvel,kalfsvel,kat- maar wat is hetveldgeschrei?
tevel, lamsvel, m ollcvel,muizcvel,robbevel,scha- '
W'e:t:
ll.
eger,o.,meerv.veltllegers. Bi
jsompenvel, schaapsvel, schootsvel, vossenvel, enz.
migen eeneIegerplaats,diedoor hetkri
lgsvolkin
Verwant aan vh-es, aan het1at vellus,cn hetgr. het oorlogsveld betrok-ken wordt, waarvoor men
%Eààbg.
intusschen doorgaans slechts heteenvoudige leger
Fel.
'
d, o.,mcerv.velden. Bi
Jverkorting van gebruikt. V oorts,een ligt beddestel,waarvan men
fleveld,eigenltjk een bosch,datgeveld is,om Aeoor zich in het oorlogsveld bedient,andcrs ook veldden landbouw geschikt te worden;en vervolgens Fcoefd,welk woord anderseen bi
jzonderslag van
bouwland: llaal het koren van hetveld. V oorts ri
jtuig aanduidt. ln de laatste beteekeniswordt
land, over het algem een: 't geboomte des velts veldleger, even a1s hethoogd.Feldbett,door som-

salsi
jne vruchtgevcn, de velden zi
ln bckleetjmigen vanfalten,vouwen,afgeleid.

me
In ttege
kunove
ddenr.stel
BlI
JBELV. De leliëndesveldsenz.! '
FeAd'
maarsehal.
k. m.,meerv.veldmaaring van water enz.: dc zee en schalken. Gansch anders, dan het fr. mal'oxchal't velt met li
jken zi
jn bezaeit. VOND. En in de-camp, waarait het ontleend is, doch dat aan
tegenoverstelling vlln stad ofdorpz Gaetnietui
jt ons Generaal-lfqioor beantwoordt, onder onze
in het velt. noch en wandeltniet op den wech. oude staatsgesteldheid de naaste aanden Kapitein-

BlgBErxv. Ook llet open veld,vlak veld; al't Gencraal,en onmiddelli
jk ondcr denzelven over

vlacke velt lagh blanck. Voxo. Voor eene le- het gansche leger gesteld:de veldmaarschalk Hergerplaats:wen 't heir te velde gaet. V oxo. Te ?tog vAN BRrxswlgx 'G orzFlxBtlTr
rsrv. Van hier
5-elde komen, KIL.; te velde trekl
ten. Hetveld !veldmaarschalkschap, de waardigheid van veldbehouden is
I

, meester van het slagvcld bli
jven;jmaarschalk ; veldmaarschalksstaf, het teeken vall
veldwinnen,denvi
jandterugdri
jseen,en,ûguurli
jk,I
jdiewaardigheid. Zie voortsmaarschalk.
zich onder de menschen uitbreiden:die aanllang,j
, 'F el.dselheerdee. veldscheer, m., meerv.
'

dat gevoelen,die gewoonte wintmeerenmeerIveldscheerders. lnhethoogd.Iikldseherer,zweed.

veld. Ilen vtialdd uit het veld slaan, lletveld jfeltschaar,hedendaagsook verkortveldseheer. Een
doen ruimen; en.figuurli
jk, ienmnd uitlletvel
d Ibarbier, die de soldaten in hetveld schcert,en,
Hlaan, hem eene verdere verdediging van deze of even a1s andere barbiers, tevens a1s wondheeler
gene zaak onmogeli
jk nlaken. Overdragt.
,isveld wordtgebruikt:wi
jhebben bi
jonsregementslechts
eene
g
e
l
e
g
e
n
h
c
i
d
,
o
m
n
l
e
t
d
e
n
g
e
e
s
j
o
f
t
t
n
d
e
r
z
i
n
s
,
1
e
e
n
e
n
v
e
l
d
s
c
h
e
e
r
c
l
e
r
.
Werkzaam te wezen: welk een rulm veld voor !
! Y eldsl.ag,m.,meerv.veldslagen. Ecn stri
jd
godsdienstigebespiegelingen! Eindeli
jk,gecftmen Iin hetoorlogsveld,waarbi
j dewcderzi
jdschelegers
den naam van veld aan evellveel welke vlakke j
lalle krachten tegen elkander inspannen: na zoo
ruimtc, a1s voor de oppervlal
tte van de zee, en '
Ivele kleine gevechten kwam het cindeltjk toteenen
ander water:a1s gi
j kloekmoedigh komtdeur'ttveldslag. W i
jhooren,datEFRAIM den veltslagh
blaeuwe T'elt gevaren. H. Ds GR. Van hier !heeftverloren. V oxo.
&eldeling,veldenaar. Zamenstell,:vcldajuin,veld-i Y eidslang,v.,ziereldstuk.
angelier, vcldapothcek, veldarbeid,veldarts,veld- K eAdslu k, o.,meerv.veldstukkcn. Een stuk
bakker,veldbakkeri
j,veldbed,veldboon,veldbouw, geschut, waarvan men zich in lletveld bcdient.
veldbouwer, veldcipres, velddistel, velddragon, en hctwell
tzichdoorzi
jneligtheid, en somsook
veldduif,veldeppe,veldouit, veldgedierte,veldge- doorzi
jnelangwerpigheid, onderscheidt; in welk
schrei, veldgewas, veldgod, veldgras, veldhaver, laatste geval men het eene veldslang noemt:clk
veldheer,veldheerli
jk,veldheerschap,veldhoed,veld- regementhad twecveldstukkenyen debenoodigde
hocn.veldhut,veldkaars,veldkers,veldklaver,veld- k-anonniers.
koets, veldk-omi
jn, veldkrekel, veldlatuw : broot l'el.dlegt,n).,meerv. veldtogten. De gczamet veldlatuwe. BIJBEI,, 1477. veldleeuweri
k, menli
jke verrigtingen van een leger gedurende cen
veldleger,veldielie,veldlied,veldmaarschal
k,veld- aanhoudend verbli
jfin het oorlogsveld:den veldmarter,vel
dmot,veldmui
s,veldmusch,veldmuzi
jk, togtopelen is,dicn aanvangen.
veldnimf2 veldontdckkcr, veldoverste, veldpaap, '
F el.
dlre:ns m. De gezamenli
jkc nasleep
veldpatri
ls,veldpi
jp,veldprediker,veldpriester,veld- van een leger in het oorlogsveld, bestaande uit
rannnkel,veldrok,velt
lroosje,veldrot,vcldsafh-aan, hetgeschut.en devoertuigellvoorkri
jgsbehoeftcn,
veldsalade, veldgalie, veldschalm ei, veldscheerder, en verderc noodwendigheden, met de daartoe beveldslag,veldslang,veldsnip,veldspin,veldypinagie, hoorende paarden en manschappen: hj hceft bti
veldstoel,veldstuk,veldtapi
jt,veldteekenj veldtent, den veldtrein dienstgenomen.
veldtogt,veldtrein,vcldtuig,veldtuigmeester,veld- '
FeRdlres, m. Veld- ofkri
jgspakkaadje,en
tuigwerker, veldvlieger, veldvlugtig, veldvreugde, de daarbi
j voegende personen: t
1e veldtros van
veldvruchteny veldwacht, A
'eldworm, veldziekte, ZdneMajesteitishicraangekomen.
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l'el.déu lg, o. H et geschut met deszelfs toe- Y en:zeen . o.y m eerv. venizoenen. Andere
behooren,waarvan zich een leger in het oorlogs- ook venezoen. Een oud bastaardwoord,van hetfr.

veld bedient:zi
jverloren bi
jkansalhun veldtui
g. vtnaisonontleend,om allerlei wildbraad,ter jagt
Van hier veldtuigm eester,de opperste bevelhebber gevangen, aan te duiden: ic selu doen gheven
over hetveldtuig van een leger. V eldtuigwerker, them en venisoen,tam en wild. W wLsw slx. Het
cen yuller van kardoezen,bom ben,enz.
stamwoord is hetlat.venari.
'Felldlu :gm eesler, m.,zic veldtztig.
'F enkei, v. Een bekend plantgewas: tamme,
'Feien, b.w., ik veelde, heb geveeld. Du1- wilde,venkel. Ook het zaad van dat plantgewas.
den, verdragen: ik wil het niet langer velen. Zam enstell.: venkelolie, venkelwater, venkelzaad,
Nacht, die 't lieht niet velen m ag. H. D CLL.1enz.

Zamenstell.:vervelenjlastigvallen.

1 Venkehhoogd.Fenchebfr.fenouil,ital.Wnnocilb,

Yel.
erhande. velerlei, zi
e veel en aller- middeleeuw.lat.fanculum,komtvan het lat.foe-

àande.
niculum.
'F ell.g'. v., m eerv. velgen. De buitenste om - 'F en noeé. m .,zie vetwnnoot.
trek van een rad:de velg van llet achterste wielj 'F enséer, o., meerv. vensteren en vensters.

boi
atkom,
aanaesntukdk
ell
ev
enlg.enBlwlasr>e
nv.vol
ome
oge
jvEeern
opwa
eni
in
ent wa
nd
vandae
einn hsuti
o:f
r
n
ie
v.
ierHa
rar
de
re
zs
Za
nn
-I
trc
ek,
an
rg
doo
rd
he
dagl
icht
ar
rs
a,
alt
stell.:radvelg.
iMICIIAL liètDwwo door een venster neder. BIJVelg,hoogd. Felge,neders., deen.falge, eng.l
jBsla
v. Bi
joudeschrdversook dikwerfvr.dercnfelly,ital.vol
ga,komtvan velgen bi
j1tIL.,hoogd.1ster,in overeenkomstmethctlat.fenestro, waar-

fel'
n
Feel
n.len,
omkeerb
e.
n,w.
omd
raai
jen.
lvanh
etafstamt.,Voorts,bezigtmenvensterook
, ik velde,he1)geveld. Doenjdikwi
jlsvooreen vensterluik,waarmede men een
vallen, van boom en, die omgehakt worden: als j
lvenster van buiten slnit:dat venster zal van bo-

een hettimmerhoutvelde. Bze
yslT
uv. Van men-l
Iv-en nederkomen. Dooreen henni
pen venster ki
jschen,die verslagen worden: geveld in 't bloedig ken is,opgehangen worden..Zam enstell-:vensterzand. L.D.8.P. lck saluwe menichte vellen bank,vensterbeslag,vensterblind, venstergat, ven-

doorde sweerden der helden. BlasxLv. Voorts sterglas,venstergordi
jn,venstergrcndel,vensterknip,
is:eenen muur vellen,dien om verhalen, of wer- vensterkoord,vensterkruis. vensterkussen, vensterpen:men soude vellen clusen, en cellelly cloos- kwast,vensterliedeken,K Irz., vensterloodg vcnster-

ters,cappellen. ANXA Blzxs. De pieken,hetge- luik,venstermuzi
jk,vensterpen, vensterraam, venweer, vellen is, daaraan eene horizontale rigting sterroede, vensterruit, venstertralie, vensterwerk,
geveu. V an hier ou1.: eene vrouw vellen, met vensterziek-, enz. l'Jakvenster, kam ervenster, kelgeweld neerleggen: m enighe vrouwen en dochte- dervenster,tralievenster,enz.

rcn hebben si
j daer ghevelt en gheschoFeert.j Venster,hoogd.Fenster,sp.Jni
estra,fr.J'
etltre,
Hocw. Eenen twist vellen,bi
j K1s., denzelven1ital.Jeîtestra,komtvan hetlat.fenestra, dat aan
besiechten. Een oordeel, ecn vonnis vellel,het- het gr. vc
zmr
zlMqt,schi
jnen, en i
letgoth.en i
jsl.
zelvestri
jkcn,doen vallen:(lits dit vollnis vellen jïu,licht,verwantkan zi
jn.
zou. Voxo. Vall hier velling. Zamenstell-:l Yenslerm uziaek, v. De muzi
-j
k van eeuen

nedervelleu, omvellen,enz.

lminnaar voor ofonderdevensterenzt
jnerbeminde,

Vellen,KIIz.ook neldez, ellg.fofell, zweed.ldoorgaansgepaard met hqtzingen van liedtren,

-hbella,NoTx.JellantO'
.
r>>RIo.fallan.hoogd-/clfezl,'
twaaraan KIL.den naam van venstel.liedekensgeeft:

ishetbedri
jvende van valten,en daaraau naauw londereencfraai
jc venstermuzi
jkboezemdehi
jzi
jnt
ve1'want.

'
FeI:ies,zie vah.es.
Y ell:g, zie vallig.

iverliefde klagten uit.

t '
j
Fexvskerz#ek. bk.v. n. en ujw. zoo ziek
jalseen kranke,die voor de vensteren zit,om den

Yel.
uw e,v. 1)e eigennaam valleen bckend Iti
jd met de beschouwing der voorbi
jgangers te
(
leel van Gelderland: op de dorreVeluwc. Hd I
1korten: hi
J is vensterziek. Hz
tLMA. Van hier
za1voortaen de V eluw niet m ecr vegen. V OND.)vensterziekte.
14it woord is bli
jkbaar hettegenoverstaande van ,1 F ent, m.,mecrv.venten. Anders een kerel:

Betuwe,en zoo als ditbatig,vruchtbaar landbc- watvooreen ventis dat? Gemeenljk in eenen
teekent, zoo moet het andere onvruehtbaar land verachteljken zin, zoo als in: daer quam dees
aanduiden, en zamengesteld zi
jn uitauwe,ol
zzf
Je, dagen een ventbk'mi
j,die mi
j lnaecte verstoort.
eellveld,ofbcemd,en veel,vel,rttct slecht. Zie CoxsT.'
rH.Jvwzls.
laltdouw.

j Y enle, v. Ecn oud bastaardwoord, dat uit

Y en , zie veen.

)hetfr.overgenom en is, en daar ook rente luidt.
1

' endel. zie vaandel.
F
Fendu, v.yzie vente.

1Eigenl
'
i
jk,verk
-ooping over hetalgemeen.maar inizondel.heid verkoopingy of opveiling, bi
j cnkele

Y enelie. o. D eeigennaam vaueeneitaliaan-'
tstukken,ofdeelen:ventehoudeu. K lra. Ter vente
lstellen. v. Hwss. V an hierhetwerkw.venten enz.
sche koopstad, weleer de lloofdplaats van eelle l

nlagtige republiek : het oude Velletie. Van hier iZamenstell.:ventegoed. KIL.

Intusschen ge-

lbruiktm en hedendaags voor vente veelal vendu.
Venetiaan, venetiaausch. Dc stad ontvil'1g haretlj

naam van de Veneti, of ltenetij die llaarbot
zw-jnaar het ital.vendita gebogen,van waardezatlen en bevolkten.
jm enstell. vendumeester enz. l-let stamwoord val)
I
Yez:i
lzv.o. Gift)vergih:ditdoodeli
jkvelli
jn.Ieen en ander is hetfr.vendre,lat.vendere,ver1).Dscx. Vanhierveni
jllig.Zamenstell.:veni
jn-1koopen.
drank, veni
jngever, veni
jngcving, veni
jnlnenger,! Yenten, b. w.,ik ventte,heb gevent. Bi
j
venijnmenging,drakenveni
jn,slangenveni
jll,enz. :
1stukken uitveilen:overalloopen zi
jmethar:viscll
Venb'
n5eng.venomb fr.venin,sp.veneno,komt1rondyom zete venten. Vanhiergevent,ventbaar,

van hetlat.venenum,datookineenengoedenzinIverkoopbaar:ventbaregoederen.Hoos'r.Zamenst.:
vooreen genttsmiddd werd gtbraikt.

t
ivtntjagtn,enkelin dt onbtpaalde wi
jze gebruikt-
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ldk,voormeteen ligtvaartuig,en metdengroot- werkwoorden van naamwoorden gevormd; zoo
sten spoed tusschen de schepen der visschers, en alstveraangenamen,verbi
jsteren,verbleeken,enz.;

eene ofm eer marktplaatsen heen- en wedervaren, of:vtrglazen,vergoden,verguldenyenz.,van glas,
om de gevangene visch, ook andere koopwaren, #o#j goud, gold of guld, enz. Van deze werkop de markt te brengen: hi
j geneertzich met woorden hebben eenige de krachtvan eene overvent
jagen;en overdragteljk met evenveel welke brenging, of eenen overgang, uit eenen vorigen
dingen rondloopen, om ze stukswi
jze te ver- toestandytotzulken,a1s het llaam woord aanduidt.
koopen; ventjager,iemand, (lie visch,ofandere D us is:veraangenamen, aangellaam m aken; verkoopwaren, met een Iigt vaartuig, ter m arkt bleeken, bleelt worden. En zoo is het metalle
brengt,ofmetandere dingen te koop loopt;vent- andere gelegen.die van bi
jvoegel
i
jke naamw.ge-

jageri
j,enz. Uitventen enz.
Yenllageu.o-,zievetlten.
l en us, v., meerv.Venussen. làe cigeunaam
van eene dwaalster, die men, wanneer zi
jdes
avondsEonkert, m etden naam van de dronddfer,
en,wauneerzi
jzulksdesmorgensdoet,met dien
van de lforgenster,btstempelt. Voorts,bi
j deRomeinen, en in navolging vau hen ook in onze
dichterli
jketaal,de Godin derliefde:de bruiloftstoon valtVlxrsook te lang. Voxo. Bi
jzonderljk,gebruiktmen VlxtTsveelin gezegden,die tot
onkuischheid betrckkeli
lk zi
jn, zoo a1s in:een
slaaf van Bzkccucs en Vxxrs. V eel van V sxus
houdenyenz. Eindeljk, geven de schtikundigen
aan hetkoper den naam van Vsxcs,evenalsaan
het lood dien van Sw'ruaxgs,enz. Van hier veneriek,venerisch. Zamenstell.:venusbekken,zeker
slag van lcaardenkruid. V enusdienst, venusdier,
venuskwaal,venusspel,venusster,venustempel, venllsziekte?enz.

vormd zi
jn. Maaronder diegenen,welke men vall
zelfstandige naam w. vormt, brengen Qenige het

ding,waaromtrentzi
j gebezigd worden, slecbtsin

eenige betrekking tot de zaak, welke door het
naamwoord aangeduid wordt. Dus is: vergulden,
slechts metgoud overtrekken;verharen.van haar
verwisselen; verschaàsen, m et schansen dekken ;
vertollen, dôor de betaling van toIdaarvan ontheA n.
Voorts, koppelt m en vet. aan reeds bestaande
werkwoorden; zoo a1s in: vervaardeu,verachten,
verademen, enz. ln deze gevallen duidthet ook
veelal,even a1s in:veraangenamen enz., eenever-

wi
jdering van eenen vorigen toestand aan. Dus
is: veraarden, van zi
jnen aard afwi
jken;verar-

beidenl onder andere beteekenissen, van de eene
plaats llaar de andere overbrengen. En soortge-

li
jk eene verwi
jdering van eenen vorigen toestarld

laat zich opmerken in: verbakken, verbedden,
verbidden, enz. Ja elders sterktdezelve zich zoo
vangt;
Yee.bi
jv.n.en bi
jw-,verder,verst, Bi
j KIs. ver uit*, dat ver de kracht van treg
'''. ont

en aqderen,ook nerre,varre en verde. Als bi
jw-, zoo a1s in;verbanllen,verdrjven,verlagen,enz.;
in eenegroote verwi
jdering,op eenen grooten af- of dat er eene geheele ontvoering aan een vorig
stand:dri
jftverdevan ditgrafhetquistich dertel bestaan aangeduid wordt:verbranden, verbrassen,
wi
jf. vA> HAss. lli
.
jsa1hem sehelden,sosalhi
j verbrouwen, vcrbruikeu,enz. Elderw brengt ver
verre wechvlieden. BlaBErav. Ik schilrtc een wei- wederom eene ontrukking van iets aan deszelfs
nig verder van hem af. Hi
j zit het vcrste van bestem nling m ede,door welke zoodanig iets daarons. Ook overdr.:ghi
j,dieden boosen dach verre voor onbruikbaar en bedorven wordt. llus ishet
stellet. BIgsslav. Fc?3 verre is van op eenen gelegen met: verbreken, verbroei
jen,verdraai
jen,
grooten zedeli
jken,ofanderen,afstand: ô Heere! verdwalen, enz. M aar elders wordt het werk.
waarom staetgi
j van verre? Bzlssrav. Te ver, woord,waarvoor men ver plaatst,hierdoor slechts
veelte ver,altc ver,ver bcneden,boven, buiten, tot eene geringereverwi
jdering van den toestand
enz. I'
Ioe Ver,ZOO Ye1*,in ZOO Yer,VoOr :0O Vlq*y van een ding betrekkeldk gemaakt;zoo a1s in:
enz. Datzi
jverre,hetzi
j verre,het geschiede verbuigen, soms ook in verdraai
jeu, verkeeren,
niet,enz. Verder is nog langer:daaraan wasver- verplooi
jen,verwrikken, enz. En elflerstoteene
nl
i
s
va
t
t
i
ng,
of
ander
e
ave
r
egt
s
che
handel
ing. I)l1s
der niet te dûllken. Nog almeer:watwiltgi
j
verdervau mi
j? Voorhetoverige:verder,staat is: verleiden. verlokken, vervoeren, tot misstapte weten. Ik heb verder besloten. Zamenstell.: pen brengen;zi
ch vergapen,verki
jken,verloopen,
veraf, verafgelegen, verafgelegenheid, vergelegen, verrekenen,verspreken, enz. Vertwi
jfelen is te
l-felen,wanhopen. ln verleggen,voegt het
verreki
jker, veruitgebreid, veruitgestrekt, veruit- veel twi
ziend,verziend,verzigt,enz- Alsbi
jv.n.:uitver- bi
jleggensomwi
jlendebeteekenisvan gemis,verren lande. So bleven si
taen in eene verre lics, welke ook in vergeten enz.heerscht. V er.j s
Plaetse. BlaBszzv. Een verre neef is, zoodanig bieden, verleeren, enz. zi
jn het tegenoverstaaneen, aan wien meltdoor geene naauwe betrekkin- de van bieden, of gebiedenn leerett, enz. In
1S. 'jr6r0.8 verschri
gen van bloedverwantschap verbonden @
jven en verlezcn is de beteekcnis van
jnde gebeurte- ner zeer onderscheiden; immers verschri
jvell is
ui
zê
jten zk'n uitzigten over verafzi
*t
nlssen; maar een ver t
jk,geschrevenheeft,
fd
fzl
kfisook eigenl
i
jk een iets,datmen reeds,doehkwali
onbeperkten verreikend:men heeftvan dienberg nog eens sclzri
jven. In dezen zin zegtmen nooit
een ver nitzigt. Overigens, is verder meermalen
voortflarend. volgend: alle verdere overwegingen.
V an hier verheid,vertc.
Y ee. een onscheidbaar voorzetsel, buiten zamenstelling niet in gebruik, en aan de werkwoor-

verlezen, maar herlezen. ln verbinden,cu duizend
andere woorden, laat de kracht van ver zich be-

zwaarli
jk omsehri
jven.
Zamenstellingen zi
jn: veraallgenamen, veraarden,veratlelli
jken,verandereu,verandering,veran-

den, waarbd het gevoegd wordt,zoo naauw ver- keren, verarmen, arm lnaken en arm Meorden;
bonden,dathetzichin geencn ti
jd
'daarvan schei- verbabbelen,verbakkeu,verbassen,verbetlden,vcrden laat, en die werkwoorden hetgewonepein belgen, verbergen, verbernen, verbeteren,verbeuden verledenen ti
jd niet aannemenyen teIn de ren, vtrbieden, verblaken, verbleeken, verbodeonbepaalde wi
lze zoowel voor ver,a1s voor htt m en, verboereny verboerten, verboorden, verbor-

gen, verbouden, verbouwen,verbrabbelen,verbraoverige der zam enstelling,komt.
Door middel van ditvoorzetselworden er e1e den, vtrbrassen, verbrievenjvtrbrodden,verbroei.
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jen, verbruiken, verbullbld, vtrbuigen, verbuist, gelen, verstrengen, verstuwen, vertakel:n, vertalverbulderen,verbtlrgeren, verci
jferen,verdagvaar- m en Vertappen,Vortasten,Verteekenenyl'ertetlteny
den,verdam pen,verdansen,verdartclen,verdiepen, vertzllen, vertimmeren, vertinnen, vertobben,ververdjen. verdikken, verdobbeleny verdoel
nen,ver toetsen, vertollen, vertonnen,vertorschen,vertreqdoem enis, verdoeming, verdoflbn, verdommelen, ren,vertreuzelen,vertroetelen,vertuigen,vertuinen,
verdompen,verdooven, verdossen, verdouwen,ver- vertwi
jnen,vervaten,vervechten,verveenen,vervudraai
jen, verdraven, verdri
jven, verdringen; ver- Ven, vervellen, l'tll*vorel1y Ververîven, Vervleugedrinken,verdroogen,verdroomen,verdrukken,ver- len,A'ervi
jlen,vervisschen,vervochten,vervoederen,
druppelen, verduFen, verduideli
jken,verduisteren, Verwasemen, Verlvasschen, verwassen, verweeldri-

verdullen, verdunnen, verduren, verduwer, ver- gen, verweend, verweiden, verweven, verwinden,
dwingen, vereelten,verengen,veretteren, veriaau- verwinteren,verwortelen,verzagen,verzanden,verjgen, verzi
jpen,verzinken,
wen,verfoeliën,verfraai
jel,verfrisschell,vergallen, zengen, verzieden, verzi
vergapen, vergarsten, vergekken, verglazen, ver- verzitten, verzolen, verzonen, verzouten, verzuiP
en,
ve
r
z
wa
ger
en,
ver
z
weet
e
n,
ve
r
zw
relgen,verzwegljden, verglimpen,vergooken,vergrazen,vergri
j, enz.
nen,vergroei
jen,vergroven,vergruizen,vergulden, ren'
F eeaehteAoozen. b.w.,ik verachteloosde,

vergunnen, verhaasten, verhagen. verhaken, verhakkeltm,verhakken,verharen,verhoeren,verhoe- heb verachteloosd. Van acllteloozan, dat buiten
telen, verhofsteden,verhongeren,verhooi
jen, ver- zafnenstelling niet in gebruik is. Verroekeloozen.
Feeaeh len, b.w.,ik veraclltte.heb veracht.
hopen, verhutselen, verhuweli
jken, veri
jzen, ver- Het
van achten met minachting
kaarden, verkabbelen, verkakelcn, verkalefateren, b tegenoverstaande
.
:er verachtergververkalken, verkam men, verkankeren, verkappen, eschonwen en belegen. Van hl
verkassen, verkavelen,verkeuvelen,verkielen,ver.. achting, verachtzaam, oul. voor aan veraehting
kladden, verklappen, verkleam en,verkleuren,ver- onderhevig.
klikken, verklongelen,verknagen,verkneden,ver- Y eeaehleeen, o. w., ik verachterde, ben

jk worden, ten aehteren gckneuzen, verknippen,verknoei
jen,verknollen,ver- verachterd. Achterli
knoopen, verkoken, verkolven, verkonkelen, ver- raken:zi
jne zaken verachteren geweltiig. Ou1.
koperen, verkranken, verkrimpen, verkorten,ver- werd het ook bedrtjv. gebezigd:die den pri
js
krui
jen,verkruimelen,verkruipen,verkuipen,ver- verachtcrtenz.Houw . Van hier verachtering,
kuilen, verkussen, verkwanselen,verkwapsen,ver- Y eeade 'en. o.w.,ik veradem de,heb verkwi
jlen, verlaauwen, verladen, verlanden,verlan- ademd. Door eene geregelde ademing uit den
terfanten, verlappen,verlariën, verlasten,yerlaste- toestand van ademloosheid in eenen anderenoverren, verleeldken, verleenen, verleeren,verleesten, gebragt worden:laatmi
j toch eens verademen!
verlegeren, verlellen, verleuteren, verlooden, ver- Van hier verademing, herstel uit adem loosheid,
loomen, verlullen,verm ageren,vermallen,verm et- benaauwdheid, enz.:dat was SAUL eene veradeselenyvermjmeren, vermissen!vermodderen,ver- minge,ende hetwertbeter metllenl. BIJBSLV.

jw.
molmen,vermolsemen,vermoojen,verlnorsen,ver- Feraf,ziever,bi
mot
ten,verm uFen,vermunten,vermutsen,vcrnaai- Y eean lw eorden. b.en o.w .,ik verantJen, vernaauwen,vernagelen,vcrnarren,verni
jpen, woordde,heb verantwoord. Eigenli
jk, door het
vernuchteren,veronachtzam en,veronedelen,veroll- geven van antwoord op gedane vragen boven alle
gelultken, verongemakken, verontledigen, veront- verder onderzoek verlefen :hoe zultgi
J dat verschamelen, verontwaardigen)verooli
jken,veroorlo- antwoorden? 14i
j hceft zich uitnemend verant-

gen, verpakkcny verpanden, verpappen,V0rPar011, woord. W at te verantwoorden hebben,zieh zoo
verpassenj verpekelen, verpekken, verpesten, Ve1*- gedragen, dat men zulks bezwaarli
jk doen kan.
Pi
jnen, verplaatsen, verplakken, verplantetl, ver- I)e zieke heeft het zwaar te verantwoorden,loopt

plassen,verpleisteren, verpleiten, verplooi
jen,ver- gevaar van sterven. Van hier verantwoordeli
jk,

pogehen,verpoten,verpraten,verpronken,verrafe- verantwoorder,verantwoording.
len,verrammelen, verreizen, verrekken,verri
jten, Y erazen . zie azen.
F eebau d, o., m qerv. verballden. De daad
verrimpelen, verroei
jen,verroepen.verrollell,ver- '
rommelen, verronken, verrooken, verruilen, ver- van verbinden: doflr verband van pcrsoon engoeschenken, versclleppen, versehertsen, verscllikken, dereh. Onder verband liggen, is verbonden zi
jn,
verschilderen, verschilfbren, verschimmelen, ver- niet vervreem d mogen wort
len. V erpligting tot
s-choflklen.verschokken,verschomm elen,verschooi- werk
-zaam heid enz.:datverbandvielhem t,ezwaar,
2en,verschrabben,verschranken,versehrappen.ver- datbedwang m ishaagde heln, Voorts,is vl
trband
schrceuwen,verschri
jen,verschri
jven,verschrobbell, zamellhang :de gansclle natuur statttontlerling in

verschroei
jen,verschroevcn,verschroken,versehron- hetschoonstverband. Eintleli
jk, is verband een

kelun, verschuim en, verschuinell,versehuiven,ver- bekend heelkundig kunstwoord:wie hceftdatversehuren, versjoawen, verslampampen, veislapen, band gelegd? Zamenstell:verbandbricf,verbandverslappen,verslechten,verslelnpen,verslepen,ver- htlis,verbandkamer,verbandschrift,enz.
sleuren, versli
jken.versli
jmen,verslikken,verslim- F eeba nuel.in g. m.en v.,zie verbatlnett.
meren, versloflbn,verslokken,verslonsen,versloo- Y erb aun en, b. îv., ik verbande,heb verven, versluizen, versmakken, versmallen,versme- bannen. lloor eenen regterli
jken lan van zeker

den,versmelten,versmeren, versmeulen, vcrsmi
j- regtsgebied verî
vi
jderen,alldersellkel batnen: hi
j
ten, versmoren,versmullen,versnipperen,versnoe- werd vooreeuwig uithetlandverbannen. Overdn,
l)ell, versnoFen,versuorken,versollela,verspanuen, verwi
jderen en verwi
jderd houden:angsten komversparcn, verspeldell, verspillen,verspinnen,ver- mer verbannen alle vreugde uit zi
jn hart. Een
spitten. verspli
jten, versplitsen, vcrspoelen, ver- llefnel, waaruit zelf de Godheid haar verbant.
sprengen, verstallen, verstampen,verstapelenjver- Loor
rs. Metden kerkeli
jken bantretre'l:gestadig
stappen,verstaven,verstemtnell,vel'stempcleb,srer- verballden zi
j elkalder. Iu den STATSNBIJBEL,
stikken,verstinken,verstoken,verstom en,verstom- Gode op eene biizonderewi
jzetoewi
jen:salden

z-n als een verbarlnen acker. 0u1.
pen, verstorten)A'erstrammen,verstraten,verstren- Heere heilich si
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washetverled.deelw.ook verband,dat nu alleen deli
jk,iseen verbi
jstertmunck,hi
j KIL.
,eenmonverbannen is. Van hier vcrbanneling, verbarlning. nik,die de kap op den tuin gehangen hceft. Zie
'Ferbaslerexâ. o. w., ik verbasterde, ben tuin. Van hierverbi
lsterdheid,verbi
jstering. Het

verbasterd. Otllingsverbastaarden. Eigcnli
jk,bas- vindtzi
jnen oorsprong in hetoudebù'
zen,cedftfcrc.
taard worden. In hetgebrtzik,van aard en hoe- '
F erbl.jlen, b.w.
,ik verbeet,heb verbeten.
danigheid verminderell:de vruchten verbasteren Oulings,volgens K1s,
,bebi
jten,beknabbelen,afal m eer en meer. Verbastaerde rancken eenes bkten, en doodbi
jten. Hedendaags,enkel:wedervreemf
len wi
jnstoeks. BIJB>2Lv. Verbasteren in keerigli
jk,zich lledwingen,doorop zi
jnellppente
ïleugd. VolsLlsxnov. V an hier verbasterd, ver- bi
jten, of anderzins:verbi
jten zich selven.K1L.
basterdheid,verbastering.
Ik verbeet mi
j, om niettegen hem uittevaren.
Y erbazen,b.w.,ik verbaasde,lleb verbaasd. Somwi
jlen echter ook wel eens, even a1s het
Van llazen,datmen nog hedendaags in Vriesland hoogd. verbeiszen,-iets anders bedwingen,terugwegens het i
jlen der krauken bezigt. Eigenli
jk, houden:dezucht,diegi
jverbi
jt. Hi
j verbeetzi
jdoen bazell. i
jlhoofdig makel. In het gebruik, nen lach. Smart verbi
jten.HoovT. Verbi
jtzi
jn
door iets vreem ds en treFends bedwelm en: het woede en wrok.J. D. M ARRS. De spraak ververbaasde en verstom de ons allen. Ende begon bi
jten,voorzwi
jgen,komtbi
j Hooya'
rvoor.

verbaest ende seer beangst te wordekl. Bl,.
pBsLv. '
F eebi.ntl.en ,b.35,.,ik verbond,heb verbon's Heercn stem verbaastnatuur. L.D -S.P. Hi
J- den. Eel) ding anders binden,dan hetgebondeu
zitverbaest,en weetniet,wathem stat'aenvaer- was:verbind uwe kousenbanden. Iklaatdatboek
den. VoND. Verbaasd z(
)k wordt lnet zich ?
J6r- verbinden. Van een h.eelkundig verbandvoorzien,
bazen en verbaasd staaît,verwisseltl:hi
jverbaasde ten aanziell Vall eenen geWonde: de gekwetsten
zich daarover. Hi
j stond erverbaasd van. Oul. waren nog niet verbonden. Hi
j heeft geslagen,
werd het ook onzi
jd-gebezigd:maaktdat de we- endehi
jsalonsverbinden.BIJBELV. Often aanreld verbaast en suft. Slx. v.CH. VerbazendJ zien vall deszelfs wonden: etterbui
jlenj die niet
wordta1seen tusschenwoord gebruik-t:wel,verba- ui
jtgedruckt noch verbonden en zi
jn. BIJBELV.

zend!watwol
-dtgi
j groot! Ook bezigtmen ,
?
7e3'
- Of ten opzigte van het gewonde deel:hi
jkon
baasd, in plaats vau verbazend,maar te onregt; zi
jnen verbol
ldenen arm nietroeren. Fi
guurli
jk:
schoon men zelfsbi
j Voxo.vindt:wat voor een ielnands smarten verligten, wegnemen, enz.:het
verbaestgerueht. Van hierverbazing. I'
Ietdeelw. krancke en heeletghi
jniet,endehetverbrokene
verbaasd wordt a1s bi
jv. n. gebruikt,en ishet en verbindetghi
jniet.Blas>iLv.Voorts,isverbinstam woord van verbaasdheid enz.
Y eebeelden p b.w.,ik verbeeldde,hebverbeeld. Hedendaags, in beeldteïlis vertoonen:wat
moetdattoch verbeeldene
t Voorstellen, over het

t/4 verscheidene dingen tot een geheel zam envoegen: wel aan elkander verbondene fguren.
î
vater en olie laten zieh niet met elkander ver'
oinden. Door den huweli
jksband zamenhechtell:

algemeen:ik kan hetmi
j levcndigverbeelden.Tn- zi
jt gi
j aen een wi
jf verbonden, en soeltt geen
beelden:wat verbeeldtgi
j 1 wel? Van hierver- ontbindinge. BzgBsluv. Door vriendschapsbanden:
beelding, afbeeldingsltrattht, verlnogen, om zich dat de ziele JoxxTzlAxs verbonden wert aen (le
afwezige dingcn levendig voor te stellen :gehetz- ziele Dwtvlos. BIJBSLV. Door zamenzwering,of
gen en verbeeldingskraehtzi
jn vooronsonontbeer- andere verbindtenissen: waerom hebt gi
jliedell

li
jk.

t'samen u tegen mi
jverbondentBlasslzv. Zieh

F eebeelldfng , v.,zie 'oerbeeldett.
ergens toe verbinden is,vast beloven,of afl
spre'*rerbeeldfn gsk eaeh t,v.,zie verbeeldelt. ken, dat men zich daartoe begeven zal:hi
j ver'F erbeâden,b.w.,ilt verbeidde,heb verbeid. bindt zich 'niet tot aqossing. Li
jfen goed verAfwachten:beslooten wi
j,datzi
j mi
jn'weerkomst binden is, hetzelve voor de vervulling van het

zou verbeiclen. Hoovr
r. So hi
jvertoeft,verbei
jdt afgesprokene, of beloofde, aansprdkeli
jk stellen.
Iemalld verbinden is, somwi
jlen, hem eenevaste

llem. BIJBELV. Ook als ouz. of wilt ge hier
verbeiden. Voxo.
V'erbelgen, zie vevbolyen.
Y er'
bergen, b.w.,bedeltken,aatl alle na-

belofte doellaieggen. En in andere gevallen beantwoordt vevbinden aan verpligten:dallkbaarheid

verbindt mi
j daartoe. Hetisvooru llietverbin-

dende. Van hier verband,verbinding,verbindte*-erbeuren , b.w.,zie 'cerbeurte.
nis,plegtige belofte,vaste verspreking?huweli
jksY ekbeu xées v. Van verbcttren. Verliesvan vereeniging; verbond,enziets,uithoofdevan eenig misdri
jf,datmetwegne- 'Fe:rb:x:dtext:s, v.,zie verbthdelt.
m ing daarvan gestraft wordt: de wet bedreigt 'Fer'bl.ééereu . b.w.,ik verbittertle,heb verharen overtreder ook m et verbellrte van eer e1) bitterd, Eigenli
jk en oneigenli
jk,bittermakcn:
goed. Onder, ofop verbeurtc van iets verbieden, vrees voor den dood verbittertalle zoetdes 1e.verlies. vens. Grazn, toornig maken : si
is ollder,of met,Ledreiging van deszelfk
j en wordt niet
F erb :dden, b.w.,ik verbad,heb verbeden. verbittert.BIJBXLV. Ook:zich tegen iemand ver'
l'lotlr bidden verm urweu:vruchteltlos poogde Zl
*J@ bitteren. V an hier verbitteritlg. Hct deelw.verhem te verbidden. Albiddelldc terug wellschen: ?
pk
'
f/crd wordta1sbi
jv.n.gebruikt.
verbidt u zonen lliet, noellqueltttil) htln doot. '
F erbilterd, zie verbitteî'en.
F
erbl
.
eeRen
, o.w.,ik verbleekte,ben verVoxo. Van hierverlliddeli
jk,verbiddit
lg.
Ferbilsteren, b. w-,ik verbi
'
jsterde,heb blttekt. Anders ook verblikkeît. Bleek worden:

sporingen onttrekkeu. Zie verborgen,bi
jv.n.

verbi
jsterd. Bi
jsterlllaken,in verwarrillgvallzin- hi
j verbleekte op datgezigt. Zi
jweetvan ver-

nen brengell:ovurrornpelt laut, ell staten aen 't bleeken, nocll blozen, of blikken, noch blozen.
V an hier verbleeking. Oalings werd het ook a1s

IS e011
verbi
jstren en verwarren. V ox'I). lsrael @
vcrbi
jstertlam. BzassLv. Voorts wasverbù'
steren
oulings ook verdolikeren:zoo dat mits dien veel
jn,endenoch
weeskinderen hare goedeverbi
jstertzi

bedr.gebezigd,voor bleel
t maken:wienshai
jrkens
Tagusgoudel
)fjnesi
jverbleecl
kt.PEss. Vevblil
ô-

i'c/?werd oul.m ede bedr.gebezigd:u ruiterswadagelicx ofhandich gematctwordqn.v.t'lxss. Ein- penglans verblickt ons teer gezicht.V LAZRD.l'tE-
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py:ltIe
yx. Ook onzi
jd.: so verblicten die bergen Opgezwollen:dc zee stond heelverbolgen. Overdaeraf.BlaBsya, 1477. V an hier verbleeking.
t
lragt-,vo1gemoedsbeweging: mi
jn zangheldin,die
Y erb ll.jden, verbli
jen, b. w.,ik verbli
jdde, Goddelijck verbolgen,verrukt wordt.Yoxo. Ver(verbli
jde) hebverbl*
i'd. Bli
*
r
#
imaken:verbli
*
j
'doo.ns gramd:weesq groote God!op hen verbolgen. L .

naar de maatvan Onzen dlmk.L.D .S.P. Zlch D. S. P. 1-an hicr verbolgenheid, opzwelli
ng :
rt'
ri/t
)'
den,verheugd zi
jn:verbli
jd u nietovereens doe stontde zee stille van hare verbolgenheid. Iu.
anders leed. Anders verbh-'
d z!
)'
??. De Koning D.S.P.
is, o Heer, verbli
jd. L.D.S.P. Van hier vcr- Y erb eAgenh elds v.,zie verbolgen.
bl-ijding. Het deelw. verblo
''
t/n# wordt a1s een Y er'bend, o.,m eerv.verbonden. Eelle overbil-v.n.gebruikt.
eenkomst,waarbi
j van weersk-anten bi
jstand. of
FerbAl.jf,o.,lneerv.verbli
jven. Dedaadvan iets anders, wordtbeloofd:also maecktep sij een
vc
r
bo
nt
t
e
Be
r
s
eba.
Bz
anrr
a
v.
'
t
Ver
bo
ntotllinx
verbli
jvcn:gedurende mi
jnvcrbli
jfonderu.Pl
aats,

r. Om des verbonts wille,dathi
j
waar men verbli
jven knn: men salder geen ver- gemaakt. HooF'
bli
jfmeer lebben in eeuwichei
jt.BllB>
;r
uv. Plaats metD atvlo gem aeck't hadde.Bleylzsrav. H et oude,
het
ni
e
uwe
ver
bond.
Zar
ne
ns
t
el
l
.
:
ver
bondl
l
r
eke
r,
van dadeli
jk oponthoud: bi
j 'tverbli
jf der gelievcn.Voxo. Zamcnstel.:verbli
jfplaatsenz.Nacht- verbondbreking,enz.;werk-verbond,enz.
verbli
l-fenz.
'
Ferborgen, bi
jv. n.,verborgener,vcrborF erbl.:ojven, b. en o.w.
'
,tk verbleef,lleb genst. Eigenli
jk,een deelw.van verbergen. Aan
en ben verbleven. Onz.,meerbjaanlloudendheid llasporende oogen, of andere navorschingen,ont-,

bli
jven,dan doorl)%ww
ven wordtaangeduid:iltver- togen:si
j hadden spenen in de verborgene plaetbl
i
jfuw gehoorzame dienl
tar. Datick sa1bli
jven, sen. BlallslLv. W ascla,reinig, mi
jn gemoed van
ende met 11. alle sa1 verbli
j'ven. Blansrav. Zich mi
l-n verborJgcn zonden. L.D.S.1'. Verborghen
*
-

ergens derwilze ophouden, a1s ofmen er gehuis- ligghen. KlI,. In llet vcrborgene is, op eene

vest ware: moet zi
j dan op straaf verbli
jven? verborgcneplaats:datseafquam inbetverborgene
Bedr.
,isietsaan iemand verbli
jven,zich daarom- dcs berchs. BIJBELV. Ofbedekteli
-jk;nietopenttrent op hem beroepen:datverbli
jfik aan mi
j- lick,maer a1s in 't verborgen. BfgBstz
v. Van
nenman. Van hierverbli
jf,verbli
jving.
llierverborgenheid.
F erbi:k kex:,zie verbleeken.
'
'Ferbeuw erexwen, b. w., ik verbouwe'
Ferbl
lind, bi
jv. n.
, verblinder, verblln(
1st. reerde,heb verbouwereerd. Onthutsen:ik ben er
Eigenli
jk, een deelw. van verblinden. Blind ge- geweldig van verbouwereerd. Antlers ook rcrmaakt,bi
jzonderli
jk in de fguurli
jkebeteekellissen, baauulereren, van het verouderde verbaaumen,
waarin men verbllhden bezigt: wie zag ooitvel
'- waarval
) het zelfst. n.neîv
baauwl
ng nog bi
j()uo.
blinder natie? Van hier verblindheid, tlestaatvan voorkomt:tot verbaatlwing der gellen,die enz.
eenen verblinde:verblindLeid der oogen.vcrblind- frexb randen , b. en o. w.,ik verbranddc,
heid des harten.
lleb el1ben verbrand. Bedn, door vuur verteren:

F e*bl.
'
lndeu, b. w., ik verblindf
le, l
)el) het l
taf met onui
jtblusscllelick vi
jcr verbranden.

verblind. Blind m aken: m en verblindde Zlsos- BIJBELV. V erzengen: verbrant llaer huit van
xzzk's oogen. Blasssv. Figuurl': het geschenclt hitte. Voxo. Onz., verzengd, of-door vuur vcm

verblindt de oogen der wi
jsen.BlasEr
av. lemand
verblinden is, hem hetgezigtder waarhcid benemen. Iemands zinnen verblinden is, eene verk'eerde plooi aan zi
jne geaardheid geven:in de-

teerd, worden:geboomte, loof,en stammen,verwat is tlw gelaatverbrand! Otzl.zeidr men ook
nerbernen. Van llier verbrandheid,verbranding.

branden. V oxo. D oor de zon getaand worden :

welcke de geest deser eeuwe de sinnen verblindt frerb reeden, b. w., ik verbreedde, heb
lleeft.Blanlcsv. Van lliervcrblinding. H etdeelw. verbreed. Breeder maken: de weg wordt ver-

verblind wordta1sbi
jv.n.gebezigd.
breed. Van hierverbreeding.
Y ereblleexnen , b. w., ik verbloemde, heb Y erbre:e'len, b.w ,ik verbreidde,heb ververbloemd. Eigenljk, naet bloemen optooi
jen, breil. Eigenli
jk, niets anders dan verbreeden,
flpsmukl
tell. Figuurl-, verschoonen: zi
j wisthare breeder maken. ln het gebrl
ail
t? al verder en

gebreken te verbloemen. H ier gelt verbloem en,
gunst,noch glimp.V oxo. Bewimpelen:de waarlleid verbloem en. V an hier vcrllloeming. Het
deelw. verbloemd wordta1sbil-v.n.gehruikt. Zam enstell-:onverbloemd.

verder uitstrekk-en,bekend,rmchtbaarm aken:eene
mare verbreiden. D itwoord ,isverbrei
jtgeworden.
BTJBELA-. V an hier verbreider, verbreiding, verbreidster.
F erbreken , b. w., ik verbrak, heb ver.
'

Y ere
bl.
ue en, b.w ,ik verblufte, heb ver- broken. Ganscheljk breken:dearmen derGodtaanspraak,ofiets desgeli
jks,beteuteren,ter neder- wet verbrek-en is, van den wctgever gesproken,
bltlft. Door eene scherpe, eene hooggestemde. loozen sullen verbrolten worden. Bleynsrav. Eene

slaan enz.:een die regtschapen is wordtniet zoo
ligt verbluft.Voxo. Beschamen, :dees wenk verbluft den tweedcn AyusxAxosrt.M oox. V an hier
verblufflng.
Y erb ed, o. V an hetbedr.werkw.verbieden.
D e daad van verbieden:door verbod van den invoer. Daar 't verbodt van bouwen op oogde.
l'
IoopT. Het verbodt van de veclheitder vrouwen. sroxp. De woorden, door m iddelwaarvan
iets verboden wordt: hoe luitltdat verbod? Zam enstell.:verbodsdag,een dag vangodsdienstoefening,waarop nering en hantering verboden is.

dezelvc vernietigen; maar, van anderen,dezelve
schenden, nietop.volgen:sil-llebllen Ilwe wet verbroken. BI,4BEIzV. Eenen eed. een trak-taatverbreken,cnz. Van hiervcrbreekbaar,datverbroken

kan worden, verbreekster,verbrekeli
jk,verbreker, verbrek-ing. Hetdeelyv. %-erbroken wordt alg
een bi
jv.n.gebruikt.
'
Ferbrl
lzeien, b. w.,ik verbri
jzelde,heb
verbri
jzeld. Van het otzde l
)r(
.
)'
zen, breken, verbreken. Tot grnis vermorzelen :ik heb diesteenen
laten rerbri
jzelen. Overdr,verbrl
jzeld,doordruk
of smart ter nt
ldergedrukt:door 't leed verbri
jFerbe:gex., bi
jv,n. cn 1
3i
jw-,vel
-bolgcncr, zeld. Een verbri
jzeld Ilarty vernederd,gedemoeverbolgensty Eigenli
jk,een deelw. van verbelgen. digd. Van llierverbri
jzeling.
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T eebeeedeeen. b. W., ik verbroederde, steden A'erdelgen.BXJBSLV. Doensneven:hi
jverheb verbrocderd. Tot broeder raaken, in eeno delgt elky dien hi
jsehuldig vind.L.D.S.P.

broederlk
jke betrekking brengen:twee volken on- Voxo.bezigthet onzjd.:hetbosch verdel
gdezoo
derling op 'tnaauwst verbroederd. Zi
j verbroe- kaal, dathetgevogelte in 'tlestverhuisde. V an
hier verdelger,verdelging.
derden zich. V an llier verllrocdering.
l erbru ld, bi
jv.n.
,bi
jw.en tusschenwerpsel. Y erdem eedâgen! 1). w., ik verdem oedigjKTIa.evenveel,a1sverEigenli
jk, een deelw. van verbruq
jkn. A1s bi
jv. de,heb verdelnoedigd. Bi
naamw. slecht. leeli
jk:hi
j kreeg eene verbrnide oof?/zoe#g'pe?l, demoedig maken : ik wi1 hem nog
snededoorzi
jn aangezigt. Alsbi
jw-.versterk-thet meer verdemoedigen. Zielt verdemoediqen, zich
eenbi
jv.IA waarbi
jhetkomt:verbruidkoud.A1s nlet ootmoed vernederen. V an hierverdemoeditnsschenwerpsel vtlrlnt het eene uitroeping van ging.
verbaasdheidt verbruid! is tlftt loopen! In de Y exdenk en . b. w., ik verdacht,heb vcrgemeenzame verk-eering.
dacht. Oul. nitdenken, verzinnen, bedenk-en, In

verbrullen, b. w.
. ik verbruide,heb ver- het hedendaagsche gebruik, met een kwaad verbruid. Bederven:datverbrnide hetganschewerk. moeden achtervolgen:waarom verdenktgi
j mi
jne
Het bi
j iclnalld verbrui
jen is,hem misnoegd ma- trouw ? letnand ergens van verdenk
-en is,daaromken :vreeseli-ik heb ik hetbtihaar verbruid, Van trent een kwaad vermoeden op hem hebben:hi
J
hier verbruid. Zie llier boven.
wordt van meineed verdacht. Van hier verden*'erdaeht,zie verdenken.
king. Het deelw. verdacht wordta1sbjv.n.ge*'erdad:gen , b. w , ik verdadigde, lleb bezigd; zamenstell.:onverdacht. Iemand verdenverdadigd. Hier en daar in plaats van verdedigen ken,voor verdachthonden,was den Ouden onbein gebruik verdadigde 't gemeene beste. Voxo. kend. CAMeH.heeft:hoe diep verdencktsichons

Oul. ook verdaden:dîe met der reden bestsi
jn gemoed in uwe godli
jckheden,d.i.hoezeerverrecht verdaden k-all. l'
loorl'. Van l'iel.verdadi- diept zieh ons gemoed in gedachten en gepeinzen
ging. Zie voorts ve3.dedt-gen.
over uwe volm aaktheden.

lrexdagen, b.eI) o.w.
,ik verdaagde.heb
vcrdaagd. Bedr.
, bij KIf,.evenveel,a1sverdagh-

'etder,zie ?
F
Jc9-,bjw.en bi
jv.naamw.
Fekdeef,o. Vernietiging vanallenwelstand

ktaerden, tffzplrcer#6p, oproepen, om ten dage te el1 alle geluk, volkomen bederf:hoe zie ik hen
komen:verdaeghde deur hare boden den Hertogh ten verderve snellen. So salick oock in ulieder
haren man tot Rom en voor den Paus V sL.
verderf lacchen. BIasEI-v., waar het voorts ook

Onz.,eenen,ofmeerdan eenen,dag overbli
jven, voor leed gebezigd wordt,in:soo hem een verin overeenstemming metvernachtet
ï,datintt
zsschen derfontmoetedeop den wegh,dien gi
jsultgaen;
veel gebruikeli
jker is. Nog zegtmen:lni
jn hart el)elders. Voorts,wordthetvoordoodgebruikt:
verdaagt er van,springtop van bli
jdscll
ap,iser die u leven verlostvan 'tverderf Blasslav. En
vroli
jk,opgeruimdvan.
voor de eeuwige verdoemenis:welckerei
jndeis
l erdagvaardeu ,b.w.
,ikverdagvaardde, hetverderf.Blasslav. Van hier verderfeli
jk. Zaheb verdagvaard. D ap:aarden,ter dagvaart doen m enstell.:zielsverderf enz.

konlen':wie sour
le mi
j verdaghvaerden! Bl.
ysslz
s.
-. Fetderven. b.en o.w.,ik verdierf,heben
Bescheiderl, over het algem een : verdaghvaert ben verdorven. Bedr-, verstoreny vernielen, uitd'oorlogsbende. Voxr). Van hier lli
j HALMA roei
jen :houwtdesen boom af,ende verderfthem.
verdagvaardiging, schoon de regelmaat der taal BI..
IBEI.V. O nbxuikbaar maken :alle goedestucken

î:
erdaqvaqrding vordert,en men lledendaags enkel lants st
llt ghi
j met steenen Yerderven. Blasasv.
I)e verdervende hand is eene kabaal,llie slands
Ferded:geu.1).w.,ik verdedigde,heb ver- welzi
'
jn heimelti
k ondermi
jnt. Onz., onbruikbaar
dedigd. Trachten tebeschemnen en zulksdadeli
jk worden: welcke dingen alle verderven doorltet
doen:li
j helpt zi
jn vaderland verdedigen. Ook
BIJBsIav- Van hierverderf,oul.verderoneigenli
jk :die plaats van uw gedicht laatzich
verderver,verclerving. Het deelw.verdornen.
nietverdedigen. Zich rcr#edk
#e?, verweren,eigenalseen bt
jv.naamw.gebruikt.
li
jk en oneigenli
jk. Van hierverdedigbaar,ver- '
Feedlehken. b.w.,ik verdichtte,I
leb verdediger, verdediging, verdedigeter. Zamellstell-: dicht. Uitdenken,verzinnen,bi
jzonderljkineenen
*'
dagvaardl
.ng en dagvaa?.den gebruikt.

verdedigschriftenz.
kwaden zin,van icts onwaarachtigs: die allerlei
Verdedigen, anders verdadigen. Oul. bezigde grollen verdichten. Van hier verdichter,verdich-

lnen ook verdeden,waarvan verdedinge,bi
j BuI
t- ting,verdichtsel.
psxo,Aluosgoxolt en anderen.
v etd:en en, b. w., ik verdiende, heb verYerdee:eu, l). w.
, ik verdeelf
le, lleb ver- dicnd. Door dienstel verwerven: wat hebt gi
J
deeld. Ook verdeî
len. ln deelen scheiden: hi
j verdiend? Voorts is: iets verdienen,daarop aanverdeelde zi
jn leger. Spli
jtell: een gelloorellde spraak verwerven,ofllebben:Ili
jheeftallen dank
varre, die de klaauwcn verdeelt. BIaBy1Lv.,waar verdiend. V erdient den krans van Fsscs lauwer-

zich verdeelen, voor zi
jn volk in deelen seheiden, boom. Voxo. Of zich voor iets, alsvoor eene
gebezigd wordt:hi
j verdeelde sich tegen Ilaardes regtvaardige straf, blootstellen: den dood vernachts. Voorts,oncenig m aken: de gem oederen dienen. Van hier verdienste. Hetdeelw.verdiend

werden verdeeld. Verdeelen heersch! Van llier wordta1sbi
jv.n.gebrnikt.

verdeelbaar, verdeeltl, verdeeler. verdeeling, ver- 'Fexdlensle, v., meerv. verdienstcn. Van
deelster.
verdtknen. Eigelllllk, al wat iemand zich door

Yerdek,o.,ll
èeemr.verdek-ken. Hetdekvan diensten verwerft:hunneverdiensten zi
jn deswineen schip; het meeste volk op 'tverdek.Hoor'
r. ters gering. Voorts, bedri
jven, ofhoedanigheden,
Deksel:nietaen 'tverdeckderli
jven.J.DEDlcx. waardoor men zich ietsgoedsofkwaad:waardig
Zamenstell.:scheepsverdek-.
m aakt: naar verdienste beloond, bevorderd, geYeedeAgen. b. w., ik rerdelgde, htb ver- straft worden. Een man van verdittnsten is iedelgd. M et den grond gelil-k m aken :ick sa1uwe mand: wiens hoedanigheden en daden hem regt
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op de achting van anderengeven. CHRISTUSver- aan:verdord! welk een vlsch. A lles,in hetgediensten zi
jn deszelfs edelehandelingen. Van hier m eene levcn.
Y eederren. o.1v.,ik verdorde,ben verdord.
verdiensteli
jk,verdienstig.

lerdfenltel.
llk. bi
jv.n.en bi
jw-,verdiensteli
jker,verdiensteli
jkst. Vanèl
erdienste. Vanpersonen, vol verdiensten : het is een verdiensteli
jk
man. Hi
J
- heeft zich zeer verdiensteli
jk bi
j den
staat gem aakt. V an zaken, iets goells verdienende: welk een verdiensteli
jk werk. Van
hier verdiensteli
jkheid. Zamenstell.:onverdienste1jk enz.

Dor worden:si
jn arm sa1 t'eenemaalverdorren.

Bllnlîrv. Tortels, troosteloos op haren tak verdort. V oxo. Van hier verdorring, en, van het
deelw. Derdord, verdordheid. Zie voorts nopens
dit deelwoord hier boven.
v ertlraagzaam . zie veî.dragen.
Y erdeag, O., nzeerv. verdragen. Eene wederk-cerige bewilliging in het een of ander:volF eed:epl.ng, v.,m eerv.verdiepingen. V an gens 't verdragh. H ooF'r. Een verdrag sluiten,
het bedr.werkw .verdt'epen. D e daad van verdie- tre:kn,aangaan. Een geregeld schriftel
i
jk opstel,
pen:door verdieping der grachten. Alsmede elke van zulk eene wederkeerige bewilliging:volgens
het
nege
nt
i
ende
ar
t
i
kel
van
het
ve
r
dr
ag.
Yoorts
reeksval vertrekken,die gezamenli
jk op eenege-

l KITu., ophouding, uitstel:en op si
lncn lesten
li
jke hoogte boven debenedenste reeks van ver- bi
trekken van een hqis gevonden worden:ik klom dagh, badt hi
j Godt om cortverdragh. GsscH.
van beneden naar de eerste verdieping. Laat En hedendaags is met roWrc.t
y bedaardeljk:gk
er nog eene verdieping op zetten. Voorts, ge- m oet het met verdrag bewerken. Zam enstell-:
bruikt m en verdieping ook wegens andere gebon- kri
jgsverdrag,vredesvcrdrag,enz.
wen; zoo als NoAcHs ark:gi
j sultsemetd'
on- Y erdeagenq'b. w., ilt verdroeg? heb verderster tweede en derde verdiepingen m aken. dragen. Van de eene plaats naarde andere tlraBJJBSLV. En m en geeft aan den mensch van gen: zie eens,hoe die kat. harejongenverdraagt
.
weinig doorzigt en nadenken we1 eens den naam Dulden, met geduld ondergaan:ik kan diepjn
agen. Verdraagt gt
j die tegenspraak?
van: een mensch van weinig verdieping. Die tot niet verdl'
zoo hooge dingen niet verdiepings genoeg heb- Zi
j kunnen elkander niet verdragen,zi
j gaan
slecht mtt elkander om. Zich onderling verben.OUD,
g verdrag metelkander
Y erdeen. b. w., ik verdeed, heb verdaan. dragen is, zich door eeni
W egdoen, te niete doen, om hals brengen :ick bevredigen. Een verdrag aangaan: noch gaat

jmetd'arbei
jtsli
en verdragen. A.v.D.MIJLS.
sa1 ook de dreckgoden verdoen. BlassLv. Zi
J ghi
heeft zich verdaan, Verkwisten,doorbrengen:hil- V an hier verdraagbaar, verdraagzaalll,verdraaglleeftalverdaan,watllj in dewereld bad. Her- zaalnheid,verdraging,enz.
'Ferdraven, b. w., iI( verdraafde,heb vem
doen:datmoeten wj nog eensverdoen.
Ferdelen. o. w,, ik verdoolde, ben ver- draafd. Hiervan bezi
gt mellnaauweli
jksietsan-

jze verdraven, door
doold. Door doling aan zi
jnebestemming ontto- ders dan de onbepaalde wi
hardste
gen worden: daar hj nietopdaagt,vreesik,dat draven laten winnen, aan hem , diezhct
hti A'erdoold za1zi
jn. Voorts,isergensin verdo- draaft, ten geschenke geven:eene weep laten
len, door de m enigvuldigheid daarvan in verwar- verdraven; en het li
jdeli
jkeverdraafd worden: er

ring gebragt worden : ik verdool in al de kin- Kerd *eene gouden zweep verdraaftl. Ook zegt
ddraven. Van hier
deren, ik weet ze niet van elkander te onder- m en, ln denzelfden zin,verhal'
kennen. A nders ook verdwalen,en welvan eene verdraving,harddraveri*
i.
1
zaak: waartoe verdwaalt uw 1ot! Voxo. V an
Y erdeevel.lng, m. en v,, meerv. verdre-

ven. Een
hierverdoling. Hetdeelw.verdoold wordta1sbi
jv. velingen. Van het bedr.werkw.verdrb'

mensch, die ergens uit verdreven is, een vlngten.gebrlzikt.
Yepdenkeren, b. en o.w.rik verdonker- ling,een balling:de verdrevelingen werden terugfle, heb, of ben,verdonkerd. Bedr.,donker m a- geroepen.

ken: de gordi
jnen verdonkeren de kamer alte '
Feedr:el.o.Zielskwellingghartzeer:hi
jdoet
Yeel. Onzigtbaar maken, wegmoFelen:zoektgi
j mi
jveelverdrietaan. Geheellz
'urope totverdriet.
de waarheid teverdonkeren? Alle bewi
jsstukken Voxp. Iemand in het verdriet brengen. 0111.
,
waren verdonkerd. Onz.,donkerworden:de lucht werd hetm eerv.verdrieten ook gebezigd:ik hebbe
verdonkert. Van oogen,ofgezigt,deszel
fsscherp- verdrieten aan mi
jn leven. BIJBSL, l477. Van
te verliezen: mi
jn gezigt begint tçverdonkeren. hier verdrieteldk,verdrlelig. Zamenstell.:buisverDaerom is mjne ooge doorverdrictverdonkert. driet,zielsverdriet,enz.
BIJBELV.; waar dit eldûrs doncker ktpor#tan luidt. Y erdrlelen , onpers. w., het verdroot,het
V an hier verdonkeraar,vcrdonkering.
heeft verdroten. M et hartzeer bezielen, kwellen2

YrepdeoId.zie verdolen,dolen.

het heeftmj lang verdroten. HetverdrootJoxw

Y eedeerd, zie verdooren.
met groot verdriet. BIJBELV. Voorts,gebruikt
Y eedoeren, verouderd o.w.,ik verdoorde, men dit woord in den derden persoon ook wcl

ben verdoord. Van door, dwaas. Zot, dwaas eenspersoonli
jk:zulk een levenverdrietm4. Van
worden,ztln:die zeit dathi
J verdoorde,toen hem het deelw. verdroten komt de zamenstell.:onverde 1t1st bekoorde. HooF'r. V erdoord staan en droten.

verdoord zi
jn kornt dikwerf bi
J L. v. VILTH. Yerdubbel.
en, b. w., ik verdubbelde,heb
VOOr.
verdubbeld.Bi
j KIL.ook verdobbelen,verdobbekren.
'
Ferdeed, bi
jv,11., bdTv.en tusschenwerpsel. Van dubbel. Eigenli
jk, dubbel maken, met nog
Eigenli
jk: een deelr
v. val verdorl.en. Als bi
jv. eens zoo veel vermeerderen,ofeen tweededing
naam.
,elgenljk verdord geworden; vervolgensge- van dezelfde soortbi
J ietsvoegen:deprî
jsdaarweldig grootjsterk,treFend, enz.:hetis waarli
jk van wcrd verdubbeld. Voorts, oolt onbepaaldeli
jk
eeneverdordereis. Zi
j gafhem eenen verdort
len vergrooten,versterken: zi
jnen i
jver verdubbelen.
steek. Als bi
jw. zeer:hetiseen verdord leeli
jk Een schipvertlubbelenrbeteekenteencdubbelehuid
mensch. AIs ttlsschenwerpselduidt hetverbazing om lletzelve leggen:welke schepen,voor Aran dc
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steven,tot achter aan defokkerust,meteeni
lsere
borstlap moetcn verdubbcl
t,zi
jn.ZouoouAg. Van
hier verdubbeling.
Y erdufsleren . b. en o.w.,zie duister.
Y erdu :tseh eu ? b. w., ik verduitschte,lleb
verduitscbt. Van dultsch. ln het dtlitsch overbrengen, ofin het hollandsch vertalen:verdtlitsch

'

steeds m etnw gezelschap. Ten geschenke geven:

zi
jhceftmi
jdatvereerd. Van hiervereerder,vereering. Zamenstell-:vereerenswaardig enz.
Y ereeu w lgen ,b.w.?ik vereeuwigde, heb
vereeuwigd. V an eeuwig. Eeuwig maken. in een

eeuwig aanwezen, of aandenken, doen zi
jn: hi
j
heeftzi
jn wondren en zi
jn raqd vereeuwigtlonder
mi
j dat woord cens. Van hiervtrdui
tscher,ver- lsrels zaad. L.l).S.P. Hi
J heeftzi
jnen naam
duitsching. Van llet deelw. verduitscht komt de daardoor vereeuwigd. Van hier vereeuwiging.
zam enstell.:onverduitscht.
Y eeee enexâ. t). w., ik vereFellde,heb ver-

'
Ferdu:vel.
tl. bi
jv. n.
, bi
jw. en tusschen- eFend. Van efen. Ook verevenen, van even.
vau verduivelen, bi
j KIL. do1 wordcn. Oul.dol, schilvereFenen. Zi
jne zaken metiemantl vereflkrazend. lu hetgebruik.afscbuweli
jk, verfoei
jeli
jk: nen,m et hem afrekenen. V an llier vcrefl-ellillg,
welk een verduiveltlbedri
jf! Een verduiveld wi
jf. ook verevenè-nq.
#e
T.11.PsRs. Hi
jheeftmi
jverduiveldvoorgelogell. Y ere:selh. (). Vordering :naarvereisch van
A1s tusschenwerpsel, is het eene uitroepiilg van zaken en ti
jden. Navraag:erkomtgeen vereiseh
werpsel, verduivelder, verduiveldst. Een deelw EFen maken,in eenen oneigenli
jken zin:cen ge-

verbazing:wel,verduiveld!
naar. HALMA.
Y eed ul.l.en. verouderd b. en o.w.,ik ver- Y erelseq
hen. b. w., ik vereischte,heb verdnlde, heb en ben verduld. Van dul,(101. 1)01 eiscllt. Bi
jkans evelvetl a1s eischen, vorderen:
maken en do1 worden,bi
jKIL. Hetdeelw.rt
o-- datwerk zal veel ti
jds vereischen. Vereischt zoo
duld wordteven zoo gebruikt,als verduiveld.
trots een dicht, als oit FLAccus kon bereiken.
Y eedu eex:. b. w., ik verdnurde, lleb ver- Voxo. D e vereischte bekwaamheid.

duurd. lloorstaan, uitharden:wie kan die pi
jn

Yere:sehte. o., meerv. vcreischten. Van

verdllren! In duurzaamheid evenaren: die den vek-el-scht. Hetgeellvereiscllt, ofgevortlerd wordt:

ti
jd verduren. L. D. S. P. Dat is een kroon, een noodzakeli
jk vereischte.

die gout en diamantverdnurt. Voxo. V an hier 'Ferexgeren, b. en o. w., ik verergerde,
verduring.
heb en ben verergertl. V an erger. Bedr-,erger

Yerdw aasd.zieverdwazen.
Veedw aien.zieverdolen.

maken:gi
jverergertllet,in plaatsvanhetteverbeteren. Onz,, erger worden: de kranke schi
jnt

' eedw azen . b, en o. w., ik vertlwaasde, te verergeren. Van hier verergering.
F
heb cn ben verdwaasd, V an dwaas. Bedr.,dwa- Y ereken, b. w., ik verat,heb vereten. Al
zer m aken: ende hare wetenschap verdwaest. etende verteren: hoe veel vereet lnen tlaar ge-

Blgsslvv. Onz,, bi
j KIL., tlwaas wordellw llet meenli
jk? Met etcn en drinken dtlorbrengen:hi
j
deelw.verdwaasd wordta1sbi
jv.n.gebezigd.
heeftal
,wathi
j had,vereten, ofverspeeld. VerFekdw l
'
aenen. o.w.,ik verdween,bcn ver- slinden, in eencn oneigenli
jken zitl: indien gll
i
j
dwenen. Onzigtbaar worden:zoo haast ik hem lualcanderen bi
jtende vereet. Bllsl'
lLv.
zag,verdween hi
j. Dathi
juitelksoog î'erdwi
jn. Yexevenen.zieverezknen.
L.D.S.P. Alle bestaan verliezen:die diktezal Y exf, vcrw, v., m eerv. verwen. Eene zelfwelverdwi
l
-nen. Nielnant brengt dell ti
jt terug, standigheid,welkeaan de dingen, die daarmede
dic eens verdween. Pool'. Van hier lli
j Klt,. besmeerd, of daarvan doordrongen zi
jn, zekere
verdwq
-'
)
a#i,vergank-eli
jk,en verdwk-ning.
kleur bi
jzet: het purper is de kostbaarste van
'F eredell.en, b. w., ik veredelde, hel)ver- alle verwen. D e verf vergaet, de dellght za1
edeld. Vanedel. Edelermaken,il)aard en hoe- eeuwigh bli
jven. Voxo. Ook wel eens de nadanigheid verbeteren:tracht u al mecr en meer tuurli
jke kleur van een mensch:nu mocderisniet
te veredelen. Veredelt haerwaerdi
j lnctonwaer- f
loot,zi
jkri
jgthaarverf.Voxo.Vanhicrhetwerkw.
deerbren lof- Voxo. Ook weleens totden adel- ve:.wetl,verwer,verwig, enz. Zame1lst.: verfbord,
stand verhefren1 doch hiervoor is veradellùken verfdoos,vcrfhout,verfketel,verfkooper,verfmogebruil
teli
jkcr. Van hierveredeling.
len,verfpot, verfschelp,verfstof, verfwaren, verfVeeeenen.zie vereeni
gen.

winkel. Doodverf,olieverf, purperverf, waterverf;

lrereenlgen, b. w., ik vereelligde, heb enz.
vereenigd. V an eentg. Ook vereenen. Eenm aken: Y erfeelojeu. b.w., ik verfoeide, heb ver-

de beidelegcrswerdenvereenigd. Stem ensnaar, foeid. Vanfoei. letsmeteenen afkeer,dielll
nen
met wenden,draai
jen, en metkeeren,vereenigt
l soms door den uitroep van loet
-.
?foet
.laan den
roldcn door elkaar. PLUIMSR ln bedoeling en dag legt,bejegenen:'k verfoeien haatdevalschwerk
-ing verbiuden:men vereenigtzich om ons te heid.L,D.S.P. Van hier verfoei
jeli
jk, verfoeikwellen.lleeftzi
l
-ncharp vereenigtmetlofgezangh. jing,verfoeisel, voor cen verfoei
jeli
jk ding. BlaVoxo. ln een huweli
jk paren:zi
j zi
in q
eisteren Bscv. Zamenstell.:verfoei
l
-enswaardig.
vereenigd. Ook onz-ygepaardwordrn: waertwee Yerfom fool
a.en. verouderd b. w., ik ververeenigerl,haerstrengelten verbintdeliefdetiell fomfooide,heb verfomfooid. Bi
j IIALMA,verlloeaen een. Voxo. W edeltlln ledl
--, bevredigen: telen, bederven: hi
l- heeft het verfomfooid. Gi
j
twec stri
jdende parti
jen vereenigen. Zichlnetie- moetuwekleedercn zoo llietverfomfooi
jen.
mand vereenigen,of vereenen, wordtin verschil- Y erKonkm eieu. b.w.,ik verfbmm elde,hcb
lendebeteekenissen gebezigtl:hi
j wilzi
ch metden verfommeld. Andersook vel
f
.?'
/mp?:/c??. letsdoor
Godt der Goden niet vereenen. HooGvlz. Van kreuken,die mel,daarin brengt,afzigteli
jk lnaktm :
hier vereeniger,verëeniging,veret
lni
gster.
gi
j verfommeltllwekleederelgewcldi
g. Valhier
Y e*eeken . b.w.,ik vereerde, heb vereerd. verfom lneling.
Genoegzaam evenveel a1s eeren,meteerbewi
jzin- '
Ferfroxn- eIen,zieveî
fommeletl.
gen bejegenen: God vereeren. Vereert hem. '
Fergaan, o.w.,ik verging, ben vergaau.
BlaIlslav. Hooger in eerverhefen:verecr
Van zi
jne lllaats gaal: ik verging een weinigje.
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Afloopen,cenen tlitslag hebben:lloe is die zaak drinkende,hun vorigeleven vergatell:straksdronk
vergaan? Het is hem daar slechtvergaan. lFeg- hi
juitden sti
jgischen vergeetvloed fzethe.
gaan, verdwi
jnen: dat gezwel za1 wel vergaan. Yergel.den, b.w.,ik vergold, heb vergol-

1)e lustvcrgaat mi
l- Zi
j ziet den dag vcrgaan en den. Oulings ook geli
jkvl-,ik vergeldde,hebverwasscn. VOND. Te niete gaan, omkom en: a1s geld. Van geld. M et geld betalen, goedmakeny
alles hier vergaat.L.D.S.P. Spreekw.:oukruid bestri
jden:datkan ik nietlangervergelden. Hine
vergaatniet,ondeugende voorwerpen komen niet conde nu den costniet verghelden. M.S'
rolts.
ligteli
jk om. Van hier vergangbaar, vergangen, Beloonen: hoe zal ik dat'naar behooren vergelden? Van hiervergelder.vergelding.
vergankeljk,enz.
F eegaau w en, b.vz-, ik vcrgaauwde, heb Yergellk.o.,meerv.vergeljken. Van ge'
vergaauwd. Door gaauwheid verschalken: hi
j l!,)'
àet
?,in den bedri
jvenden zin van geljk.
,efle
'n,
heeftmi
jvergaauwd,hi
j ismi
jtegaauw geweest. maken.Een verdrag,eene overeenkom st,ter wegV an hier vergaauwing.
ntming ofvoorkoming van gesehil: er werd einY ergaderen, b.en o. w., iI( vergaderde, del
i
jk een goed vergeli
jk getroFen. Bi
jHALMA
heb en ben vergaderd. Anders ook vevgaren. ook vergeldlng.

Be(Ir., bi
jeen verzamelen: vergaderen den raed. YergeAqken,b.w.,ik vergeleek,heb verltlL. Hi
j vergadert de wateren der zee a1s op geleken. Van gehk. Twee,ofmeerdingen,ter
eenen hoop. BllBzrz
v. Onz., bi
jeenkomen: de ontdekking van derzelveronderlingegeli
jkheid,of
read zalmorgen vergatleren. Hi
Jdoetde watren onqeli
j
k
hc
l
d
,
n
e
v
e
n
s
e
l
ka
n
d
e
r
b
e
s
c
ho
u
we
n: verbruisschen,zwellen,en t'zaam vergaderen. L. D . geltk heteenehandsehriftmethetandere. NA1aoS.P. Bi
jzonderli
jk tot bi
jslaap :na 't vergaeren LEON met CAESAR vergeli
jken. '
G aerbi
j salick
wort d'eene m oeder. V oxo. Ofom te trotlwen: ditgeslacîlte vergeli
jken? BIJBELV. Van hier verals twee gelieven, eens van aert,dusscheiden,eer gel
i
jk,vergeli
jkeljk,vergeli
jking.
K ergen. b.w.yik vergde,heb gevergd. M et
ze zi
jn vergaert. Poo'
r. Ergensaan vergaren is, '
zich daarmede inlaten : ik vergaar tlaaraan nlet. de zaak in den vierden,en den persoon in den
Voortsjzcidemen oulingsvan eenen stri
jd,dathi
j derden naamval. lem antl eene dienst,of icts anj* vergt mi
vergaderde,a1shi
j eenen aanvang nam :in 't ver- ders, afvorderen: gJ
J*waal
'li
jk te veel.
gaderen van den stride. J.v.lllELu. V an hier Ik durfhet 11 nietVe1*gen. Zalnenstell.: afvergen.
vergaarder, vergadering, vergaring. Zam enstell.: Y ergenoegd,bi
jv.n.en bi
jw-,vergenoegvergaderplaats enz.
der,vergenoegdst. Eigenli
jk,een deelw.van ver'
FergaAopperen. (zicb) wederk. w., ik genoegen.sveltevreden:hoe vergenoegdziethijer
vergaloppeerdemi
j,heb mi
j vergttloppeerd. Zieh uit? Zi
jt vergenoeght met het tegenwoordige.
uitoverhaasting door eenig averegtsch bedri
jf be- BlgBl:I:v. Van hier vergenoegdheid. Zam enstell.:
nadeelen:gi
j hebtu deerljl
tvergaloppeerd. Van onvergenoegd,onvergenoegdheid.
hier vergaloppering.

Y ergenoegen. b.w.,ik vergenoegde,heb

Feegangen, bi
'
jv.n. Eigenli
jk, ecn oud vergenoegd. V an genoeg. Tevreden stellen: dat
deelw.van vergaan. Jongstverloopen: in de ver- kan mi
j niet vergenoegen. Vergenoeg u daargangene week. Op 't verganghen jaer bicnen m ede! Laet u vergenoegen m etuwe besoldingen.
Utrechtenz. v.Hwss.
BlaBblLv. Van hier vergenoeginp vergenoegzaam ,
Y erga nkel#ajk,bi
jv.n.,vergarlkeli
jker,ver- ligt te A'ergenoegen. H et deelw. vergenoegd,zie
gankeli
jkst. Van vergaan. Datvoor vergaan vat- hier boven.
baaris:datik wete,hoe vergankeli
jk ik zi
j.BIg- Yeegeée'. bi
jv.n., van vergeten. Bi
jKlt,.
BEuv. V an hier vergankeli-jkheid. Zalnenstell.: evenveelal
svergetell
jk. Van hiervergetelheid.
fr
exget
eih
ej
d,
v.
Een
ophoudc
n
van
alle
onvergankeli
jk,onvergankeli
jkheid.
'F ergaeen, zie vergaderen.
aandenking: in de vergetelheid bedolven worden.
Y erga slen ,b.w.,ik vergastte,heb vergast. A nders vergetenhet
d,oul.vergetenis. Van verqeten.
V ttn gast. A 1s eenell gast, wien m en genoegen Y ergeleRi
lk.bi
jv.n.,vergeteli
jker,vergete-

en eer aalldoen wil,onthalen:hi
j vergastteonsop li
jkst. Vaîl vergeten. Tot vergeten genei
gd,verbaars. lk wilde hen eens Vergasten. Van hier geetachti
g:hoekuntgi
j zoo vergeteljk zjn. Zavergasting.
menstell.: onvergeteljk,datnietvergeten worden
Y ergeeR l.jk,bi
jv.n..vcrgeefli
jker, vergeef- kan. Van hiervergeteli
jk
-heid.
F ergeten. b.w., ik vergat, heb vergeten.
li
jkst,zievert
qeven.
Yergeefs. bi
jw. Zontler gewenschte gevol- Iets uit zi
jn geheugen, uit zi
jn aandenken,Iaten
gen, vruehteloos: vergeefs tloor gout bekoort. glippen, het daaruit verliezen : ik had hethaast
VoLsuxll. Te vergeefs eeren si
j mi
j. BllBssv. vergeten. Iets uit onachtzaamheid laten liggen:

DIt woortl Iuidt bi
J NOTK.jïvgebons,zweed.för- alti
jd vergeet gi
j heteen ofander. Iemand niet
g#/'
?
76.
$
',hoogd.veê.
gebens,KIL.vevghevens,en komt in waarde houden: de nooddruftige en salniet

. .

voor altoos vergeten worden. BlassLv. Zich zelvailvergeven.
Fergeefseh. bi
'
jv. n., vergeefycher, ver- ven vergeten is, tegen zi
jne belangen en zi
jnen
gecfschst. Van vergeven.even alsvergeefs. V ruch- pligtaan handelen. Zi
jnen aard vergeten is,daar

teloosy i
jdcl: gi
j doet vergeefLche moeite, En tegen handelen. Vergeven :z?vergeten,niet slechts
vergeven,maar ook uit zi
jn geheugen wissehen.
Vergeetmi
jniet,zekerbloempje. Van hier vergeetachtig, vergetel, vergeteldk, vergeteni
s, enz.

brengt nietm eer vergeefschcn oFer. BIJBEsv.
Y ergeel, o.,oul.voorvergetelheid gebezigd:
gedompeltin een grondeloos vergeet. Hoor'l?.
F eeg eelbeek. o. Een denk-beeldig boek,

Zamenstell.: -zergeetal, die alles vergeet

ver-

waarin men t
iatgeen,a1shetware,opschri
jft, dat geetboek, vergeetvloed. V an het deelw. vergeten
men vergetenwil:hi
jgeraaktbi
jhaarin hetver- komt vergetenheid,en de zamenstell.:eervergeten,
geetboek.
godvergeten,pligtveryeten.
'
F ergeelvAeed!1n. In de oude fabelleer, Vergeten,
vri
zt
d
eng
.es
fo.-/
fe
orpg
ef
t
,,zho
wto
eg
dd
..vergessen,angels.
een vloed in het rilk der dooden,die,daarvan
forgöte,komtvan
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het onscheidb. voorz. ver, dathier eene ontken- good. Tot eenen heidellschen God verheFen:

nende kracht heeft, en geten,zweed. göta, i
jsl. men l'erhaalde,dat RoMrLt:s na zilnen dood vergata,angels.gt
j.
tan'zich herinneren,bedenken. good, en ten hem el opgevaren, was. M et dc
*rergelenh eld. zie vergetelheid.
hoogstmogeli
jke loftuitir
lgen vereeren: l
pi
l' werd
V ergeven. b.w., ik vergaf, heb vergeven. hemelhoog geprezen,ja vergotdd. Vall lierverM tt de zaak in den vierden,en dcn persoon in goding.
den derden naamval, iemand iets derwi
jze ten T ergeeden . b. w , ik vergoedde.heb vergoede houden,dat men hem deswege niet stl'afe, goed. Van goed. Eenig leed, of verlies. door
vervolge,hate,enzv: tlwe sonden zi
jn u vergeven. schadeloosstellillg,wederom goed m aken:ik zaltz
Blls>
1rav. lk keerde sedertQus,vergeefhetmi
j! die schade vergoeden. V an hier vergoeding;zkt'tgezieht niet van de zoute baren. Voxo-,waar m ellstell.:schavergoeding.
het zulk een uitroep is, als men in de zam enle- Yergeel.
lken. b. w.
, ik vergoeli
jkte,llcb
ving wegens allerlei kleiniglleden bezigt,die an- vergoeli
jkt. Van f
loelt)
'k. Goeli
jk maken,vaneen

derseuvelzouden kunnen wordellopgenomen,ja goelijk vool'komen voorziel): vrtlchteloos poogde
als m en wel eens in plaats van een enk-el neen! men het een en ander t'
e vergoeli
jken. Valthier
gebruikt: was het zoo niet? Vergeef mi
j! het vergoeli
jking.

verg'
uldenY ergeu den, zie '
Y ergeam m en , b. W.y ik vergramde, lleb
geven:dekaartmoetvergeven wortlell. Kwali
jk, vergram d. V an grant. Gralnm aken:datza1hcm
verkecrd geven:de kaartisvergeven,oneigenli
jk, nOg m eor Vergrammen. Ook ztkhUCr#r(f)Fl'llC/l:die
de zaak is verbrod. Eindeli
jk, door vergif in sieh tegellllem vergramt,sondigttegen si
jneziele.
levensgevaar brengen, of zelfs dooden: iemand BIJBSLV. Van hier vergramm ing, en, $-an het
vtrgeven. ln dezen zin luidthetbi
j KIL.anders deelw.reryramd,vergram dheid.
ver-qht
ftelt,'
?
7er.
ç/tz
.
/d
'ghen. Van hiervergee:i
jk,ver- '
Feegellr, o., meerv vergri
jpen. Misstal),
gttver.vergeving,enz.
avelegtsch bedri
jf: dat vergri
jp is nu geschied.
'Feegew lssen ? b. 4v., ik vergewiste, heb DB DllcK. Vergeefhem ditvergri
jp.VoNo.
vergewist. Van getvts. Gewis,zeker,m aken,ver- Y ergrl.jrexx, (kich) wederk. e)1 b.w.,ik
waszoo. V oorts,metden viexden naam val,weggeven, begeven: een ambt vergeven. Nog eens

j,heb vergrepen,ofmi
j
zekeren de zaak schi
jll
tmi
jnog nietgenoeg ver- vergreep. of vergreep mi
gewist. Menvergewiste mi
l-daarvan volkomenli
jk. vergrepen. As'etlel-k., zidl te buiten gaan: hoe
Y eegezeAien . zie verzellen.
hebt gi
j u zoo k'unllen vergri
jpen? Vergri
jp u
l ergeze:seh app en , b. w., ik vergezel- nooitaau eeusandersgoed! lk zalmi
jnog aan
schapte,heb vergezelschapt. Vangezelschap. Ver- hem -ergri
bp
'ett andersgri
jjpen. Ilt?dl--, is vergk'
zellen: hi
j vergezelschapte mi
j tot dusver. En pen dan voorheen:ik vergreep den stok,olnheln
be
t
e
r
t
e
t
r
eFen.
V'
allhier vergri
jp,vergri
l
-ping.
vergezel
schapt man en moedertegeli
jk. Voxo.
H et goede is doorgaans van eenig kwaatl verge- 'F ergr:m - en. o. w., ik vergrimde, ben
vergl-imd. Zich grimm ig en woedend aanstellen:
zelschapt. V al) hier vergezelschapping.
Y ergleten , b.w.,ik vergoot,heb vergoten. si
j vergrimf
len tegen haer.BIJBELV. Otl
kmetop:
Anders gieten dan voorheen: dat geschut moet de draeek vergrimde op de vrouwe.BIJBELV.
vergoten worden. Iets derwi
jze gieten, dat het 'Fergreolen. b.w.,ik vergrootte,heb verwegvloei
je:hi
jvergootalhetwateruit de kruil
t. groot. V all groot. Grooter maken, uitbreiden:

j vergroot zi
jn gebied doorgestadi
geoverwinTranen vergieten isjdezelve doen vloei
jen. Bloed hi
vergieten is,hetzelvestorten:daerzulck een groote ningen. Grooter doen schi
jnen:ollsverlieswertl
plas van bloet vergoten werd. V oxo. V an hier door den vi
jand vergroot. Iemandsmisdaad ver-

vergieter, vergieting. Zamenstell.:vergiettest,ze- gl-ooten. Van hier vergrooter, vergrooting. Zakerbekelld keukengercedschap;ziedoorslag.Bloed- m enstell.:vergrootglas enz.
Y ergreveu, b.w--, ilt vergroofde)heb ververgieter,bloedvergieting.

Yerg:f.o. Gif, gi
ft,vergift: dat doodeli
jk groofd. Val grof. Grover nlakentde brilververgif. Oneigenli
jk: 't vergif van zi
jn verkeert groofthetschrift. Van lliervergroving.
verstant. D1 DEcx. Het vergi
f der hovaardi
je. Y ergrulzen. b.w.,ik vergrnisde,heb ver-

V oxo. Zamenstell.:vergifboom ,vergifm enger,ver- gruisd. V an prtfdà. Tot gruis m aken : al het
glaswerk werd vergruisd. V an llier vergrnizing.
gilhnenging,vergifmengsterrenz.
,ik vergnisde,heb verguisd.
Y ergle enlssv.,meerv.vergifrenissen. Van Y ergulzeu,b.w.
vergeven. Oulings, illgeving van vergif:van ver- Grooteli
jks besehimpen e)) smaden: hi
jzag zicll
raderi
j,tn van moert,ofvan verghiFenis.v.MIE- van alle kanten beschimpt,gesmaa; en verguisd.

j KIL.gun-k:.
Rls. Hedendaags vergeving van misdri
jven: en Van het verouderde guis,guize,bi
t vergttizett beduidt eigenli
jk zulk eeue bespotzi
jn bestri
jder met vergifnis begenadigt.Moox. Di
VergiFenis, die zi
j hem vergunde. Hoov'
r. Za- ting, welke m et het optrekkellvau den neus,het
m enstell.:schuldvergiFenis enz.
opspalkcn van den mond, en diergeli
jke teekenen
Yerg:n en. b. w., ik vergiftte,heb vergift. van de grootste verachting gepaard gaat. V all
M et vergift besmetten: eene bron vergiften. Als hier verguizing.
Y etgu Iden, b. w., ik verguldde,heb ververgifte slangen. L . 1.
).S.I3. Bi
jKIL.ook ver- gul
gevell.door vergifdooden. Van vergf
-t,zie vev- d. Oulings ook vergouden, dttt nog bil-K1L.
#?/
-. Voor vergè
ften, wordt ook vergf&J/e'?gebe- voorkonlt. M et een dun beltleedsel van goud
overtrekken : een boek op snee vergulden. Onzigd.van vergf'fà
k,metvergiftbesmét.
jk, zi
jn vergnWcwoorden,opgesnlukte. FurFergllseu. (zich) wederk. w.
'
, ik vergiste eigenli
mi-j
jn,zich t
laarmedeopgesellikt
, heb mi
j vergist. Zich algissende bedriegen : gensmede verguldzi

juen schik zi
jll. Men
ik heb mi
j in mi
jnerekening vergist. lli
jheeft achten, daarmede zeerin zt
t noch glimpeli
jk meteele voorrede.
zieh leeli
jk vergist. Ook flguurlv,hj heeft eenen verguldt di
verkeerden stap gedaan. Van hier vergissing.
Voxo. Metgouden zonnestralen beschi
jnen:daer
Yergodeu. b. w., ik vergoodde, heb ver- de dagh Batavie vergult met de eerste straelen.

VERGUNNEN--VERHEMELEN.
V oND. Eindelkkjmet tene goudgele kleur bedekken: de boterbloem verguldtde weiop haren
tredt.V oxo. V an hier vergulder,vergulding,verguldsel. Zamenstell.: verguldkas, in eenen boekwinkel,enz.- oververgulden enz.
Y eegunnen. b. w., ik vergunde,heb ver-

gund. Toestaan,gunntn:vergt
ln mj ook een

tlruppel nat. V oxo. Vergunne, dat ik leve en
stervereine maeght. V oxo. Van hier vergunning.
Y erh aal.. o., m eerv. verhalen. Berigt, opgave, verslag : door een getronw verhaalvan het
gebeurde. 0m in orden te stellen een verllaalvan
tle dingen. Blasssv. Herstel van krachten, van
geledene verliezen, enz.:hj kan totgeen verhaal
kom en. Is daar geen verhaal op te kri
jgen?
Daar is geen verllaal op hem.
Y erh abbezak k en . b. w., ik verhabbezakte, heb verhabbezakt. Verblulen: gi
j moet
hem niet verhabbezakken ln degemeenzam eVerkeering.
Y erh ak ken , b. w., ik verhakte,heb verhakt. Iets, al hakkende van deszelfs vorige aan-
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Y eeh arddraveu . zie verdraven.
Y eeh arden, b.en o.w.,ik verhardde,heb

verhard. Bedr.
, lard maken i
jzer wordt door

vuur verbard. Overdr,voor aandoeningen ofberouw ongevoelig m aken: ick sa1lanAaAo's herte
volharden. BIJBELV. Zich tegen ongem ak verharden. Ol1z., hard worden:in boosheid verharden. V an hier verharding.
Y eeh aedze::en. zie verzeden.
'F eeh eeeen. b.w., ik verheerde, heb verheerd. V an heer. Verrneesteren,te onder bren-

gen:wee hetland,datdooreen vi
jandeli
jk leger
verheerd wordt! Toen riep ik, door mi
jn rouw
verheerd. L.D.S.P. Van hier verheerder,verheering. Anders ook nerheerschen. Het voorzetsel

ver heefthiereigenli
jk de kracht vermeerderende
beteekenisvan over,geli
jk ook in:verladen,vermeesteren,Verwegen,verwinnen.
FeeheeeA:
'
lkez:,b.w.,ik verheerli
jkte,heb
verheerldkt. Van heerlqk. Heerli
jk maken, tot
heerl
i
jk
-heid verhe#bn: die sal mi
j verheerli
jken.
BIJBZLV. ln hem wort Hlreoltxaty:'r, het lieht
wezen ,
berooven: hebt gj al dathoutverhakt? der Artseni
je, verheereli
jkt. Voxo. Vereeren,
Verkeerdeljk hakken:gj hebt het vleesch ver- groot maken, pri
jzen: verheerli
jk 'topperwezen.
hakt. Eenen weg, toegang, enz. verhakken is, Iul D. S.P. Ergens mede verheerli
jkt zi
jn ie,
denzelven doorom vergehakte boom en versperren: daarmede verguld, ingellomen, zi
jn. Yan hier
de vi
jand had den eenigen toegang tothem ver- verheerli
jking.
hakt. Van hier verhakking,versperring van den

Y erh eeeseh eu, zie verheeren.
weg,metomgehakt hout.
Y erh eœ en , b.w.jik verhief,heb verlleven,
Y eeh ak king . v.,zie verhakkett.
Op
heFen, doen r'
dzen:zi
jne stcm verheïren. Die,
Y erhak stuk k en , b. w., ik verhakstukte, daar zi
jn elend hem treft,zi
jnezieltotu verheft.
heb verhak-stukt. Van hakstuk. Ei
genli
jk, van L. D. S. P. In rang en aanzien bevtlrderen :
nieuwe hakstukken voorzien. Bzg KIIz.,ook ver- vruchteloos zochten zi
jne vrienden hem nog al
///:164, verversenen. ln hetgebruik,evenveel hoe meer te verheFen. Roemen,pri
jzen:helnelhoog
verstellen: verhakstuk dien kruiwagen eens voor verhief m en hem. Zich rerlt
h
-#en is, zicll met
mi
j! wat is daar tû verhakstukken? beteekent, hoogmoed en waan vervullen totdathun hart
wat is daar te doen?
zich dwaas verheft. L. D.S.P. Oneigenli
jk:
'Feeh al
len. b. w.j ik verhaalde, heb ver- mi
jne zielverheftziehhemelwaarts!Hoor:
rbezigt

haald. Van zjne plaats halen:verhaalheteen
weinigje. Op nieuw halen: hi
j en laetmj niet
toe,mi
jnen adem te verhaelen. BIJBlLv. Zicà
verhalen, IS zich een weinig rust geven. Zi
jne

hiervoor ook enkelverhe
yen. Toenemen,hevi
ger
worden: de koorts verheft zich; waarvoor ook
hetonz.verhe
fen gebezigd wordt:de koorts begint te verheFen. Van hier verhefflng, verhevekrachtell verhalen,dezelve herstellen. Iets ergens ling. Het deelw. nerheven wordt als bi
jv.n.en
op verhalen is, llet door aantasting daarvan ver- bi
jw. gebezigd. Zie verhevea.
goed krjgen: daarop zalik mi
jneschadeverha- Y erh eAderen. b.en o.w.,ik verhelderde,
len. Ik zal'top u verhaalen,zoo 'tqualdk uit- heb en ben verhelderd. V an heldev. Bedr-,helvalt. HALMA. Eindeli
jk,isverhalen,vertellen,be- derder maken: datwassghen heeftde glazen v1*
i
j
ri
gten: verhaelmj evenwel al d'overige elende. watverhelderd. Onz.,hplderder worden:de lucht
V oxo. Van hier verhaal, vcrhaalster, verhaler, verheldertgrooteli
jks. Van hierverheldering.
verhaling,enz.
Y erh el.en ,b.w.,ik verheelde,heb verheeld.
Y eehandelen. b.w.,ik verhaudelde, heb Oulingsook ongel
i
jkvl.
, ik verhal,heb verholen.
verhandeld, enz. Eigenljk,doordehanden laten Van heel,achterhoudend,stilzwi
jgend. Door stilgaan. In hetgebruik,tot hetonderwerp van een zwi
jgen verborgen houden:hi
J heeftniets vl
:or
gesprek: of gescbri
jfmaken:uitlletgeen wi
jhier mij verheeld. Van hier verheler,verheling. Het
oven verhandeldhebben volgt. Uitzi
jne handen oude deelw. verholen wordt a1s een bi
jv.n.ge*b
ln
een ander laten overgaan,overdoen,
die van
verkoopen: ik heb het aan hem verhandeld. V an
hier verhandelaar,verhandeling.
Y eeh angen ,b.w.,ik verhing,heb verhangen. Anders hangen dan voorheen:verhang die

bruikt.
Y erhel.pen . b.w.,ik verhielp, heb verhol-

pen. Ietsdoorz'
jn:hulp uiteenen slechten toe-

stand in eenen beteren overbrengen: ik poogde
het weleen weinig te verhelpen; lnaar vergeefs!

schilderi
j. De hekl
tel)zi
jn verhangen,erzi
jn an- Iets kwgads door zi
jne hulp wegnernen:de gederemaatregelen genomen. W ederk., zi
jn leven breken des ouderdoms laten zich niet ligt verhel-

door middel van eenen strop eindigen:zich ver- pen. Er is geen verhelpen aan is, het laat zieh
hangen. Oneigenli
jk:zieh aan ietsverhangen,zich niet verhelpen. Van hier verhelping.
te veelaan iets overgeven. V erhangt uw zielaan Yerhe- e:d.bi
jv.n. Eigenli
jk,een deelw.
schoone vrouwen. V OND.
van verhemelen.bi
j KlL.verwelven,en in een geY erh an seAen . b.w., ik verltanselde, heb welf verbergen. ln het gebruik, van eenen heverhanseld. V erstelleq:oude kleederen verhanse- melschen aard:verhemelde bespiegelingen. lloe
len. Verkoopen, verkwanselen: h!j h'
eeft zjn tintelde haar verhemeld oog.
paard al weer verhanseld.
Yerhem eIen.zie verhemeld.
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raY erl
l:e --el.ée.t).)mecrv.s'erhemclten. Van nadigli
jk verhoede! Van hier verhoet
ling. Z
verhemelen, bi
j KIIz. verwelven. Bi
j denzelfden lnenstell.:onverhoedsch enz
K1L. ecn gewelf. Hetlendaags, hct gewelf des Y erhelen, bi
jv. n.
y verholener, verholenst.
jk,een deelw.van verhelen. Verbtlrgen,bemonds:mi
jnetong kleeft aan mi
jn verhemelte. Eigenli
Anders ook gehemelte. De hemel van eene koets, dekt: verholene lagen leggen. Niets was van
j voor u verholen. L. D. S.P. Dat Got
l
eene ledekant, eenen troon, en mecr dergeli
jke, mi
Zie hemel.
ontdecken wilt,sa1nietverholen bl
i
jven. LAxogu-

Y eehen gen , b. m , ik verhengde,heb ver- wzsru. Van hier verholenheid. Zam enstell.:onolen enz.
hengd. Oul.evenveela1sgehengen: God verhengt verhu
dat.v.Hwss. V eroorloven,vergunnen:nwen line Y eeW eogen. b. w.,ik verhoogde,heb veren seldigheenleckerheitverhenghen. GULD.THR. hoogd. Hooger maken: eenen di
jk verhoogen.
Van hier bi
J denzelfden verhenghenisse.
Verhoogt (1e bane, berei
jdt den weg. BllssLv.
Y erh eu gen, b.w.,ik verheugde, heb ver- Overdr., in eer enmagtdoen klimmen:dien hi
j

j, en, dien hi
j wilde,verneheugd. Vroli
jk maken, verbli
jden:den wi
jn,die wilderverhoogde hi
llet herte des menschen verheugt. BIJBELV. De derdehi
j.BIJBELV. Roemen,pri
jzen:Godsgroot
e
da
en
ve
r
hooge
n.
L.
D.
S.
P.
V ermeerdekraemgodesse verheuge u met een jongesprui
t.
V oxo. Zich rer&!w6?,zich verbli
jden. Van hier ren,vergrooten: zi
jn bod verhoogen. Den pri
js
Van hier verhooger,verhooging,ververheuging. Het deelw. verheugd wordt ook als verhoogen. '

hoogster.
bi
jv.n.gebruikt.
verhooren. De daad
freeh evel.:ng. v., meerv. verhevelingen. Y eeh oor. 0,: meerv.
.
.
lzonderli
l
keenegel
egtuj
jkeaanVan verh#en. A1,watzich boven in den damp- vanverhooren. Bi
kring des aardbodem sbevindt,en onweerswolken, hooring van bescfluldigers, gedaagden, en getuiwaterhoozen, sneeuwbanken, enz. vormt: Cene gen:hi
jisnog in geen verhoorgeweest.
'F erh ooeen , b. w.,ik verhoorde,heb verwi
jsgeerige beschouwing der verhevelingen. Za- hoor
d. Oulings, evenveel a1s hetenkele hoorent
m enstell.:luchtverheveling enz.
enz. v.HAss.
Yeeheven. bjv. n. en bi
j5v., verhevener, a1s nu de switscrs verhoorden,dat
verhevenst. Eigenli
jk.een deelw. van verhqfen. Hedendaags, gunstig aanhooren:wil der droeven

Boven dc oppervlakte van een ding uitkomeudc:
verheven werk, van goudsmeden, beeldhot
lwers,
enz. Klrz. Opwaarts gerezen: alle hooge ende
verhevene cederen van Libanon. BllBEruv. Hoog
boven andere dingell uitstekende: een verheven
gestoelte. Op eene hoogte geplaatst: het staat
daar verheven te pri
jken. Uituw verhcven heiligdom. L. D . S. P. Fig., op hettoppunt van
eer geplaatst:zingen)God is hoog verheven!L.
l).S.P. Hoogzwevend:welke verhevene bespiegelingen! Edelaardig, grootrnoedig :eene verhevene ziel. Eene verhevene tlitdrukking, een ver-

h'even sti
jl,el
1Z.zl
@@n,die zich boven degewone
J
:
>iJ-ze van spreken verhef
len- Het bi
jw. verheven
*
1S, fguurli
jk, i1)
1 eenen verhevencn spreelttrant:
grootseh en verheven bealltwoorflde hi
jdicaanspraak. Verhe
fen,zoo ook veràeventkomteigenli
jk van hetoude hLfen,/i8?
J6z?,tlatietshoogsen
heerli
jks lleteekende,geli
jk ook in onshemel;en

van llier het engelscheheaven. V anhierverhevenheid.
Y erh lelen, zie verhalcstukken.
'Feeh :ndeeex:, b. w., ik verhindertle,heb
verhinderd. Beletten,tloor hindernissen terughouden : ik werd verhindcrd, om llet af te maken.

Verhinderzi
jne gruwelstukken.L.1).S.P. Van
hierverhindering.

klagt verhooren. L. D. S.P. Figuurl.:de aerde salhetkoorn verhooren,m itsgaders den m ost,

ende de oli
je, ende '
die sullen Israëlverhooren.
BllsELv, V oorts, gedaagden en getuigen gereg-

tel
i
jk aanhooren: hi
j is voor het regt verhoord.
Van hier verhoor, verhoorder,verhooring. Van
het deelw. verhoord komt de zamenstell. onverhoord.

'
FeH toovaaed:gens (zich)wederk.w.!ik
verhoovaardi
gde mi
j, heb mi
j verhoovaardl
gd.
Van hoovaardJ,g. Hoogl
noedi
g maken: hi
j verhoovaardigde zich daarop. Van hier verlloovaardiging.
Y eeh u lzen. o. w., ik verhuisde, ben vervaren. Zie
huisd. Van huis. In Vriesland vek'

Eigenli
jk, uitheteenehuisin hetanderc
verhuizen. Zi
jn verbli
jf verlaten: ik za1 llcm
?)Jr6Fl.

trekkcn, Vétn woning verandercn:i1tm oet in M ei

spoedig doen verhuizen. Verhuiste'
furzlx metal

de goon, en vaert hi
j uit den hemel. Yoxo.
Sterven: totdathi
jei
jnteli
jck deslevensvaent
l
-e
stri
jckt,enhiervan tlaenverhuist.W ESTSRB. Tot
dat de zicl zich tot verhuizen spoeit.Joxxl.zgs.
Vanhierverhuizing. Zamenstell.:vcrhuisdag?ver-

huisti
jd,enz.
'Ferh u een. b. w., ik verhuurde, heb verhuurd. II1huur geven:hi
j verhuurde dien aen

Fer.
hl.
l, bi
jv.n.,verhitter,verilitst. Eigenli
jk, landtlieden.BIJBELV. Zich verhttt'en is,zieh tegen
een deelw. van verhitten. Door beweging, door een bedongen loon tot de diensten van eenen
. verbinden: zi
j heeft zich aall ODS
vuur!. ofanderzins,heef gcmaakt:alssj verhit- knecht enzVan
hier verhuurder, verhuring, verte zl
gn, sal iek haren dranck opsetten.BlgssLv. verhuurd.
tantoor,verhuurti
jd,
Oneigenli
jk, doorhartstogten,begeerten,enz.ont- huurster. Zalnenstell:verhuurl

vlamd:daarzi
j,verhitvan toorn mi
jhaten.L.D. ellz.
S. P. Verhit op bloet en moort. Voxo. Van
'
F
emjpgen,b.w.
,ik verjoeg,(vel
jaagde)heb
hier verhitheid.
verlaagd, OT>>uIo.ftjagen. Van zi
jneplaatsja'lrerh #tkex:. b. w., ik verhittede, heb ver- gen: zi
j worden nietgehoond,geplaagd,veracht,
hit. Heet, hittig, m aken : hoe wordt de lucht verdrukt,vervolgd, verjaagd. L.D.S.P. Een
thans door de zon verhit. Verhit u niet te zeer. i
jegelick is a1s een verjaegtrhee.BIJBELV. Van
Van hier verhitting. Het deelw. verhit,zie hier hiervel
jager,verjaging.
Yeelaren,b.en o.w.
,ik verjaarde,heb en
boven.
Y eeh eedeu . b. w.,ik verhoedde,heb ver- ben verjaard. Yanjaar. Bedr.,iemandmetzi
jne
hoed. Door hoede en toeverzigtvoorkomen, be. v
el
jaring gelukwenschen: wi
j kwamen hem verletten: ik hoop het te verhoeden. DatGod ge- Jaren. Onze, eenjaar,ofeenen onbepaalden ti
jdy
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jft Godtgeui
tgesteld worden. Verjaeren endeverdaeghen is, slecht gedragen,misdaan. Aldus bli
schoon wi
j hetsnood verkerven.PooT.
bi
j lfIc., cenige dagen boven hetjaar verschoven troYu.erk
eééeren . b. w., ik verkettertle,heb
worden: soo die veljaarden endeverdaazden.v. verketterd.
Van ketter. Toteenen ketter m alten,
HAss. Voorts,isveziarentjari
g worden,zi
l
-n'gejbeschul
boortedag beleven:ik ben gisterenvel
jaard. Der- a1s ecnen kettcrafschilderen,vanketteri
wi
jze verouderen, dat er geen regtmeer op is: digen: weldra begon men heln te verketteren.
hier verkettering.
de sehuld is reeds verjaard. Yan hierverjaring. Van
Y erklezen. b. w., ik verkoos, heb verkoZamenstel.:vel
jaardag enz.
jdelde,heb veri
j- zen. Uitkippen1 iemand tot Koning vcrkiezen.
Yepllde:en, b.w.,ik veri
j verkoos si
jnen knechtDAvzo.Blal)ssv. Yerdeld. Van t
idel. lldel maken: waarom wort Hi
angen, wenschen:verkiest gj ook t*huis gebragt
jdelheid veri
jdelt? BIJBELV. Te l
Z dus door i
e worden? Het eene voor,ofboven,het ttndere
leur stell
en: maerzi
jn veri
jdeltgeworden inhare t
verkiezen is,daaraan de voorkeur geven,hethoooverlegginge
.
BI
J
B
XL
V.
Ve
r
i
j
d
e
l
hu
n
n
e
n
we
n
s
c
h
.
Van hier&'el
i
J
'tleling. Hoop'
.
rbezigtverb'
delttlt
ien, ger achten :deugd voor!of boven,schoonheid verjk,verkieen V oxla. vero''deltut-ten, voor verwaarloozen,ver- kiezen. Van hier verklesbaar,verkiesli
beuzelen: maagden, die de m in uitsluiten, hare zer,verkiezing,enz.
Yerkl
lken. b.5V.,ik verkeek,heb vel'
kejeugd veri
jdeltuiten.Voxo.
V'
erlengen, b.eno.w.,ik verjongde,heb ken. A an de bezigtigillg van iets te koste Iegen ben ver
jongd. Bedr,joig maken:datgenoe- gen: wat hebt giJ aan die wassen beeldel verjlr
en is:zich in hetl
ti
jken.vergen zal
deh
semaarv
de
rl
i
jk
jongt het keken? Zklèreràl
os
n.gen. De lente vel
jken:zlch ergens aan verki
lken
gelaat *
Jonger doen schi
jnen:dat gissen, averegts ki
hulsel verlongt :
s,hettelang,oftesterkbel
ti
jk
-en:verki
jkuniet
uhme
k
joge
nge
r Wo
i
jr
vkeerl
jj
on.
gtOn
allz
e.,da
n.
Van
r- i
aan haaroptooisel. Zi
jnen tjd verki
jken denzeldcn,of schi
jnen
ven met ki
jken doorbrengen. Da kans ls verkehierverjonging.
ken beduidt, m en hecft de kans slechts bekeken,
Y erk aiiex.s l).&v.,ik verkalde,hel)verltald.
Al kallende aan anderen mededeelen:zil-verkalt zonder ze te benuttigen.
al, wat zi
j weet. Dcn lachteren l
noetmen niet Y erk fn derexx, o. w., ik verkindcrde,ben
vercallen. SSG.
HELIJX. Ztjnen ti
ld verkalen is, verkinderd. BRANDT bezigt hetwoortlin den zin
tallende verkwisten. Zich verkallen van kindsch worden :wantde oude m oeten weer
denzelven al l
vcrkinderen.
is,ztjnen mond miskallen.
Y erk assen. o. w., ik verkaste, ben ver- 'FerRAagen, b.w.,ik verklaagde, heb ver-

j werd wegens dieveri
lkast. Van kas. Eigenli
jk,van de eene kasin klaagd. Beschuldigen:hi
erklaagd. Doch wie kan mi
l verklaegen van
de andere ltruipen. ln den gemeenzamen stk-l, v
mi
s
daet
.
VoxoOul
i
n
gs
ook
mct
v
oo
r
:
di
e
haer
evenveel a1s verhuizen.. ik deed hem oogeublikverclaeghde voor onsen Godt dach ende nacht.
keli-jk verkassen.
'F erk eerb eetl.. o.,zie verkeeven.
Y erk eeed. bi
jv.n.en bi
jw,verkeerder,vcrkeerdst. Eigenli
jk,cen deelw.van verkeeren. Het
tegenoverstaande van echt.)hist, regt: ik ltwam
aan het vcrkeerde huis. Een verkeerd antwoord.
Iets verkeerd aallgri
l-pen. Op cene verkeerde

plaats:gi
j zoektverkeerteen kruit, dat elders
liefst wilspruiten.Vbxo. lk trad sehier op ver-.
keerde paen.L.1).S.P. Yan hierverkeerdeli
jlt,
verkeerdheid.
Y erk eeeen. b.en o.w.,ik verkeerdc,heb

BlaBssv. Van hier verklaagster, verklager, ver-

klaging.
'F eeRl.aren g b. w., ik lrerklaarde,heb verklaard. Klaar en helder m aken: zoo ras het
yduidelicht de lucht verklaert. V oxo. Overdrli
jk,verstaanbaarmaken:eenen droom verklaren.
Bekend maken,verm elden: verklaert ons nu, om
*
Wl
ens wille ons dit quaet overkomt. BIJBELV.
M in ofm eer plegtig uiten:ietsondereetle verklaren. Plegtig aanzeggen: den oorlog verklaren.
Ienland schuldig, of onschllldig, verklaren, heln

n eene geregteli
jke uitspraak-,ofanderzins, meer
verkeerd. Bedr., veranderel: de bljdschap is in i
of min plegtig, daarvoor erkennen. Van hier
VOI:W verkeerd. lli
t de behoorli
jke. of ïeWOn0 ver
kl
aa
rba
ar
,
ve
r
klaarderjverklaring.
ri
gting. in eene tegenoverstaande onbehoorli
jke, '
F erkl.eede u, b. w., ik verkleedde, heb
often minste ongewone,brengen :geschenk-en vem
keeren llet heilige regt. llen tuimelgeest, die verkleed. Anders l
tleeden dan voorlleen:ecrztj

'tvolk verk-eerde. VOND. Onz., veralldcrd wor- zich verkleed had. D oor klceding Vorm om m en :
den:de kans des oorlogs verkcert. Het kan ver- een verkleede spion. Aan kleedillg ttl koste legkeeren. Omgang m aken, of hebben:de wolf sal gen:ztj verkl
j wint. Van hier
eedt al, wat zi
m ethet lam verlteeren.BllllsLv. tlver een meis- verklecding.
Ferkll
eeTd,bi
jv.n.,verkleefder,verkleefdst.
slawe
vel
ri
j
llk
i
j aanzoekell. '
je verkeeren, haar t0teen hu
In ZWar0 verdrukking, il1
verkeeren, Eigellltjk)een deelw.val
lhet ongebrtlikeljkc verzicll (laarin bevinden. Eindeli
jk, isverkeevenhet kleven. Gehecht, door gellegenheid verboudcn:
verk-eerspel spelen, waarvan verkeerbord. V an gi
l1A verkleefd,dan hi
j aan
J
* echi
jnt meer aan 11t9
hier verk-eerder,verkeering. Zamenstell-tverkeer- haan Van hier verkleefdheid.
'F erk l.e:n en , b.w.,ik verkleinde,lleb verspel enz.
Yerkennen. b.SV',ik verkellde, heb ver- kleind.Vanklein.Kleinmaken:eengetalverkleinen.
jnendeden Eplla,ende den sikel vergrookend. Ietsin zi
jlen aard,in zi
jnegesteldheid,op- Yerklei

jnen:die bril
nemen: den vi
jand verkennen, bastaardw. 3'
eco- tende. Bllsxrav. Kleiner docn schi
pzàosceo-cn. Van hier verkenbaarjverkennillg. Za- verkleint de voorwerpen. H oe zeer men dat onmenstell.: verkennillgslniddel, verkcnningsteeken, geluk ook verkleinen moge. In eer en roem verkortentverklcell't godendom , gaf 't reuzendom
ellz.
Y erkerven . b. w.,ik verkorf,lleb verkor- dekroon. V oxo. Van hier verkleining. Zamenven. Averegts behandelen: hi
j heefthetbi
jmi
j stell.:verkleinglas,verkleillwoord:enz.
verkorven,hetgeen hi
jdeedaveregtsgedaan,zicll '*rerk l.elnw oerd, O.,m eerA-.verkleillwoor-
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den. Een woord,waarmedezmen iets verkleinen- Overgang totkoelte:ik bespeur geene verkoelfng

derwi
jze voorstelt:het verkleinwoord van hond in de lucht. Ook oneigenli
jk:door verkoeling
ishondje.
der genegeuheid. Wanneerdettjden der verkoeY erkl.
eeken,b.w.
,ik vcrkloekte,hebver- linge sullen gekomen zi
jn.B1.
zBELv. Zamenstell.:
kloekt. Van kloek. Kloek maken :de snelle niet verkoelingsmiddelenz. Bloedverkoeling enz.

cn sal ontvlieden, ende de stercke si
jne kracht Y exkom en,o.w.
,ik verkwam,ben verkonietverkloecken. BIJBECV. Om mi
jn liehaam te men. Zich herstcllen: de zieke begint reeds van
vercloel
ten. GEsculsn. Zicb verkloekenis,moed harekrankheid te verkomen. Hi
jverkwam allengs
sclleppen:hi
jverkloektczich zelven. Durfeutli
jk van dien schrik. Voorts, is er op verkomen
zich verkloek-en. haer dootschen gecst inetri
jk in betere omstandi
gleid geraken:hi
j begint er
der sehimm en op tc zoeken. VoxD. Voorts is: op te verkomen.
iemand verkloeken,hem dfaor ltloekheid versehal- 'Ferkonden, zie nerkondigen.
ken. of hem daardoor eenig voordeelafwinnen: '
F exken dlgen. l). w., ik verkondigde,hel)

ik laat mi
j niet ligt verkloeken. So hebben si
j verkondigd. Van kond. Ot
zlings ook verkonden.
(lie burgers verk-loekt metbussen.v.HAss.aanteek-. Kond doen,bekend maken:om totu te spreken,
op KIL. V an hier verkloeking.
ellde u dese dingen te verkondigen. BIJBELV.
'Ferk :eeévegen. b.w., ik verklootveegde, Van hier verkondiger,verkondiging,verkondigster.

hcb verklootveegd. l'n Overi
jssel voor pluimsttùken gebruikeli
jk (nameli
jk hetkleet
l vegen,de
pluimcn daar afstri
jken), vlei
jen. Iets verklootvegen is,derhalve,hetdoen ofzeggen vaniemand
aan eenen anllerèn overbrellgen, om bi
j dezen
eenen plasdank te behalen. ln Overi
jssel en

Yeekendsehappen, b. w.. ik verkondschapte,heb verkondschapt. Verwittigen: i
k za1
er u van verkondschappen. IlwLsf.
x. Van llier
verkondsehapping.

'
F erkoop, m., meerv. verkoopen. De daad
vau verkoopen:ik denk den verkoop lnede bi
j te

Twente zegtmen ook klootvagen,rer/cîooft'cp:n. wonen. Ik moet van koop en verkoop leven.
F erkeopen, b. w., ik verkocht. heb verv erk napen .. verouderd b.w.,ik verknaap- '
te,beb verknaapt. Van knaap. V erschalken,be- kocht. Voor geld, of iets andere, ovcrdoen:ik

driegen :ick en wil,o lief,u met gheen bedrocl) heb hetbi
j openbare veiling verkocht. Si
J
'maeckt
verknaapen. Coxs'
r. oEa MINN. In Overi
jssel fjnljnwaet,ende verkoopt het. BlaBlsv. Vft
m
wordthetgebezigd i11den zinvanqfossell:elkan- hier verkoopachtigh,lfIL.,verkoopbaar,verkoope-

der verknapen.
lick, KIIz., verkooper, verkooping, verkoopster.
Y exkn eeh len. b. w., ik verknechtte,heb Zamenstell.: boekverkooper, zielverkooper, beter

verknecht. Van knecltt. llicnstbaar maken, on- cedelverkooper,enz. Verltoopdag,verkoopti
jd,enz.
tlerwerpen:ikhebelkeenaanmi
jnenwilverkneeht. '
Fexkeren! bjv. l). Eigenli
jk, een deelw.
SculM.
van hetongebrulkeli
jke vekkl
kren,verkiezen. Pit'F exk n laep en, b. w., ik verkneep,heb ver- gelezen, uitgekipt: de verkorene staatsleden. 't

knepen. Nog eenskni
jpen;doch meestgebruike- Volk,door hem te vorenytot zi
jn erfverkoren.
li
jk inzichr:rll
nt
l/6n,zicl kndpen,om zich in te L.D.8.P. Zamenstell.:llitverkoren.
houden:ik zatmi
jteverkni
jpen. Van hier ver- '
Ferkerlen. b. w., ik verkortte,heb verkni
jping,ongelegenheid:in de verkni
jping zitten. koxt. Korter maken: dat opstel kan merkeli
jk
Y exknl.jzen. o.en wederk.w.,ik verkni
ls- verkort worden- Gi
J hebt de dagen si
jnerjeugt
de, ben en heb verl
tni
jsd. Ook verkkll
'
ezen. Ol
1z., verkortet. BIJBSLV. Benadeelen:ik zoek n niet
doorkni
jzlng verteert
lworden:zi
jsehi
jntalnteer te verkorten. Gi
jverkortuwegezondheid. Voorts
en mter te verkni
jzen. W ederk..zich zelven ge- is:een werk verkorten,een kortbegrip daarvan
weldig kwellen:hi
j verkni
jst zich klaarbli
jkeli
jk. maken. Van hier verkorter, verkorting,verkortVan hierverkni
jzing.
ster. Zamenstell.:verkortschriftenz.
Fexknoeht,bi
jv.n.,verknochter,verknocbtst. Yexkoud, bi
jv. n.en bi
jw.,verkouder,verEigenljk, een deelw.van verknechten,verbinden. koudst. Eigenli
jk.een deelw.vanverlcouden. GeVerbonden:door 't huweli
jk verknoeht. HALMA. mccnli
jk,verkouden, verkouwen. Door koude beGehecht,doorgenegenheid verkleefd:hi
jis groo- vangen:li
j is zoo verkoud,dafhi
j naauweli
jks
teli
jks a'
an mi
j verknocht. Van hier verknocht- spreken kan. Oulings ook onbekwaam totmin'

heid,verknochting. HALMA.

genot:dat hi vercout ware van natuere. ende

lerkneehlen. b. w, ik verk-nochtte,heb qnalic get
lisposeert, dat hi met si
jnen wi
jveniet
verknocht. Verbinden:dieharetrouw aan zi
jne en mochtehebbengeselschap vlei
jschelic.v,HAss.
trouw verknocht. Voxo. Die kraeht, die mjn Van hierverkoudheid.
gebeenm etsenuwent'saem verknochte.F.v.Dour. 'F erkou den, zie verkoud.
'F erkoel.
en . b. en o.w-,ik verk-oelde,heb Y eek euden . b. en o. w., ik verkoudde,
en ben verkoeld. Bedr., koel maken:die drank heb en ben verkotzd. Bedm, koud makenyver-

heeft mi
j verkoeld. Mosktlvisel
ti
jslloclzsneeuw koelentde avontllucht zal u A'erkouden. ()nz..
verkoelden noit den gloet van zi
jne '
ontstceke koad worden:dek u weltoe,om niette verkouborst.VoND. Ook oneigenli
jk;iemandsdriftver- den. Verkoelen,verqaauwen)wi
j zien den tjver
koelen. 0R1.
,werd het ook voor rllstaanbrengen dageljks verkouden. S'
Y #a1 de liefde van velen
gebezigd:die den vader ghehoersattm is,hisal verkouden. BI#BELv.
die m oeder vercoelen.B IJBI,IL,1477. Onzz,koel Y erkra eh len, b. w., ik verkraehtte, heb

worden:de luchtbegintteverkoelen. Mi
jnbloet verkracht Van kracht. Met ltracht en geweld
verkoelt. VoND. O0k oneigenli
jk:afwezen doet meester worden, geweldadig behandelen:Joslrll
4e liefde verkoelen. Van hier verkoeling. Za- wert in Egi
jpten gebracht. Doe hem si
jn broem enstell.:verkoeldrank enz.
ders hadde vercracht. v,llwss. D oor eenen dieY exkoel
lfng, v.,meerv.verkoelingen. Van pen slaap betoverd en verkracht. Voxp. Schof-

verkoelen. Dc daad van verkoelen:het is een ferel:al wat vrouweli
jk was, werd jammerljk

uitnem end middel tot verkoeling van het bloed. verkracht. Evenveel hoe ook schenden:'sLands
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vrjheld verkrachten. W AG=x. Eed en pligtArer- ben verlaagd. Bedl*., lager m aken: ik wi1 de
kracllten. Trouw en pligt verachten,en 't recht zoldering wat verlagen. In rang en aanzien doen
om goud verk-rachten. L. D. S. P. Van hier dalen:als gi
l u nietandersgedraagt,zultgi
jal
verkrachter,verkrachting.
Y ekkeeu ke:en .z1e verkreuken.
Y erk reu ken , b. en o. w., ik verkreukte,
heb verkrellkt. Bedr., al krenkende bedervcn:
seerkreuk het papier toch niet! 0nz., door gekreuk m in,ofmeer,onbruikbaar gemaaktworden:
draag zorg, dathet niet te veelverkreuke. V an
hier het voortdurend werkw. verkreukelen, dat

m eer en meer verlaagd worden. Zich verlagen,
zich zelven in lageren rang en aanzien plaatsen:
CZAAR PETXR verlaagde zicll tot trommelslager
der bende van Ls FORT. Zich aan laagbeden

schuldig maken:gi
l verlaagtu door dievlei
jeri
j.
Onz., lager worden:het water verlaagtvan dag
tot dag. Van hier verlaging.
Y eriak . o. Anders verlaksel. H et mengsel,
waarmede verschillende goederen, verlaktworden:
hetverlak gaater af. Ons inlandsch verlak evenaarthetEngelsche.
Y eriak R en, b, w.,ik verlakte,hebverlakt.
M et verlak bekleeden:watheeftm en die kande-

bi
jkanshetzelfdebeteekent;verkreuking,enz.
'
Ferkrllgen. b.w.
, ik verkreeg,hcb verkregen. D celachtig,magtig,worden :eer en aanzienverkri
lgen. Vrolickheid endebli
jtschap sullen
si
j verkrjgen. BIJBELV. Om dat mi
jn hantgeweldich veel verkregen hadde. BIJBELV. V an laren slecht verlakt! Oneigenljk,bedriegen:gi
l
hier verkrjgbaar,verkri
jgeli
jk,verkri
jger,verkri
j- zultmi
J nietmeerverlakken!indengemeenzamen
ging,enz.
spreektrant gebruikeli
jl
t. Ook bi
j Hoor'
r. Van
Y erk eoppeu, b. w.,ik verkropte,heb ver- hier verlakker,verlakking,verlaksel,verlakster.
kropt. O u1. verstoppen :machtige stroomen ver- '
F eriaRse'. o.,zie verlak.
kropt van hetsli
jk. OUD. Met eenen gevulden Y eriam m eu, b.en o.w., ik verlamde,heb
krop bezwaren:die spi
js verkropt mi
j. HALMA. en ben verlamd. Van lam. Be(1r., lam m aken

Dooraandoeningen opgevuld en bezwaardzjn:zi
l hi
jwasdoordeuitgestane pi
jniging verlamd.Het
schi
jnt verkropt van droefheid. Door den krop geschutverlam men is, deszelfs atrtzit, of rolpaardy
douwen, vcrslikken :het dier kon dien brok niet verminken. Iemandsgeschri
jfverlammen,hetzelve
verkroppen. Ook oneigenli
jk: met moeite ver- door verm inking van kracht berooven. Onz.,1am
kropteik dien smaad. Hi
jmoetzi
jn ni
jdverkrop- worden:zi
jn arm schi
jntteverlammen. Vanhier
pen. L.D.S.P. Van hier verkropping.

verlamming. V an het deelg'. verlamd komtver-

Zie gekuiscltt.

langer worden; maar m en bezigt verlangen, a1s

Yerkullering. v., meerv. verkui
jeringen. lam dheid.
F eriau g,o.,meerv. verlangell. A nders beVan hetongebrllikeljke verkun
-'
eren. Verkwikking '
van zich zelven door te kujeren: datwas eene ltzpw, aangelegenheid: maar deze plaats was met
eenige andere van geen groot verlang. Hoop'r.
aangename verkui
lering.
'
Ferkulseltl, bi
jv. n., zi
l-nde het verled. Dacren llchtgrootverlangh aan. KITa.,bj wien
deelw. van het w. verkuL-sclten,van kut'
schen,zui- ditwoord ook nog de beteekenis van eene kleine
veren, rei
nigen. Verkuêscht is derhalve eigenli
jk, wi
jl ti
jds, en die van gewigt,en berekening van
zt
liver,zindeli
jk.uitgelezen,fraai;en bi
l-overdragt, gewigt,ofwaarde,heeh.
Y
erAan
gen. b.en o.w., ik verlangde, heb
ergensop gesteld,metietsin zi
jn schik,vcreerd:
egter ben ik nietverkuist methetgrooteli
jks uit- verlangd. Van lang. Bedr, lang m aken: een
di
jen van dit werk. TEN KATE. A1s of God kleed verlangen. De ti
jd zi
jnergevangeniswerd
daermede verkuist ware. 0u0. ScHlx. bezigt verlangd, of verlengd; want in dezen zin is ververkulschen,voorkuisellworden,en kuisch m aken. Jen.gc?2 gebruikeljker, even a1s in den onz.van

Yerkw lnen,o.w.,ik verkwi
jnde,benver- deze Iaatste beteekenis overgaat toteen reikhalkwi
jnd. A1kwjnendeten verdprvegaan:a1shet zen, of ander uitrekken van zichzelven, uitbegras,dathaastverk-wi
jnt. L.D.S.P. Deboom geerte naar iets:die verlangen nae de doot,maer
j en isserniet. Blanlruv. 'kVerlangmetschrick
verkwi
jnt. Mi
j dunkt zi
j verkwi
jnt al meer en si
naer 'tende. Voxo. H oorT en anderen bezigen
meer. Van hier verkwi
jning.
Y erkw lkk en , b. w., ik verkwikte, heb hetonpersoonli
jk:alleenli
jk verlangt mi
j te weeverkwikt. Verfrisschen, laven :die teug verkwikt ten. Mi
jverlangtzeernae'tgoedtbesluit.VOND.
mi
j. Ook oneigenli
jk:die zoo de Eaeuwe ziel Van hiervarlangen,z.n, anders verlangst. Ververqnikt. Voxo. Van hier verkwikbaar,verkwik- langing,verlcnging. Zamenstell.:verlangstuk,verkeli
jk, verkwikker, verkwil
tk-ing. Zie voorts kwik. lengstulq,aan eene :uit,enz.
'Ferk w lglen, b. w.,ik verkwistte,heb ver- '
Feelangen,o.,meerv.verlangens.Eigenli
jk,
kwist. ltwistig doorbrengen: gezolldheid, geld, de onbepaalde wi
jsvan verlangen. De daad van
goed, den ti
jd,cnz. verkwisten. Van hier ver- verlangen, reikhalzing, begeerte: m et uitgestrekt
kwister,verkwisting.
verlangen.HooGvs. Hetverlangen dubbeltzi
jnen
Y erl.a al, o., m eerv. verlaten. Eene sluig, draf.H oor'r. Zam enstell-: zielgverlangen enz.
waardoor men schepen van lager water in hooger, 'Fer'lalen. b. w., ik verliet, heb verlaten.
of van hooger in lager, verlaat,over laat gaan : Van heteene (ling in hetandere laten: olie,wi
jn
omtre
nthetverlaat. ISOO
/T
. Gi
Joxo
zetl)d scheme- verlaten,afgieten.KIL. Iets na eischen en bieden
,
J
,
.
v
. vo
jswillengeven:
ring tverlaetalheimlk
uk open.
orts,is voorznlken ofzulken uitersten pri

verlaet,oft,
:îc.
g/zderro.
y/elen,bi
jKIr,.eenkleiner ik verlaat het u daarvoor. Zijne ligchameljke
jJtldeam.
vogelh'
nk, dat door middel van een deurt
jege- tegenwoordigheidonttrekken:soverliethi
m eenschap m et een grooter heeft, en waarin men
vogelen daaruit laat overgaan. Oul.werd hetook
gebezigd voor vertrouwen :en stel op menschen
geen verlaet. J. ps Dscx. Van hier toeverlaat.
Y ee:agen, b.en o.w.,ik verlaagde,heb en

BIJBELV. Verliet zi
jn eigen lant.Voxo. Voorts
is:iets vcrlaten, daarvan ganscheli
jk afscheiden:
verlaetge Pergam um.alreedein uwehant? VoNo:
Schoon duizenden de kroon verlieten.VOND. Het

pad derdeugd verlaten is,daarvan afwjken.Zich
ergens op verlaten, daarop vertrouwen:verlaeten
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Jmoetmi
g
-nietverletten.
op den bi
jstant der Godlnne. Voxo. Ou1.werd Verhinderen,ophouden::'i
verlaten ook voor kwil-tschelden gebezigd: ende ic Svat verlet mil-,ditte doen? Hiervoo: zeidemen
verlate u tgheltenz. BIJBSL,1477. Iemand van oul.:watverletik(ic)?Blgsec,l477.W el
-en,beletzi
jnen dienstverlaten heeftSVAGSN.,vooriemand ten:een litm oetmen ofzetten, tlaer 't vier in is.
uit zi
jne dienst ontslaan,ofzetten. Iemand van om 't vier van 'tgeheel te verlcften. V LAERD.
een am bt verlaten. Hoop'r. V an hier verlater. R>:IISNR. Verwaarlofpzen,vel-zuimen:ik ztlu tlaarjds verletten. Hetdeelw.verletkomt
Zamenst-:deugt
lverlater,landverlater,wi
jnverlater, meeteveelti
eltz. verlating. Het deelw. verlaten wordt a1s voor in (1e beteekenis van bezig,ollletlig:getlurigli
jk verlctmetmaken en ontmaken. DR Dscx.
bi
lv.n.gebruikt.
Yeeleden, bi
jv. n. Eigenli
jk,ecn deell
v. V erleven dlgen , b. w., ik verlevelldigdej
van hetoudeverlbs
den,voorbi
jgaan.Voorlli
jgegaall: heb verlevendigd. Van levendig. Levelldiger,
de verleden week. Aldtls is tlie ander ende derde vlugger,wakkert
ler,vroli
jker,maken:om uw aal@
l-. M AT.DER SOND. denken daaraan te verlevendigen. Ook w-eleens
dag verleden, dat IS voorbi
ln de spraakkunst is de verleden /(
)W die bt
zigilg onz.,levelldiger wordell:het vuur van dell vil-antl
lier verlevendiger,
van een werkwoord,rvaarin men hetzelve plaatst, begoll te vedevendigen, Van I
levendigiug.
a1shettotvoorbj zjndedingenbetrekkeljkwordt ver'Feel
.ezen, b. w., ilt verlas, heb verlezen.
gemaakt. V an hier verledenheid.
Y eel.
etl:gex:.(zieh)wederk.w.
,ik verledigde Uitlezell: erwtell verlezen. V erlezen goed, dat
mi
j.heb mi
J verledigd. Zich zelvel,olllietste uitgezocltten gezlliverd 1S. Salaile verlezen.
doen, van andere bezigheden als ontletligell1 kunt Yeellehtp bi
z
-v. n. en bi
jw., verlichter, verichtst. Eigenlllk, een deelw.van vet.llkhten. D oor
gi
Ju niet verledigen, om een woord metmi
j te l
l
i
cht
opgehe
l
der
d
)
ce
ne
ve
r
l
iehte kamer. Het
spreken? Sich verledighen tot bidden. Klu.
guurli
jk, met
'
Feelegeu bi
l
-v.n.enbi
jr
v-,verlegener,ver- verlichte uitspansel des hqluels- Fi
legenst. Eigenllk,een deelw. van verlè
jgen,welk bondige kennis en juist doorzigt van zaken bel-sgeer!V erlichte Griewerkw.echter in dien z1n nietingebruik is. D oor gaafd:welk een verlicbtewi
liggen m in of meer bedorven: verlegen laken. ken en Hebreën. Voxp. Betoont zich in 'tverVerlegen wi
jn, bier, enz. Bedremmeld, bekom- stand verlieht.L.D .S.P.
merd, radeloos:zi
J keek mi
j zeer verlegen aan. Y eel.lelhteu. b. &v.. ik verlichtte, heb merDoor angst tot in de zielverlegen. L.l).S.P. licht. Eigenljk, door lieht ophelderen:de zon

jd de helft des aartlri
jks. Zoo lang
Verlegen zitten. Om iets,om geld verlegen zi
jn, verlicllt alti
hetzelve behoeven. Van hier verlegenheid.
de m aen verliellt den brlzincn naeht.V oxo. Ten
Y eel.eggen. b, w.,ik verleide,heb verleidy bewi
jze vau vreugde feesteli
lk metliellten versie-

of verlegd. V an de eene plaats op de andere ren:de gansche stad was verlicht. M et kleuren
leggen:gj moetdie boekennietverleggen An- afzetten en ophelderen:alle igllren van datboek
ders leggen, dan hette voren lag:zich rer/ertçen, waren fraai verlicht. Hi
j geneert zich met llet
(in hatbed enz). Ookoneigenli
jl
t:tlevergatlering verlighten van landkaarten. Voorts is: iem ands
*ttny ZOO
werd naarelt
lersverlegd. Datkri
jgsvolk zalwel- Oogen verlichten, hem klaarder doen Zl
haast verlegd wordell. Zoo leggen,datm en het eigenli
jk,a1s onei
geldltik. Vallhier verlichter,verniet wedervinden kan:ik beb datbriefje verlegd. lichting. H et deelw.eerllcht,zie hier boven.

Fer:lefd. bi
'
jv. 1).en 1)i
J
-w.,verlieft
ler, verVan hierverlegger,verlegginr,enz.
lieftlst. Eigenli
jk,een tleelw. vanverlt
kven. Mtlt
'
FeeIeideAlk,zieverlelden.
Y eH elden, b.w..ik verleidtle,hcb verleid. liefde vervuld:op iemantl verliefkl zi
jn. Temand
erliefd aanlonken. Oneigenl.:hi
j isopzi
j!
1landlei
j
n,
Ei
gdee
nl
jk, van den regten weg afleiden:die u v
i
hui
s
ve
r
l
i
ef
f
l
.
V
oo
rt
s
,
ook
ge
nei
gf
l
,
om spoedig
verlei
jden u.BlaB>lLv. Figuurli
lk,tot onj is van een bloedri
jk en
geoorloofde bedrjven verlokken en bewegen:-t verliefl te worden:hi
verleidend kwaad bragt m' op den boortlvan 't verliefd gestel. Ook bezigtmen verhe
fd weleens,
graf. L.D.S. P. Van hier verleidbaar, verlei- a1s z. n.
,voor gell
kf: (le beit
leverliefdcn, Van
jl
t,verliefdheid.
deli
jk,tot verleiding geschikt;verleider,verlciding, Ilierverliefdeli
verleitlster.
Y eH ekk eren. b.en o.w.,ik verlekkcrde,
heb en ben verlekkerd. V an lekker. Be(1r.
,lekker, og'lekkerni
jen verzotmaken:gi
Jverlekkert
uW e klnderen. I)e nektartong verlekkert *tleer, *zoo m ct
zaam oor op zoete toogen.VoxD. Onz.
iets ingenom envi
wor
lldtden,
:lli
jz
dat
a1er
te
ei
el
me
nvb
j
na ln niets
op verlekanders smaak
kerel'. Verlekkertop laFe leediglleit. IloolrT.
'FerRen geu, zie verlangen.
Y ee:epp en. o.w., ik verlepte,ben verlept.
Verwelken, verslensen: de ruiker verlept geweldig. lloopT bezigt het bedrjvend:klaere, wat

'F eel:es. o.,meerv.verliezen. De (1tltttl V*n
verliezen :doorverliesvan al,watl1iJ-bezat. Verlies van goct, van bloet, vall magen. BRANP'r-

De maare van dit vcrlies. Hooya'
r. W aertoe is
tlit verlies dersalve geschiet? Blasscv. Hetgeen

men verliest:mi
jn verlies isonberekenbaar. Zamenstell.:geldverlies,ti
jt
lverlies!enz.

F e.
'
e::even . o.w.,ik verllefde, ben verliefd.
M et liefde bezield worden: verlieven op iemand.
NARcls zal op zicllzelven hier verlieven. V oxo.

001
< oneigenli
jkJik ben verliefd op uw getui
genissen. L..l).S.P. Op een landschap.een huisy
enz.verlieven. Hetdeelî
v.verllbfd wordt a1
s z,n.
jw.gebezigd.
heefteruw hant
jen verlept? Van hierverlepping. qn'Fbi
erll.ezeu. b. w., i1tverloor,oul.ook .
t)eî.Het deelyv.verleptwort
lta1s een bi
jv.n.gebruikt,
waarvan verleptheid.
loos,heb verloren,welke ti
jden eigenli
jk van rerjt worden:llet leven verY ee el, o. Verhindering,ophouding:gi
Jzult lieren afstammen. Kwi
er weinig verletvan hebben. Ilat dit verletnogh liezen. Den lnoed verliezen. Zi
jne vrouw verl
iez
en,
door
don
dood
daar
van beroofd worden. Eell
langh dnre.Voxo. N alating, verwaal-loozing:het
verlet van een oogenblik. Verschuiving:de zaak s
,e
vpel
oor
zenen
k-ne slag,een regtsgeding,verliezen,daarin
tegenpartd onderdoen. Geld verliezen,
lkdtgeen langerverlet.
'Feel.etéex:, b. w., ik verltttedey lleb verlet- httztlve in hetspel,in den handel,ofuit onacht-
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zaamheid! kwjt raken. W oorden, tjd, arbeid, krkgsvolk verllep geweldig. Afnemen: het getil
enz. verllezen, beduidt. daarvan geen gcnotheb- verloopt. Oneigenljk:zjn vertierschjntalmeer
ben. Iets uit zdne gedachten verliezen,daaraan en m eer te verloopen. H et is m et haar geheel

niet meer denken. lemand uithetoog verliezen, verloopen. Voorts, is verloopen een kunstwoord
hem niet meer zien, geen acht op hem geven. i
n hetbiljart-en verkeerspel,en op de drukkerj.
V an hier verliesbaar, verliezer, verliezing. H et Het deelw. nerloopen wordtgebruiktvoor weggeloopen: verloopen knecht, verloopen boeve,vcrdeelw.verloren wordta1sbi
jv.n.gebruikt.
Verliezen, oulings ook verlt-eren, even als ver- loopen m onick. Kxs.,en voor gewezen: een verklkren en verkiezen verwisseld werden.
loopen student, een verloopen advocaat. Van
'F erl.:ggen . b. en o.w., ik verlagyheb en hier verlooping.

ben verlegen. Bi
j Klra.bedrjvend:verliggen een

kindeken,hetzelvedood liggcn. Hedendaags enkel
onz., anders gaan liggenr.dan men lag: ik wiI
gaan verliggen. D oor lang liggen oubruikbaar
worden: laat het laken niet te veel verliggen.

Hetdeelw.verlegen wordta1sbi
jv.n.gebruikt.

Yee:eeen.bi
lv.n. en Ww. Eigenljk een
deelw. van verlieren,zie verlieten. Al
s bjv.n.,
vruchteloos:verloren arbeid doen. In een verloren oogenblik.in een oogeltblik datanders nutteloos was. Aan ongeluk en verderf overgegtven:

gi
j zi
jt verloren,als41
Jzulks doet. Deverloren

'FerA:glen! b. w., ik vcrligtte,heb verligt. zoon. Verlorenhoop,ls bj KIL.,een hoop kri
jgsLigter m aken :lemallds last verligten.
on- volk, dat voor een leger uit geplaatst, aan de
grootste gevaren blootgesteld is. Zoo is,m ede in
eigenli
lk: den last des arbeits door
verlichten. Voxo. Tot g' onze smart
de kri
jgsdienst,een verloren post,diezoo gevaarL. l). S. P. Verlichten her hert. IfIL.
ljk is,datmen zieh daaralsverloren mag rekehier verlichting.
nen. Als bi
jw.
,is verloren,in:verloren gaan,ten

Ye.
el.
ef. o. Oorlof, vrjheid,vergunning:ie- vcrderve. Si
j en sullen nietverloren gaen in der

mand verlof geven. M et uw verlof, M evrouw ! eeuwighei
jt. BIJBSLV. Te zoek:het is verloren
Belangende '
tverlof. HooFl'. Bi
jzonderli
jk,vrd- gegaan,ofgeraakt. Nopens verloren maandag,zie
stelling vanschoolgaan,krjgsdienst,enz.:demees- koppermaandag en raasmaandag.
ter gaf zjnen scholieren verlof. Hi
j kreeg ver- Y eel.essen . b. w.. ik verloste, heb verlost.
1of voor drie m aanden. Zam enstell.:verlofbrief, Bevri
jdcn: hj werd uitden kerkerverlost. Ook

vcrlofganger,verlohi
jd,verloftogt.
oneigenljk: Ach! Verlos naj uit zjn handen!
Van drukkende lastcn onthefren:iemand van den
'
Feelekkeil.jk.zieverlokken.
'Ferl.ekk en. b.w.,ik verlokte,heb verlokt. arbeid verlossen. H ALMA. Eene vrouw ill het
Door aanlokselen ovcrhalen, bewegen:dic spi
js baren behulpzaam zi
jn:wie heeft haar verlost?
verloktmj,om uw gasttezi
jn. Verloktdooruw Eindeli
jk,is verlossen wel eens onz., baren:zi
l
'
geboortedagh. G.BRAXD. Bi
jzonderli
jk, tot iets kan niet verlossen. Van hier verlosser,verlossing,
i
n
a
l
de
be
t
e
ekeni
s
s
en
van
ve
r
l
os
s
e
n
e
n
ve
rl
o
s
s
e
v.
kwaads:o hoe ligtlaatzich dejeugd verlokken!
Verlokkentle dc onvaste zielen. Blas>iLv. V an Zamenstell-: verloskunde, verloskundi
g.enz. H et
hierverlokbaar,verlokkeli
jk,&
'erlokker,verlokking, deelw. verlo't wordt als z.n.gebruikt:hetjaar
verloksel,verlokster.
nli
jnerverlosten wasgekomen. BIJBELV.

Y eel.ooeh en en, b. w., ik verloochende, Y eeRessee, m.ymeerv.verlosseren cn verlosheb verlooehend. Tegen beter wetellloochenen, sers. Van verlossen. A 1wie verlost:de verlosser
dat men gemeenschap metiem and heeft: tot dat des vatlerlands, Si
j riepen,m aer daer en W a3
ghi
j mi
J driemaal verloochentsulthebben. BIJ- geen verlosser. BlgsyiLv. In de christeli
jke godsslzv. Voorts is:zi
jn geltlof verlooehenen,zi
jne geleerdheid, Jlzus CnalsTus: de verlosser des
verkleeftlhrid daaraan valscheljk ontzeggen. God m enschdom s.
verloochenen,Gods aanwezen loochenen. De na- Y eeioss:xRg. v.,zie verlossen.
tuur verloochenen,tegen hare inspralten handelen. Y erielen , b. w., ik verlootte?heb verloot.
Zich zelven verloochenen,tegen z'
tne geneigdhcid lets aan het lot overgevcn terbeslissing,wiedaarhandelenlhj en kan llemselvennietverloochenen. van cigenaar wezen zal:zullen die goederen verBzassLv. Van hier verloochenaar,verloochenares, lootwordcn? Van hier verloter,verloting,enz.
verloochening. Zamenstell: Godverloochenaar.
'F eeloven . b.w..ik verloofde,heb verloofd.
F eel.
oeKd.zieverloven.
Bi
j KIL.,verzeggen,verzweren:hkheefthetbran'F erl.eop . o., meerv. verloopcn. De daad dewi
jn drinken verloofd. HALMA. Voortsy'bi
jKls.,
van verloopen.1)a verloop valltjd. Hetverlool' doorgeloften verbinden en wjden. In hetheden-

derjaren. Voxo. lletgeen ergens oj) verloopen
is: verloop van woecker,oftrenten. Kzs. Afneming, vervalthet vel'
loop van het getj. Door
een toenemend verloop van zkne nering. Over 't
verloop in den staat. I'
looF'
r. Zamenstel.:ti
jtls-

daagsche gebrutk,verbinden, om te huwen: zj
zi
jn aan elkauder verloofd. Zi
J verloofde zich
tegen den wil harer ouderen. V an hierverloving.
Het deelw.verloofd wordtook alsz.n.gebruikt:
de verloofden gingen zamen uitspelemei
jen.
vcrloop enz.
Y eel.u eh len . b.w.,ik verluchtte,heb ver'F eel.oepen , b,,wederk.en o.w.,ik verliep, lucht. Bi
j 1tIt,
., laten doorluchten,doorwaajen.
heb en ben verloopen. Bedr-,loopende verlaten: Hedendaags is zich verluchten, zich in de vri
je
't gedierte 't wout verloopt. V oxo. D e handen lucht begeven: ik wil mj eens wat verluchten.
wringt, het huis verloopt.J.Ds M ARRS. Door- Van hier verluchting. Ilet voortd.w.is verluchtlbrcngen :den ganschen nlorgen verloopen. Door #6/.
wegloopen benadeelen,verstoren: zi
jn geluk ver- 'F'exiu :den. o.w.,ik verluidde,heb vcrluid.
loopen. Svederk.zich ergens in te buiten gaan : Eigenlkk, evenveel als lut
den; doch nletgebrui-

wi
jzen,die zich grof verloopende. Voxo. H4 keli
jk dan in de spreekwi
jze:ztkh latenverluiden,
verliep zich alm eer en m eer in den drank.
tekennen geven:hj lietzich verluiden,dathi
jin
voorbkgaan: de ti
jd verloopt. Als vele
het huweljk stond te treden.
verloopen waren. BJJBELV. Uittenloopen:
Yer:uqeeen. b. w.> ik verlujerde, heb
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verlui
lerd. Eigenli
jk? het voortdur. werkw. van
het ongewone verlu!
*
7
kpl. In luiheid sli
jten:zi
jrlen
ti
jd verlui
jeren. Poo'
r zegt:nimmerza1mi
jnmin
verlui
jen,luiworden,of verkoelen. Van hierverlui
g-tring.
Ferb lséen, zie verlustigen.
Y exl.usélg- , b.w.,ik verlustigde,heb verlustigd. V an lust?:.
' Anders verlusten. Lustig
maken, door het aandoen van vermaak streelen:

len. Al malende vergruizen: erzi
jn korrelsondert die niet vermalen zk-u. Evenveel hoe vergrulzen:hetis totstofverm alen. Ook oneigenl.:
alle vi
jandeljke legers werdcn door hem vermalen.
Van hier verm aalbaar,verulaling.
Y erm anen , b.w., ik vermaande,heb ver-

maand. Bi
J KIs., herinneren, melden: icmands

deugden vermanen. Z. N. Hedendaags,op eene

dringende wi
jze voorhouden,aanbevelen,leertendat landschap verlustigt oog en zinnen. Hi
J ver- de vermaekt desc dingen.BlJBsLv. En: iem and
lustigt zichdaarmede. Verlustigh u dan vri
jmet vermanen is, hem mctredenen dringen. De noortonzerbeiderdoot. V oxo. V erlust u in den Hee- wint en maetroos vermaent hen op '
tgeti
jdete

Van hier verlustiging, anders tler- passen. VOND. Van hier vermaanster,verlnaner,
vermaning.
lusting.
Y eem aagseilappen , b w., ik verm aag- Y eem ange len ,b.w.,ik vermangelde,heb
re. Blgssluv.

schapte, heb vermaagschapt. Yan maagscltap. vermangeld. Anders mangelen dan voorheen:gi
j
Door verwantsehapsbantlen verbinden:zi
j werden moet dat goed vermangelen. Verruilen:eenige
aan elkander vermaagschapt. Ghi
j en sultu met waren vermangelen. Hi
jen salnietvermangclen,
hen niet verm aagschappen. BIJBELV. Van hier noch 't selve verwisselell.BIJBELV. Van hierververmaagschapping.
m angeling.
Y epm aak . o.,m eerv.vermaken. Genoegen, 'Feem an:ng. v.,meerv.verm aningen. Van
verlustiging: de onschuldige vermaken der prille nermanen. De daad van vermanen:geene verlna-

jeugd. Hebtgi
J daarvermaak in?Zoek uw ver- ning maaktint
lruk op hem. Eenevermaningvan

maak in goede boeken. De weergalm scheptver. de koorts is,een kleine aanval daarvan. Voorts,

maeck mi
J na te baeuwen. Voxo. Zam.
enstell.: geeft men dezan naam, in Vriesland, aan eene
kermisvermaak,wintervermaak,zom ervtrm aak,ziels- godsdienstige vergaderplaats van Doopsgezinden:
vermaak,enz.
gaathi
jook in de vermaning te kerk? En:vcrY ee--aan. o. Vermaning,waarschuwing:hi
j maning van geboorte is,bi
j KIL.
,gelukwensch aan
luistert naar geen vcrmaan. Naar 'tvoorspook iem and op deszelfs geboortedag.
en 't vermaan der paarden.HooeT. Oulings ook
lee- annen, b.w.,ik vermande,heb vermelding: verm aan doen, verm aen m aecken.K IL. mand. V an man. Overmannen, ovcrm eesteren,

Van hiervermanen. Zamenstell.:vermaanbriefenz. bemagtigen : hi
j werd door schrik vcrmalld. AlY eem aaed.bi
jv.n.,vermaarder,vermaardst. leen met zi
jn geweer den hoogcn mutlr verEigenli
jk,een deelw.van hetreeds ecnigzins ver- lnant. Voxo. Voorts, is zich L'
erzzlcztnen, zich
ouderde vermaren. Een onderwerp dermare,der manneli
jk aanstellen, zi
jn best doen:de kranke
algem eene spraak, befaamd, beroemd: de ver- vermande zich om te spreken. Van hier verman-

maarde helden der oudheid. Die vermaert zi
jn ning.
onder de Apostelen. Blasssv. Van hier ver- 'F eem aren , b. w., ik vermaarde, heb vermaardheid. Zamenstell-: onvermaard, wi
jdver- maard. Van mave,ntaar. Vermaard maken:die
maard.
menich ri
jk vermaerden door'tghewelt.HooF'
r.
Y ee- aken. b. w., ik vermaak-te,heb ver- VerheFen, met lofspraken vieren:zi
j vcrmaeren
maakt. Een ding anders maken,dan hetvoor- metoudertjuàen.HooFT. HoogloFeldckvermaren
heen gesteld was,herstellen:z4nhuisgeheellaten uw goedighei
jt.CAMI'II. Valzhiervermaard. Zie
vermaken. In 'tschip hare nctten vermakende. dit woord.
BIJBILV. Eenepen vermaken,degelve versni
jden. Y erm aslen, b.w., ik vermastte,heb verVoorts is:iemand iets vermaken,hem hetzelve mast. Door sterk lnesten,bi
jKIIa.masten,onder
btj uitersten wi1toeleggen:hi
j heeftzi
jnezuster den lastvan overdadig vet doen zwoegen:veral zi
jn goed vermaakt.HALMA. Vkrmaecken de mastmetvetuwe ossen?VOND. Overladen:haer
wonde is, bi
J Klrz.
, dezelve verbinden. lcmand pruick vermast van gout ensteenen.Voxo. Ververmaken, heln verlustigen: ik zocht hen daar- moeid, afgemat:vermastvan zege en wapenroof.

lnede te vtrmaken. Zi
j vermaak-te het gansche VOND.

gezelschap door haar gezang. Vermaektm etbloet Y ee- eenen ,b.w.,ik vcrmeende,heb verte zuigen.VOND.Ook wetlerk-,ztkhvermaken,zich meend. Genoegzaam cvenveel a1s nteenen, den-

verlustigen. Van hier vermaakbaar, vermakeli
jk, ken, stellen: ik vermeen, dat het zoo behoore,
geschikt om te vermalten, verr
oakcli
jkheidj ver- Hetdeel
m vermeend wordtgebruiktvoorgewaand,
making.
valscheli
jk ondersteld.
- ik kocht hetvan den verY eem akk en. wordtdoor lloor'
z gebezigd, meenden eigenaar.die het gestoletlhad.
in den zin van mak maken.
'Fexxaeeedexen , vermeeren, b. en o.w.,
Fee- aiedl.jt
', bjv.n.en bi
jw.,vermaledj- ik vermeerderde, heb vermeerderd. Bedr-,meer-

dcr, vermaledjdst. Eigenli
jk,een deelw.van ver- dcr, grooter,maken: vermeerdert u hei
jr, ende
maltdî
jden,datbi
jltls.voorkomt,en eene verbas- treckt uit.BIJBSLV. lletmeer vermeertmetbittering van het lat. nlaledicere is. Verwenscht, ter schrei
jcn.Voxo. Onz.,meerder worden:des
vervloekt: dien vermaledi
jden kerel! Om hare mensehen zorgen vermeeren metzi
jne bezittingen.
vermaleddde ghierichei
jt.J.B.Houw. Hi
jheeft Si
J werden vruchtbaer ende vermeerdelden zeer.
mi
j vermaledi
jd bedrogen. Ook alstussehenwerp- BIJBELV. Van hfervermeerderaar,KlIz.vermeersel:wel,vermaledi
jd!wat ziet hj zwart! Ilet der,vergrooter:vermeerderdesri
jcks;vermeertlewerkw.nermakdiiden komt ook bi
j J.B.Houw. ring,vert
ueerderster.
voor:wantdie hem selven pi
jntte vermaledi
lden. Yeem eesteren. b. %
v., ik vermeesterde,
Ook vermaledi
jen. Zie verdi
jen.
heb vermeesterd. Onderwerpen, overmeestereny
Y ee- alen, b.w.?ik vermaalde,h:b vqrma- bemagtigen,verheeren:de stad za1 haastvermets-
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l-ne driften vermcesterûn. Verm eeste- genoverstaande van verbeteren:de kranke schi
p-nt
terd zi
jn. Zi
ren de wonde i
s, bi
l- KlL., dezelve verzorgen. mi
jveelverminderd. Vau hier vermindûring.
Geld vermeesteren is, hetzelve aan eenen heel-

Y eezn ink en, b. w., ik verminkte,heb ver-

meester te koste leggen: hoe veelhebtgi
j aan minkt. Van mt
hk. Mink,mank,maken;van het
uB-been vermeesterd? Van hier verm eqstering.
'Fee- eiden, zie vermen-kn.

gebruik van eenig lid des ligchaams berooven:de
held der M aas, verm inkt aan oog en regterhand.

Yerm ellen. yermeiden,(zich) wederk.w., BRAXDT. Oneigenli
jk,schenden,krenkôn,krachteik vermcidemi
j,hcb mi
jvermeid. Vanmei. Zieh loos maken:zi
j verminken de wetten dooravein de opene luchtverkwikkenjzoo a1s men in de regtsche uitleggingen. Een geschrift vetm inken,

meimaand doet: wi
j gingen ons vermei
len. Bi
j iets wezenli
jks daaruit laten, of daarin voegen.
simple herdcrs en akkerluidel) zich te verm eiden. V an hier verminker,verminking. Het deele.rerV'oxo. M i
j zondags nu en dan wat komende ml
hkt wordt a1s bi
jv.n.,bi
jw.en z.n.gebruikt:
vermeien. J,os Dsclt. Bi
j KIs.,ook metmei- eenigeverminktesoldaten.Noodtarme,verminckte,
takken opschikken.
kreupele, blinde. Blls>zLv. Vaq hier verminktY eem el.den, b. w.,ik verm elddeyheb ver- heid.

meld. Evenveela1st
nelden:zi
jn briefvermeldter
niets van. Van hiervcrm elder,vermelding.

Ye*m lnkl,zie verminken.

Y erm isfen ,b.w.,lk vermiste, heb vermist.

Yeem engeu. b.w.,ik vermengde,heb ver- OTFRID.Jilmlssan. Iets afwezig vinden,ofmerken,

mengd. Zamellm engen: gerstm et hayer vermen- dat het ontbreekt:er werden drie cn twintig man-

gen. Uwen wi
jn is vernlengtmetwater.Bzaslsv. sehappell vermist. Het declw. vermistwordtook
Metroosjesvan de Maaivermengt.SIxv.CI1AxIa. alsz.n.gebruikt, voor een krdgsmany dien men
Ook oneigenli
jk: 'talpratende gerucht,datwaar- na een gevecht,noch onder de dooden,nochonder
heid metdelogen ollordentli
jkvermengt.Hoogvrz. delevenden,wedurvindt:hetverlies werd opdrie

Ztkh k/6rz/iczwez/ is zich sterk inlaten:verm engtu en dertig dooden en zeventien vermisten berekend.
niet met hen, die nae veranderillge staen.BzJ- Y e*zxâ:tg. voegwoord, strekkende, om eene
BlLv. 0f verm engd worden:olie verm engtzich zinsnede, welke de reden van eene andere bevat,

niet met water. Vleescheli
jke gemeensehap heb- aan dezelve te verbinden: hi
j bli
jftweg,vermits
bcn:wie zal zich met haar vermengen? Vanhier het weder zoo ongunstig is; of,metomkeering

vermengcr,vermengiug,vermengster.
van de orde der zinsned::vermits hi
l
- wegbli
jfs,
Y er**xenlgvuid:gen, b.en o.w.,'ik ver- ga ik uit. Klra vermids; en ook elders:vermids
menigvuldi
gde,heb en ben vermeni
gvuldigd. Van hi
j was berucht van schandeljcke fei
jten. VOND.
menigvuldig. Bcdr-,m enigvuldiger maken,in aan- ln tle S'
rATSXBJJSSI, wordtditvoegwoord als een

taI doentoenemen:hetvermcnichvuldigtsi
jnein- voorzetselgebruikt:si
j salse in 'tverborgen eteny
kom ste. Bzasssv. Onz., in aantaltoenemen:op verm itsgebreck van alles. BIJBELV.

dat ghi
j levet ende vermenichvuldiget. BIJBSLV. Yeem eedel.
#lk, bi
jv.n.en bjw.yvermoeVan hiervermenigvuldiging.
deli
jker, vermoedeldkst. Van vermoeden. lloor
'
Ferzxlele',bi
jv.n.en bi
jw.,vermeteler,ver- vermoedensaangeduid:de vcrmoedeli
jke sehri
jver.
metelst. Door verwisseling van raen N gevormd Alsbk-m,naarvermoeden,waarschi
jnlk'k: vermoevan vermeten,deelw,van vermeten. A1 te koen,al deli
lk ishi
j de schri
l-ver.
te stout:welk een verm etelbestaan! Den tuim elgeest,die 't volk verkeerde en zoo verm etelvloekt

'Feem eedeu, z. n.yzie vermoeden,b.w
Y erm eeden , b.w.,ik vermoedde,heb ver-

en schelt. Voxo. Van hiervermetelheid,vermc- moed. Gissen, bi
jzonderljk, in eenennadeeligen
telli
jk.
zin:wie had zulks van heln vermoed! Van hier
Yeem elen.bi
jv.n.en bk-w.,zievermetel. vermoedeli
jk,vermoeden,onz.z.n.
Ferm eken, b.w.,ik vermat,heb vermeten. Yerm ee:d.bi
'
jv.n.en bi
J
-w.,vermoeider,vcrAnders metea dan voorheen:hetland moetuog moeidst. Eigenli
jk, een deelw. van vermoeùkn.
eensvcrmeten worden. Zich iu hetmetenvergri
j- Afgemat)zi
j was vermoeid van dereize. Uwe
pen:ik heb mi
j vsrmeten. Zich in hetafïneten opgeladene packen si
jn eenlastvoordevermoci
jde
cn berekencn van zi
jne krachten en vermogens beesten. BlaspiLv. Van hier vermoeidheid. Zamisgrk-pen,en zich diensvolgens te veel onderwin- lnenstell.:onvemoeid enz.
den: hi
J vermeet zich meer, dan hi
j vermag. Yer*neel
lenyb.w.yik vermoeide)hebverZoudt ghi
j u zulck een daet vermeten? Voxo. moeid. Moede maken. Klrz
. verntoeden. AfmatVermeten,anders vermetel,wordt a1s bi
jv.n.en ten:gi
jmoettzniette veelvermoeden. Vanhier
bi
jw.gebruikt,zie vermetelen vermetelt.
vermoei
jenis, vermoei
jing. Het deelw. vermoeid,
'Ferm :ds, zie veî.mits.
zie hier boven.
Yer*ol
ldex:, b. w.
, ik vermi
jdde,heb ver- '
Feem egen. b.en o. w.,ik vermogt,heb
mi
jd, en ik verlneed,heb vermeden. Ontwi
jken, vermogt. Bedr.,ietsin zi
jnemagthebbcn:tegen
schuwen:vermi
jt
lhetkwaad. Van hier vermi
jde- hem zult gi
j niets vermogen. Een naektontwah
li
jk,vermi
jding.
pept kfnt vermag nietstegellssnlcken blixemslag.
Yee- laelen.o.w.
,ik vermi
jtte,ben vermi
jt. D.JONKTIJS. Metgencgenheidbeschouwen:wanDoor mi
jten verteerd worden:diekaasvermi
jtal neer ze hem vermagll. VOND. Onz, magtig
meer en meer. Andcrs ook vermq'
teren, en ook zi
jn:een man en vermach nietdoorkracht. BxJbedri
jv-:die ti
jd noch ondcrgang vermi
jtren noch BELv. Van hier vermogen,onz.z.n. Hetdeelw.
bederven. H.Dusrz.

vermogea#,zie hier onder.

'
Ferm :udeE
eex:,b.en o.w.
,ikverminderde, '
Ferm ogend, bi
jv.n.,vermogender,vermoheb en ben verminderd. Bedr.,in meni
gte,in ver- gendst. Eigenljk, een deelw. van vermogen. Als
mogen, enz.doea afnemen:gi
jmoet de hutlrpen- bi
jv. 1.,magtig:uwe vermogende tusschenkomst
ningen verminderen. Onz.)ingetalafnemen:hun enz. W elgemoed, ri
jklhet zjn zeervermogende
vee vermindertniet.L.D.S.P. In vermogen af- lieden. Van hier vermogendheid. Zamenstell-:
nemen: de koorts vermindert. Voorts, hette- onvermogend.
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VERMOLM D-- VERNU#T.

'F'ee- oAm tl,bil-v.n.,vermolmder,vermolmdst.

Y eeua- en . zie vernaamd.

Eigenli
jk, een deelw. van vermolmen; antlersook Y een edereu , b. w., ik vernetlerde, heb
vermolsemen,totmolm overgaan. Dathoutschi
jlt vernederd. Van neder. Verlagel), in aanzien of
geheelvermolmd.
vermogen,doen dalen: zjnen vi
jand vernederen;
Y erm el./nex.. vermolsemen,zie vermolmd. ghi
j sultse vernederen. BIJBSLV. Zichvernederen,
Y ee- em boren , verm onlberel,! b. w., ik zich laag aanstellen,zich verootmoedigen:wantik
vermomboorde,heb vermonlbotlrd. Bi
J Kls.onder verneder mi
j voor u alleen in 't stof. Voxo.
voogli
jschap houden. Ecn' momber,een' voogd V an hicr vernedering.
geven: omdat hi 't kint wilde vcrmom horen. L. Y epne- en . b. m , ik vernam ,heb vernomen. Anders nemen dan te voren. Voorts, ontv.VSLTH. Zie momber.
Y ee- om m en, b. w., ik verlnomde, heb waarworden:verneemthi
j,drinkende,aleen anVerm omd. Hoogd. vernlummen,neders.vermumme- deren dorst en trek. V oxo. A1s al'tvolck dit
Jdnjeng.toA?l4z
p11z
l,nwezl
jsjornlummq. Eigenli
jk)door s'ernam. BIJBELV. Navorschen: ende vernam

betlekking onkenbaar maken :gi
l moct u in een neerstelick van haer den ti
jt, wanneer desterre

slang vermom men.VOND. Fig.,andersdoen voor- verschenen was. BIJBELV. Onderzoel
t doen:naar
kom en,dan hetis:dus zoud ge uw onmagtgraag iem ands gedrag vernemcn. Van hier vernemcr,
vermomlsen in sieraden.Pllss. Van hiervermom - verneming,enz. Zam enstell.: verneem aclltig, vcrming)vermomsel,bi
jCAMPH. Hetdeelw.verntomd neemal,iemand,die overalnaar verneem t,enz.

wordtook a1s bi
jv.n.en a1s z.n.gebezigd.

Yerneulel.
d,bi
jv.n.en bi
jw.
, verneutelder,

+ e*- onden . b.w.yik vermondde,heb ver- verneuteldst. V erwelkt,rimpelig:verneuteltlnan,. Gering,klein,
mond. Van monden,spreken. Uiten,m eldcn:wie neken,verneutelt veurhoofd. KII

can hier de straf verbrei
jden en vermonden? dwergachtig, onmagtig:als wi
j ons van eensoo

CoxsT.Tm .
Tuw. Vertalen: om het W etbock der
Hebreën in 't Griekseh te doen vermom dcn. H.
DE Gn. Van hier vermonder, verhaler: ten is
gheen secret,daer af nuelckisvermonder.CoxsT.
TH.JUK. Vermonding.
Y erm oerden . b,. w.. ik vermoordde, heb

verneutelt manneken Iaten verwinnen. FLORIAN.
F'erxv:eiez:, b. w., ik verllieldc, heb vcr'

nieltl. Van het ongebruikeli
jke nielen, van hct
oude nie, lat. nihil, niets, Te niete maken,gan-

scheli
jk verdelgen:die uw huizen l
tomt vernielen.
V OND. Van hier vcrnielbaar, vernieler, vernie-

vermoord. Moorddadigli
jk ombrengen:dekinderen ling,vernielster. Zamenstell.: verllielal, die alles
werden in de wieg vermoord. Overdr.is,iem ands vernielt; vernielzucht,vernielzuchtig,enz.
rustvermoorden,dezelvekwaadaardigli
jk verstoren: 'F eex:ieéigex:, b. w., ik vernietigde, heb
zi
jnen ti
jd vcrmoordcn,tlenzelven moedwillig ver- vernietigd. V an nletig. Oulings ook vernieten.
Nietig maken, in niet verkeeren;om hltren ract
kwisten. V an hier vermoorder,verlnoording.
'F ee*norsen . b. w., ik verm orste,heb ver- tc vernietigen. BIJBZLV. Sal 'tal end al vermorst. Door m orsen bederven, vertloen:papier, nieten. CA.MPH. Van llier vernietiger, vernietispi
js vermorsen, cnz. Overdr-, door eene onge- ging,vernietigster.
schikte behandeling teu verderve brengen: die Y een feu w en . b. w., ik vernieuwde, heb

heelmeestervermol.
stden li
jtler. Van hiervermor- vernieuwd. Nieuw maken, ofdoen schi
jnen:een
sing.
huis vernieuwen. Ghi
j vernieuwt het gelaetdes
Y eem oeze:en. b. w., ik verlnorzelde,heb aerdri
jeks. BIJBILV. Eene overeenkolnst ver.
verm orzeld. Geheel verbri
jzelen: het ri
jtui
g ver- nieuwen. Herinneren: zi
j eeren I'
rls dagh, die
morzelde zi
jn regterbeen. Si
j vermorselden oock zi
jn geboort'vernuwt. Voxo. Van lliervernieu-

alle hare beenderen. BIJBZLV. Van hier verm orzeling.
f-er- erw en. zie vermurwen.
Y ee- urw en , b. en o. w., ik vermurwde,
heb en ben verlnurwd. KIL. vermortven. Bedr-,
m urw, week, lnakell:het vnur kan het hardste

wer,vernieuwing.
Feext:s. o., meerv. vernissen. Een glallzig
smeersel, waarmede nlen beschilderde dingcn be-

stri
jkt:chineeseh verni
s, Vernisvoorkoper,voor
houtwerk,enz. Ook oneigenli
jk:welevendheid is
het vernis der bekwaamhcden. V an hier het
i
jzer vermurwell. Oolt olleigenli
jk: ep dat nie- bedr.werkw.vernz-ssen,met vernis bestri
jken; ook
m ants hart verm orwt wiertdoor gebeen. 'Voxo. fig.:door een verniste tael. H.x)z Ga. Zamell()nz.; daer nielnallts hart vermurwt door bitlden stell.: vernisboom enz. Ambervernis, copaalvernoch door stncecken. V oxo. Van llier verm ur- nis,enz.
'F ernissen. zie vernis.
lvi1)g.

*rernaa'
m l'
l. bi
jv.n.
)vcrllaamder,verllaamdst. '
Feenoegd. bi
jv. n. en bi
jw., vernecgder,
jk, een deelw. A'
an vernoegen.
Eigcnli
jk, een deelw.van vernamensoul
-,noemen, vernoegdst. Eigenli
m etname gedenken: ende hiwertvernaemt toten Evenveel a1s vergenoegd,wel tevreden:alleen met
cinde van der werelt. Blas>i.ra, l477. V ermaard: zi
jn gewasvernoeght. Voxo. Vanhiervcrlioegdtlie m aclltige ende vernaamde statl van Rome. v. heid. Zamenstell.:onvernocgd.
Hwss. Van hier vernaamdheid, vcrmaardheid: '
F erneegen. b. w., ik vernoegde,heb verzell:
s dell Marquis SrlxoluA komen zi
jn verllaamt- noegd. Evenveelals vergenoegen,tevredenstellell:
hei
jt ende overwinningen op gruwzaam geld te 'tbegin vcrnoeght me niet. Voxo. V ernoeg u
staan. lloovrr.
daarmede. V an hier vernoeging. Het declw.
l-ern aeh éeu , o.w., ik vernachttc,heb en oernoegd,zie hier boven.
ben vernacht. Van nacht. D es nachts vertoeven, Y ern oem en, b.w.jik vernoemde,heb ver.
den ll
acht doorbrengen:waarom vernachtetghi
j- noemd. Anders noem en dan voorheen. Voorts
lieden tegen over den muer? BIJIIIILV. Ook zegt is: iemand verlloelnen, deszelfs naam aan een

men van wtjn,yterken dranl
t,enz.
,datzi
jvernach- kind geven) wij hebben die goede vrouw vcrf:n,wanneer zi
jeen'nachtoverbl
i
jven,zonderver- noemd. Van hier vernoeming. 0111. zeide nlcn

impost tc worden. V an hier vernachting. Za- ook vernamen,voor vernoemen,zie vernaamd.
Y ernufé. o.) meerv. vernuften. Bevattingsmenstellv:vernachtbriefje,vtrnachtcetl.
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vermogen, verstand, bekwaamheid, om iets uitte
w.? ik verordende, heb
denken enz.:een doordringend vernuft. OeFening verordend. Bestem men,schil
tken: dat is voor het
en wakkerheid wetten hetvernuft. Voxo. Had avondmaalverordend. Aanleggen, ontwerpen:gi
lhun het vernuft niet averechtsgcstaan. H oorT. zelfverordende 'tgerigt. L.D. S,P. Van hier
Een verstandig, vindingrjk en geestig mensch: verordening.
Vernuften gaen en kolnen op hun ti
jt. Voxp. ifeeordln eren ,b.w.,ik verordineerde,heb
V an hier vernuftig, vernufteloos. Zamenstell.: verordineerd. V an het bastaard.voortl ordineren.
onvernuft.
In denSTATENBIJBELsomsevenveel,alsverordenen.
F'
t?rf/p.z./'
/,zweed.förnuft, Knl
zoyfek-nî
ft, NoTlt-y bestemmen, toeleggcn: îck verordinere tt het Ko-

OTkaltlo.fernumest, hoogd. Vernuzft.komteven- ninckrijck. Blanlrav. Soms, bevelea: geen gelie de ltoninek verorditleert
zeer van vernenten,a1s hetlat.perceptl'o van per- bodt,noch ordinantle,t
c?
/:re,en bedtzidteigenli
jk hetvermogen, om iets heeft. Bll'l3lcsv. V oorts, wordtIlet zoogenoemde
te verstaan, te bevatten.
besluit van voot-beschtkking aldaar tzitgetlruktdoor
'
Fernufklg. bi
jv.n. en bi
jw-, vernnftiger, te rore?zverordineren op plaatsen, welke de verravernuftigst. Van vernuft. Met vtrnuft begt
yafd. lers tot dat besluit meenden tû mogen tehuis
Bjzonderli
jk,vindingri
jk:welk een vernufti
gkintl! brengen. Yan hierverordinering.
Voxo.bezigtook vernufteltdus ziet men in den Veeouden, b. en o.w., ik veroudde,heb
herfst vernuftle m ierel!ltrielen. V an hier verlïuf- en ben veroud. Van oud. O nz.soad worden: de
tigheid,vernuftigli
jk. Zamenstell.:onvernuftig. aerde sa1a1s een klect veroaden. BlJ'
saLv. Zeil
'F'eeez:geid ex:. b. w., ik verongeldde,heb en treil veroudt en vergaan. B R.&ND'r. A ls een
verongeld. Iets, door betaling van deszelfs 0u- kleed zal 't all'verouden. L. D. S. P. Bedr,,

gelden,aan deverpligting daartoeonttrekken:een oud maken, of doen sehjnen:datkleed veroudt
stuk land verongelden.
hem. M aar in dezen zin geeftmen de voorketzr
Yerougeillken.b.w.yikverongelkkte,heb aan verouwelt
jken. Van hierverouding.
verongeli
jkt. Van ongelt
jk. Door aandoen van '
Feeeudeeeu, o. w.,ik verot
lt
lerde, ben
ongeljk benadeelen,ofbeleedigen:gi
jverongeli
jkt verouderd. Van ouder. Voortt
l.w.van veroudeu,
mi
j grooteljks. Van hier verongeli
jker,veronge- oud worden. Ook inwortelen:eenc verouderde
ljking.
kwaal. Uit het gebruik raken: een veroudert
l
Y eron lh ell.#geu. b.w., ik verontlleiligde, woord. In plaats van hetdeelw.verouderd, vindt

heb verontheiligd. Ontwi
jt
len, een ding anders men bi
jKls.verouderdomd. Van hierveroudering.
behandelen,dan deszelfs heiligheid vordert:Gods Yeeevepen, b. w., ik veroverde, heb vernaam dtlori
jdelgebruik verontheiligen. Van hier overd. Van over. Overweldigen, bemagtigen,
verontheiliging.
overheeren:devi
janr
lveroverdehet schip. Fig-:
Y eeonlh ou den. b.w.,ilt veronthield,heb de harten des volks werdtn door hare goedlleifl

veronthouden. Bi
jkans evenveel a1s onthouden. veroverd. Van hier veroveraar.verovering.
Bi
jzonderli
jk, verzwi
jgen: ick en sal11nieteeu Yerpaehlen,b.w.
,ik verpachtte,heb verwoort veronthouden. BIJBSLV.
pacht. fn pacht gevcn: de ticnden verpachtea.
F erontre:n :g eu, hetzelfde aIs ontrdnigen. Van hier verpachter,verpachting.
'
Y eronlru séeu . b. w.y ik verontrustte,heb 'F eepaxtden, b.w., ik verpantlde, heb ver-

verontrust. Van rust en stilte berooven: men pand. Tepande zetten,verzettcn:zi
j heefthare
verontrustmi
jgestadig. Van hierverontrusting. Juweelen daarvoogverpand. W i
j verpanden onse
Y eronlsel
ltult'
ugeu, b. w.
, ik veront- ackersy ende onse wi
jngaerden. Bl
gs>lLv. Zi
jn
schuldigde, heb verontschuldigtl. Van schuld vri
j- leven verpanden is, hetzelve voor den uitslag van
pleiten:ik verontschuldigdemi
j, zoo veelik kon eenige onderneming verbinden: ik verpand mi
jn
Daerom en zi
jt ghi
j niet te verolltsehulf
ligen. leven daarvoor. Zieh zelven aan iemantlverpanBlassfav. Van hier verontschuldiger, verontsehul- den is, zich ten naauwste aan hem verbinden :
diging.
'k wilmi
j aan lz verpanden. L. D.S.P. Vall
Y ereoedeel.en. b.w.,ik veroordeeltle,lleb hier verpanding.
veroordeeld. Aflteuren, schuldig oortleelen, ver- '
F eepelséeleeu. verouderd o.en b. w., ik

wi
jzen,doemen: veroort
leel niemand onverhoord! verpeisterde,heb verpeisterd. Onz,, door peisteTen :
1/
70(1veroordeelen. Van hierveroort
leeling. ren,datispleisteren,verkwiktwordel
z:derwi
jl de
'F eroorl.oveu , b. w., ik veroorlooftle,heb rossen zacr verpeisterencle zich voeden m et heveroorloofd. Toestaan, vcrgunnen:veroorlooftgiJ melsch voer. Voxo. Bedn: de stormboek l)ltlshet mi
j? Ook wederk.gebezigt
lzich t/
e?-oor&?
7e?,: sens moe verpeistert wat zi
jn hoornen. Voxo.
hi
jveroorlooftzich te veel? hi
jneemtte veelvri
j- Van hierverpeistering.
heid. V an hier veroorloving.
F erpesl:ng. b. w , ik verpestte,heb ver.
'
Yeeoopzaken. b.w.
,il
tvcroorzaakte,lleb pest. Fuigtnli
jk,metpest besmetten: men ademt
veroorzaakt. Van oorzaak. Verwekken, te wege er eene verpestende lucht in. Oneigenlkk, geheel
brengen:datbedri
jf za1veel onheils vcroorzakell. bederven:het.land is door weelde en wellustverY an hierveroorzaakster,veroorzaker,veroorzaking. pest.
4'
-eteotm oed:gen , b. w,, ik verootmoc- 'Ferpla nlen,b.w.,ik verplantte, heb ver-

digde, heb veroormoedigd. Van ootl
noedi
g. M et
ootmoed bezielen: ik wenschtehem nog meerte
verootmocdigen. Zich rertlt
lfmped?ke?l, zieh vernederen, zich ootmoedig gedragen. Van hierverootmoedigi
ng.

plant. Op eeneandereplaatsneerplanten:jonge
boomen verplanten. Oneigenli
jk is verplant wprdenken ztkhkl8rlilcafen,verhuizen. Sprcekw.: a1s
oude boomen verplant worden sterven zi
J welhaast,oude lieden sterven dikwi
jl
s kort nahetver-

Feroeberen , b. w., ik verorberde, heb huizen. V an hier verplanting.

verorberd. Door gebruik, of nuttiging,verteren:

'
F eepl
lelten. yerpletteren,b.w.
j ik verplet-

hetoudbakken broof
lmoetook verorberdworden. tetle,heb verpletzgeheelpletten:een felle djckY an hier verorberinga

slang, die men mct een beslagen radt verplette.
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VoND. Oneigenli
jk,geheelverslaan :zi
J verplette- overkomst, m et eell aangenaam geschenk, enz.
den hunne vkanden. Ganschelkk ternederslaan: V an hier verrassing.
hi
j werd door dat gezegde verplet. Oul. zeide Yerre! zie 1Jer.
m en ook verplattenr wantalslapendesoeverplatte
si
jt. BIJBSL, l477. V an hier verpletting, verplettering.
'F erp'
:eééeeen, zie verpletten.
'Ferp l.lglen , b. w., ik verpligtte, heb verpligt. Y erbinden:die ons koopgeluk aen nw gc-

'Fe/rexzen. o. en b,w., ik verreisde,ben
en heb verreisd, Onz., van de eene plaats naar

de andere reizen: verrei
jst ghi
jlieden ooek van
uwe plaetse, ende volgtse na. Blasssv. B edr.,
aan reizen te koste leggen: hi
j heeftveelgelds
verreisd.

riefzoodierverplichtte. VoNo. Ook doordwang: Y errek enen. b. en wederk,w., ik verreik za1hem daartoeverpligten. Hetdeelw.verpllgt kcnde,ofverrekende mi
j, hcb verrekend,ofIleb
beteekentgehouden, genoodzaakt: hi
j is daartoe mi
jverrekend. Doorrekenen vereFenen:wi
jheb-

verpligt. D oor dankbaarlzeid verbonden :ik ben ben het immers reeds verrek-end? M ede in rekeu daarvoor zeer verpligt. Ook is verpligtz/
p'?, te ning brengen:die postis al verrekcnd. W ederk.,

danken hebben,verschuldigd zi
jn:zi
jwashetri
j- zidh in hetrekenen misgri
jpen: ik heb mî
J vast
kel
i
jk aan ons vcrpligt. Hctdeelw.verpliq
%
end is verrekend. V an hier verrek-ening.
#'t
gedienstig: een zeer verpligtend mensch. V an hier '
Ferrekl
lker.m.ymeerv.verreki
jkers. Een
wcrktuig,om dingen,dieop eenen grooten afstand
verpligting.
Y eepenel.:ng, v.,meerv.verpondingen.V an gelegen zi
jn, te beschouwen: de uitvinding der
verpozden, eene belasting van zoo Of zoo veel verreki
l
-kers. Met den verreki
jker. VOND. De
ponden ergens op leggen. Eenebelasting op vaste Lottri
nger moest een goeden verreki
jker gelladt
goederen.
hebben. HooF'
r. Zi
jn staatkundige verreki
jker
Verponding ls eene benamlng,ontleend van het deugt niet, hi
j ziet het staatkundige niet ver
oude Ponden, of ponderen,van hetlat,ponderare, vooruit.
datzoo veelzegt,als pondswi
jze wegeny hetwelk 'Ferr:glexâ. b. w., ik verrlgtte,lleb verrigt.
beteekent iets naar zeker getalvan ponden waar- Doen,nitvoeren:gi
jkuntdatwerk nietverrigten.
deren,of schatten, volgens de m anier der Ouden, Hi
J verrichte de gerechtichei
jt desHeereu,ende
die bi
j ponden rekenden,zoo alswi
lbi
jguldens. si
jne gerichten met Tsraël. BzaBElzv. Yan hier
Ponding is dan schatting; en velpondlng eene an- verrigter,verrigting.
dere m anier van scbatting. In oude schriften '
Fer:
ellken, b.w.
, ik verri
jkte,heb e11ben
heeft dit woord drie beteekenissen: vool%eerst is verri
jkt. Van rk
bk. Ri
jk maken: hebbende het
het alle schatting in llet algemeen, deze of gene beheerich gemaeckt,verri
l
-ckt ghi
j het grootelicx.
zaak betreFende,en dus hetzelfde a1s zettl'ng; ten BIJBELV. Oneigenli
jk: laat uw genae ons met
tweededesom,welke iederestad ofdorpjaarli
jks haar troost verri
jken. L. D.S.P. Eene taal
onder den naam van schildtalen m oest leveren; verri
jken,dezelvemetnieuwe woorden vermeerdeziesel
iildtaal;enet
ndelbk,dieschatting,welkemen ren. Ook wederk.zt
kh rerrlTca: zich met eens
thans nog bi
j ons van onroerende goederen be-' andersgoed verri
jken. Van hierverri
jking.
taalt, onder den naam van verponding. En deze '
Feerllzen. o.w., ik verrees,ben verrezen.
belasting is waarschi
jnli
jk eerst ontstaan in.het Zlch alrijzende verllelen:uitdit versch vergoojst een roode bloem. Voxo. Bi
jjaar 15l5, en welallengskensuitdehefing van ten bloetverri
den tienden, vi
jftigsten, en hocderdsten penning. zonderli
jk,uitden doodopstaan:hi
j zalecnsnit
die dikwi
jlsvan dehuizen en landeri
jen gevorderd h8tgrafverri
jzen. Van zi
jne plaats verri
jzen1is
werd, i.n welker plaats 'sLands Staten, in den opri
jzen,opstaan. Van hier verri
jzenis, verri
jzlng.
jal*
e 158I, detegenwoordigemaniervan verpon- 'F errl.dseAen. verritselen,o.en wcderk.w.,
ding ingevoerd hebben. D erzelver inzamelaars ik verridselde, of verridselde mi
j, heb verridseld
worden in de steden ontvanqe
rs, en ten platten ofhebmi
Jverridseld. Zich mct geridselverroeren:
. ''
lande gaarders der verpondlng gelleeten.
er verridselt geen blad. Ook wederkeerig: gi
J
.

Y erpoezen. b.en 0.w.,ik verpoosde,heb m oetu niet verridselen. V an hier verridseling.
verpoosd,.Bedr., iem and door ovcrneming van
Y erroek el.oozen, b.w.,ik verroekelooszi
lnen last, of arbeid, tot verhgaldaarvan doen de, heb verroekeloosd. Door verwaarloozing en
kom en:ik wi1hem eens verpoozen. V erpooseen onachtzaamheid voor Ieed blootstellen:ten ware,
poos uw oogen. VOND. Onz.
, bi
J Klrz.totver- dat zi si kenllken rampe verroekeloost wortlen.
haalkomen:hi
j is genoodzaakt,om teverpoozen, v. 11Ass. M en ziet 11 'trechtverroekeloozen.L.

waarvoornlen thansgemeenli
jk zegt: om zz'
câ te D. S.P. Zjn leven,zi
jnegezondheid,enz.ver-

Terpoozen. Van hier verpoozing, de daafl van roekeloozen. V an hier verroekeloozing. Zie roekeloos.
VerPOOZen.
Y eeraad, o.,zie verraden.
'F eereeren , b. w ., gk verroerde,heb ver'F eeraden. b.w., ik verried,heb verraden. roerd. Iets derwi
jze roeren, dat het bewogen
Door eenen verderfeli
jken raad ongelllkkig maken: wordt: gil- durft ook geenen vinger verroeren.
A BsAraox werd door Huswl verraden. Dooreven- Laethem liggen,datniemantsi
jnebeenderenver-

veel welke ontrouw ten verderve voeren:Hi
Jwist, roere. BIJBELV. Zi
j verroerde zi
ch niet. Van

wie hem verraden soude. Bzan>zLs'. V erklappen: hicr verroering.
uw oog verraadtu. V an hier verraad, de daad
Y erroesten , o. w.,ik verroestte,ben ver-

van verraden,ant
lers verraderb'
) verrader, verra- roest. Met roest omtogen worden: hetijzerwerk
begintgeweldig te verroesten. U w goutende silderli
jk,vcrradersch,enz.
Y errassen. b. w., ik verragte,heb verrast.
Van ras. Overrompelcn: de stad werd verrast.
In raschheid de loefafzteken:de snellewintkomt
zelf de faem met vier en stofverrassen. VOND.

ver is verroest.BlaBErav. Hetleven is er in verroest, beteekent. het zit cr zoo vastin,a1s een

degen in descheede,waarin hi
jlang heeftzi
tten

roesten. Van hier verroesting,en van het deelw.

Onverhoeds verbli
jden: hi
l verrasteonsmetzi
l
-ne verroesb verroestheid.
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Nlet ondbakken, noch verschaald: 3'ergch brood,
Yerroiien. zie rolkn.
Y erronk en. b. w., ik verronkte,heb ver- versch bier. Oneigenlkk, ls eene rersohe wonde
ronkt. Alronkendedoorbrengen:hi
jverronktde zulk eene, die m en pas gekregen heeft. T'ersche
beste uren van den m orgen.
froeel
;zi
jn,diepasaankomen. Op verscherdccdj
V erren se'len . b. w., ik ven-onselde, heb beteekent, terwkl de daad pasgebeurd is. Het
het geheugen, als of ik het
verronscld. Op eenelistigawi
jzeiniemandsmagt ligt mi
j versch inlang
had gehad. Van hier verrl
ili
lk,
niet
brengen:zi
J werd aan eenen hoerenwaard verron- daa
s
c
he
j
n
O
g
verschlleid, ververschen, enz. Zanlenseld. M en verronselde hem aan de wervers. H et
tleelw. verronseld was oulings ook gerkmpeld:ver- stell.:melkversch enz Verschjagerenz.
'F erseha al.d. zie verschalen.
ronseltwashem alsi
l-n li
jf.FSRGUU'
P.
Ferseh ae en. b.w.,ik verschafte,heb ver'F erreok en, b. w., ik verrookte,heb ver- '
rookt. Al rookende verteren: ik verrook weke- schaft. Bezorgen, leveren:iemand geld,gelegen-

li
jlts meer dan een pond tabak.

heid,enz. verschaFen. Den goeden za1hi
jheil

hi
j stond gehcelverrnkten opgetogen.

veel,a1shetsterven,de dood:hj ligtopzjnver-

verschaFen.L.D.S.P. V erschaften 't lekkerste
Y errol, zie verrotten.
'F errellen. o.w.,ik verrottede,ben verrot. banket.Poo'
r. V an hier verschafsng.
Feesèita'
len. o.w.,ik verschaalde,ben verD oor rotting bederven: laat hetooftnietverrot- '
ten! De granen zi
jn onderhareklui
lten verrot. schaald. Geur en kracht verliezen: opdat de
Blznlrav. Van hier verrot,a1s bil-v.n.,doorrot- wtln niet verschale. V erschaald bier enz. Zie
schaal. Van hier verschaling, en van lïetdeelw.
ting bedorven. V errotting,verrotsel.KIr,.
verschaald, verschaaldheid. Zamenstell.: onver'F erru fl.en. zie ruilen.
Ferrukkel.
lk. bi
jv.n.en bi
jm,verrukke- schaald enz.
ltjker, verrukkeli
jkst. Van verlmkken. Geschikt Y erseitalken , b. w , ik verschalkte, heb
om te verrukken:welk een verrukkeli
jk gezigt! verschalkt. V an scltalk. lioor schalkheid opligj zult hem nietligteljk verAls bi
jw.zoo,dat men er doorverrnktwordt: ton, seergaauwen: gi
schalking.
hetisverrukkeli
jk schoon. Vanhierverrukkeldk- schalken. Van llier ver
heid.
Y erseh ausen , b. w., ik verschanste,heb
Y erru kk en, b. w., ik verrukte,heb ver- vcrschanst. Iets, dat door geene vestingwerken
ngesloten is, door middel van wallen, grachten,
rukt. Van zkne plaatsrukkcn:diepaallaatzich i
niet verrukken. Eik en llosch, op bcrg in dal, enz-, dekken en beveiligen: een'en heuvel,een leverrukte ik uit den gront met wortclen
a1. gerverschansen. OokoneigenldkJzi
Jvergchansten
zich m et stoelen, banken, en al,wathun voorV oxo. A 1 rukkende beleedigen: ik
arm verrukt. Aen de verruckte senuwe.
kwam. Van hîer verschansing.
Doorhevi
geaandoeningen van bewondering,bli
jd- Y eesehelden, b. en o.w.,ik verscheidde,
schap, enz,, als buiten zich zelven voeren:harc heb en ben verscheiden. Be(
1r., bescheiden:hi
J
j hierverscheiden.IIALMA. ()nz.,van de
sehoonhcid verrukt mj. Verleiden: hi
jheeftzig heeft mi
door schoone woorden laaten verrukken.H ALMA. wereld scheiden:is hi
j reeds verscheiden?EuRIVan hier verrukbaar, verrukkeli
jk. Verrukking. Dlcl,anderwerf verscheidende.Voxn. 1)e onbeTlet deelw. verrukt komt voor in verrukte:fccnt paalde wi
jsverschelden isalszelfst.naamw.even-

'F erru kk ln g, v.rm eerv.verrukkingen. Dc scheiden. Bi
j haar verscheiden, Hetdeelw.vevchel
den is, bi
j Krc.,gestorven,en afgescheiden;
daad van verrukken. Bi
jzonderli
jk,geestvervoe- s
ring,llithoofde van bewondering,bli
jdschap,enz.: m aar m eestalverschillend:de verscheidene beteemecrv.wordtvoor
in mi
jne verrnkking omhelsde ik haar. Zamen- k-enissen Vall dat woord. Hetve
stell.:geestverrukking enz.
eenige, of etteli
jke,gebrtzikt: rscheidene Iieden
'Fers, o.,meerv.verzen. Van hetlatversus, denken cr anders over. Van hierverscheidenheid,
en dit van ''ertere, keeren. Eigenli
jk,een rcgel verscheidenliikvan evenveel welk geschri
jf
'
,van welks laatstc ge- V erleheien, zie verschillen.
deelte de schrjver naar den andefen kantvan l erseh eu ren, b. w., ik verscheurde,heb
het blad lteert, om eenen nieuwen regelaan te verscheurd. A an stukken schcuren :hct wilt gevangen. Tn het gcbrllik, het onderdeel van een dierte des veltswversclleurdege. 13IJBEL5r. Ook

jk:door rouw verscheqrd worden. Van
Iloofddeelvan den Btjbel,ofeenanderboek:hoes oneigenli

veel verzen bevatdat hoofddeel? Eene kleine af- hier verscheuring.
deeli
ng van een gedicht:ook had hi
j veeltjdshet Y erle'tlel. o., meerv. verschieten. Zulk
veirs in den mondt. Iloor'r. Een klein dicht- ecne laoeveelheid van voorkomende dingen, dat

j hebben hier geen
stlkje:zj bood mi
j een fraaivers,ofversje,aan. men daaruit kiezen kan:wi
Alle dichterli
jk geschri
jf over hetalgemeen:hi
j verschiet van Geneesleeren. Dat gedeelte legn
maakt ee'l sclloon vers, Zamenstell.:verzenma- eene schilderi
j, waar de voorwerpen op eenen
verren afstand vertoond worden :in hetverschiet

ker, verstrant, enz-, bruiloftsverg, knuppelvers,
slotvers,tekstvers,enz.
Verlaagd, zie rersagen.
Y ersageu , o. w., ik versaagde, llen versaagd. Ontstellen, bcvreesd worden: het sweert
sal zi
l-n over hare 1)elden datse vertzagen.B1.T-

zag m en een llooggetorcnd slot. Ook alles wat
zich OP eenen afstand vertoont:deze landstreek
heefteen bevallig verschiet, M en ziet door eene
poortin 't verschict. V OND. Hetgeen ten aanzien

van den ti
jd verwi
jderd is:cr opent zich een
nslz
v. Hetdeelw.versaagd.a1sbi
jv.n.,ontsteld; donker verschictvoor mil-ne nitzigten, In hett'crwaarvan versaagdheid;zamenstell.:onversaagd. schiet,op eenen afstand van ti
jdjofplaats:deverling van dien wensch staat nog alte veel in
'
%rerselt,bi
jv.n.en 1
.
li
jw., verscher, verscllst. vul
Eigenli
jk;evenveel,aIsfrisrh. Ziefrisch. In llet het versclliet. 't W elk glinstert 1'n 't versehiet,
er van nabi
j verslind. Ds Dsclt.
gebruik, bi
jzonderli
jk, gaaf. onbedorven:versche ma
melk,versche boter,versche ei
jeren. Ongerookt 'F eeseh:eéen . b. en o. w., ik verschoot,
en ongezouten: versch vleesch, versche visch heb en ben verbchoten. Bedr.,al schietende ver-
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bruiken:hi
jverschootalzi
jn kruid. Mi
l
-ne pi
jlen

sal ick op hen verschieten. BrasEcv. Door eene
sehîehtige beweging van plaats doen veranderen:
de granen moeten verschotenworden. Eeneschuit
een weingg verschieten is, dezelve een weinig van

Y eeseh el, o.,m eerv.verschotten. Even a1s
verschiet, zulk een overvloed van voorkom ende
dingen, dat men daartusschen kiezen kan, eene

menigte:wi
J hebben er geen verschot van. Hi
j

schaft verschot van dichtballketten. Poo'r. Het-

hareplaatshalen. Leenen:wiltgi
j mi
j dat ver- geen verschoten wortlt:gi
j nloet al uwe verschotscllieten? Doen verbleeken, of ver:aauwen: het ten in rekening brengen. Zarnenstell.:verschot-

dun gezaeitgestarntverschietzi
jnglans.VOND.

Onz.,verbleeken:de zon doet destofen verschie-

briefjeenz.

Y eeseh eve:ix:g. m .en v.,m eerv.verscho-

ten.

Van sclrik verbl
eeken:ik verschootervan. velingen. V an verschoven,deelw.van verschuiven.
M eteene schichtige bcweging van plaatsverande- Een verschoppeling. A1 wie versehoven,metminren:zaqgt gi
j die sterwe1vcrschieten? I)esehuit achting behalltleldjen verollgeli
jkt,wordt:hi
jwas
moetverschieten. Van hierverschieting.
steedg een arm e verschoveling.
l erseh razxlien, o. w., ik verscllrankte.
Yeesehl
ludag.m.
,zieverschl
jhen.
Yersehl
luen.o.w.,ik verscheell,ben ver- ben verschrankt. U it de schrank geraken,zijdeschenen. Zich vertoonen, te voorschi
jn komen: lings afwi
jken,uitzi
jne regte plaatsgeraken. llat
de soldaten verschi
jnen weer in hetveld. Ver- houvast,binten balk versclranken, spl
i
jten, krasclli
jnen al die schuldenarenyen roepeni
jederom ken.N .VERSTEEG- De paalisgelleelversehrankt.
si
jn geld. HulGsxs. Bi
jzont
lerli
jk9 eene gereg- V an hier verschranking.
teli
jkedagvaarding opvolgen :persoonli-j
k verschi
j- Y ersehr:kkel.
:
lk,zieverscâî'
l
kken.
nen., Vervallen, ter betaling gevordertl worden: Y erseh rl'
kk eu. b.en o.w..ik verscllrikte,
deinterestenzi
jn versehenen. Van hier verschi
j- heb en ben verschrikt. l3edl-., doen schrikken :
ning,verschi
jnsel.Zamenstell
.:verschi
jndag,deditg hi
j verlnenichvuldigdedeblixemen,endeverschricktese. BlaB>rLv. Onz5 schriklten: ik verschrikte
waarop ietsverschi
jnt.
'
Feeleh:'. o.,meerv.verschillen. Scheel,on- daarvangrooteli
jks. Van hier verschrikbaar,verderscheid:aan 't verschilvan'tgeloove. H ooF'r;
die ook verscheelheeft. Ergens verschiltusschen
maken, het eene boven hetandere verkiezen:ik
maak verschiltusgchen menschen en m enschen.
Onderscheid van gevoelen.oneenigheid,twist.:ver-

schrikkeli
jk, schrikverwekkend, verschrikker, versehrikking.

Ferseltrekken. bi
jv. n., verschrokkcner.
verschrol
tkenst. Eigenli
jk,een ouddeelw.van re?schrikken. M et schrik vervuld: de sondaren te
schil met clkander kri
jgen. W t
l zullen geen zien,zi
jnverschrocken. BlaBEsv. Van hier verversehil daarover hebben. Zflm enstell.: velsschil- sehrokkenheid. Zamenstell.: onverschrokken enz.
punt,verschilstuk.
Y erseh rokk en. b.w.,ik verschrokte, heb
*-erseh :l.l.end. zie verschillen.
versehrokt. Al schrokl
tende verzwelgen:hebt gi
j
'Ferse'x:l.l.ex:. verschelen,o.w..ilt versehil- dat alles recds verschrokt? Zich zelven door

de, lleb versellild. Schelen, onderscheiden zi
jn : schrokken leed veroorzak-en:ik verschrokte mi
j.
hoeveelzalhet we1verschillen? So en versehilt

Y erseh eom peld, zie veî.schrontpelen.

hi
j liet van een dienstknecht.Bl.
;sb
'
)sv. In gevoe- Vmrsehrom pel
len. o. w.
, ik versehromlens ont
lerscheiden, oneenig zi
jn: wi
j versehillen pelde,ben verschrompeld Rimpelen: de appelen
grooteli
jks met elk-ander. Van hier verschil) beginnen te versehrompelen. V an hierverschrom verschillig. Hetdeelw verschl
'
llendwordta1sbi
jv. peling. Het deelw. verschrompeld wordta1sbi
jv.
n.gebezigt
l:verschillende zaken komen daarbi
j n.gebruikt:ecn verschrompeld oud wi
j
f
.
I
I
A
L
MA.
in aanmerking. Datvraagstuk werdzeerverschillend beantwoord. V an hier verschillendheid.
Y erselteien. zie verschuilen.

'
Ferseheonbaar,zieverschoonl
qk.
F erseh eenen . b.w., ik verschoonde,heb
verschoond. Van scàoon. Eigeuli
jk, schoon,

sehooner, maken:d1t kleed verschoont u. Van
vuil linnen ontdoen, en met ander bekleeden:

Den versclArompelden lubbelingen. Voxo. Van
hier verschrompeldheitl.
l erseh renk eieu . o. w., k verschronkelde,bellverschronkeld. Een, oemisten kunstwoord,dat,volgens HA1nIA,omkrllllen aanduidt.
Y eeseh u dden. b.w.,ik versehuddcde,heb
verschud. Door schtldden in ecnellallderen toestand brengen:hetbetl wordtverschud. 'tW elcke
verschuddet is, met den werpschofrel, ende met

zi
jne kindercn verschoonen. Zoo onschuldig en
goetldoen voorkomen,aI
smogqli
jkis:hi
jpoogde den wan. BIJBELV. Zi
jne lever verschudt
len is,
zi
jn gedrag te verschoonen. I)at versclloont t
z sterk lagchen, de lever door lagcllen doen schtldlliet. Voorts, is iemand versclioonen,hem,a'
ls on- den. Ook wel eens onz.: dat hemel,aal'
dexefl
schuldig,ongestraftlaten:in den dach der wrake zee.door 'tdaverend gerucht verschuddcn zullen.
tn sa1 hi
j niet verschoonen. BIJBELV. V an on- J.Vos. Van hier verschudding.
heilen en onaangenaamheden over hetalgemeen
F eeseh u fl.en . b.en o.w.,ik verschool,heb
'
vri
jlaten:dedood verscloontniemand. Onaallge- en ben verscholen. V erbergell: verschnilen zich
roerd laten:verschoonen Kerk lltlch outergaven. voor hnn gezicht. L.D .S.P. 0ntsteken in den
Voxo. Voorts,met den tweeden naamval: ook gloet,dien zi
jverschoolen had. Poo'
r. Van hier
sal uwe ooge si
jner niet verschoonen, BIJBELV. verschuilillg. H et deelw. verscholen wordt a1s
Van llier verschoonbaar, verschooning, versehoon- bi
jv.n.en bi
jw.gebruikt:waarzit hi
j toch verli
jk enz.
scholen? Er lag eene slang in hetgrasverscholen.
Y erseh eppei:ng, m.en v,zic verschove- Ferseh ul.d:gd, zie verschuldiqen.
llng.
'*-erseh uitl:gex:. verouderd b.w.,ik ver%'erseh ep pen, b. w., ik vcrschopte. heb schuldigde,heb verschuldigd. Bi
j KIL., otlk r6rverschopt. Alschoppendevan zi
jne plaats bewe- schulden. En, volgens henl, even als hethoogd.

gen:lli
j vergchopte hetmetden voet. Verachte- verscl
tulden,verdienen,(1001
-misdri
jfop zi
jnellhttls
li
jk behandelen:hi
j wordt overal versehopt el) halen. lledendaags,verpligt,gehouden m aken:ik
verstooten. Van hierverschoppelingyverschopping. wil mi
j liefst nietaan hem verschuldigen.HALMA.
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IRoor schuld verbinden: sal het dien geven,aan geli
jk a1s men koopwaren doet,wtlke beteekenis

den welckcn hi
j hem verschnldi
ghthecft. BlJ'
slsv. eigenli
jk nog slechts in het hoogd.verschletszen
Het deelw.verschuldigd is,alsbi
jv.n.,in debe- voorkomt;oneigenli
jk,in de spreekwjze: waarteekenis van pligtmatlg. gehouden, nog in ge- voorversli
jtgi
jmj? Onz-,uithoofdevan sljting
bruik: de vcrscllultligde betaling. Verschuldigd vergaan:lzli
jn rok begintte versli
jten. Van hier
zt
l'
4,doorschuld verbtlnden:gi
j zi
jtverschuldigd, versli
jtbaar, versli
jteli
jk, versli
jting. Zamenstell.:
om het te doen. En m et den vierden naamval: onversli
jtbaar,onversli
jteli
jk. Hetdeelw. versleten
hîjis mi
j dat dubbel verschuldigd. Hocveel ben wordta1s bi
jv.n.gebruikt.
ik u verschuldigd?
'Fersleren, b.w.,ik versierde,heb versierd.

'FersAfm m eren, slimmerwordcn. Zieslê-tn.
Y ersi:xtden. b. w , ik verslond, heb ver-

Opschikken, oppronken: so blanckette si
j haer slonden. Bi
J KIL., evenveel als verslikken, reraengesicht ende vercierde haer hooft. BIJBELV.
V erciert uw stedeltroon en lokken. VOND. Ook
oneigenli
jk:m et den naaln van meester versiert.
Hoov'
r. V an hier versierder,versierillg,versiersel,
versierster. Zamensttll.: versierbloem, versiersteen, enz.

'Feesl.aafd, verslaafdheid,zie vez.slaven.
'Ferll.aan , b. en o. w,, onregelm.;ik
sloeg, heb en ben verslagen ; oulings
Bedr., op nieuw, en wel anders, dan

slokken. Eigeùli
jk,ofoneigenljk,dooropslokking
wegnemen: om mtjn kint tezwelgen en verslindell. Voxo. Uw purper lang verslonden van de
mot. Voxo. Verslint,o aerde! toch de goeli
jk-

heit der schoone. Voxo. V an hicr verslinder,
verslindig: grondeloozc kolcken en verslindige
wieiingen. Ds BRuxs.
Verslinding, verslind-

ster. Hetdeelw.versll
hdend wordta1sbjv.n.gebrtlikt.
Feesl.
l.
ngerd, bi
jv. n. en bi
jw. Eigenli
jk,

slaan) gi
j moet dien balverslaan. Op cene all- een deelw. van verslthgerbn. M et op, begeerig
dcre plaats slaan: versla den spi
jker, om de naar:een sperwery heetop buitverslingert.Voxo.
sehilderi
j daar te hangen. Nederslaau, neervel- Met verrukking van liefde: a1s hi
j verslingert
len:versloegh den Egjptenaer. BIJBSLV. Gan- druekt datpurper en koraal. Yoxo.
scheli
jk ovcrwinnen:die'tland van oorlogsplagen 'F ersl.l.ngeren. b.en o.w.,ik verslingerde,
in vri
jheitheeftherstelt,dcn dwi
ngelantverslagen. heb en ben verslingerd. Bedl*-, al slingerende
Hoogvlzls'
T. Onthutsen,van moed berooven, an- wegwerpen, m et verachting, of onachtzaamheid,
dersternederslaan:dieti
jding versloeg hcm zeer. heen en wcder smtjten, verroekeloozen: wat
Den dorst verslaan, dien l'ermindcren. Onz., is verslingert gi
j uw goed! Onz-, heen en weder
verslaan verkoelen : Iaat de thee een weinig ver- slingerell: gi
j laat linnen el1 wollen verslingeslaan. Verschalen : het bier zal verslaan. V an ren. A l slingerende ergens aan verkleefil gerahier verslag. Het deelw.verslagen wordtals bi
jv. ken, daarop verlieven : hi
j verslingerde op dat
vrouwm ensch. Van hier verslingerillg. Ook wen.en bi
jw.gebruikt.
Y erslag, o,9 meerv. verslagen. Berigt, op- derk. gebezigd: zich pcrlllbperez?, zich verloogave van zaken:ergens verslag van geven. Om Pen.
F exs- aeh teu. o.'w., ik versm achtte,ben
daar op 'tverslagh te doen. 1*1OO:>T. Zamen- '
stell.:verslagschrift enz.
versmacht. Smachtende li
jden, of grooteli
jks
Feell.
'
agen, bi
jv.n. en bi
jw-, veralagener, smachten: van dorst versmachten. Ook oneigen-

jk:van droefheid,van liefdeyversmachten. Van
vcrslagenst. Eigenli
jk, een deelw. van verslaan. li
Neergeveld: zi
jn vi
jand ligt verslagen. Ook als hier versmachting.
z.n.:de ruiteri
j vloog over de verslagencn. Ook Y ers- aden. b. w., ik versmaadde, heb
voor verkoeld en versehaald. N eerslagtig : 1)e- verslnaad. Met slnaad en verachting llejegenen:
dekt het aangezicht m et haer kleet en zegt verslegen. VOND. V an hier verslagenheid, versleyenis. Hoorl,.
Y eesl.ap pen . slap maken en slap worden.
Zie slap.

ick hate, ick versmade, uwe feesten. Bllsslav.
Om dit versmaeden en lastren. Voxo. ln degemeenzam e verkeering is, iets versmaden,llit m inachting van zoodanig iets, weigereny on) daarvan

gebruik te maken:versmaad mi
jne geringewoning

Yersl.
aven. (zich) b. en wederk. w , ik niet! Iem and versmaden is, deszelfs verzoeken
verslaafde,ofversiaafde mi
j)heb verelaafd,ofheb metminachting afwi
jzen. Van hier versmadeli
jk,
mi
j verslaafd. Zich op eeneslaafsehe wi
jze vcr- versm ader,versm ading,en,van hetdeelwuversmaad,
ve
r
s
maadhei
d.
binden:ik wil mtjaan dien arbeid niet verslaven.
Hi
j heeftzich aan den drank verslaafd. Vanhier Yers- elsen, b. w., oul.gebruikeli
jk voor
jBasoslto
verslaving,en,van hetdeelw verslaafd,verslaafd- versmullen,alsmulltndedoorbrengen,bi
heid.
en anderen.
*rersieeh lex., slechter maken en slechter Y ers- :
ld:x:gen, b. w., ik versmjdigde,
worden,zie slecht.
heb versmi
jdigd. Verzachten:zi
jversmi
jdggenhare
*rexsieu seu, b.en o.w.,ik verslenste, heb redenenen a1soli
j. OcD. DenRechterdoorovcren ben verslenst. Verwelken:de bloemen begin- redi
ng versmi
jdingen. Ogp. Zi
e smqdi
g.
nen te verslensen. H et deelw.verslenst wordt als *rersu aperixzg. v.,m eerv. versllaperitlgen.
bi
jv.n.gebrui
k-t:zoolaetenze,vmslenst,hethoofd Van hetollgebruikeli
jkeversnaperen. Een smake
zwaermoedigh hangen. V oxo. Van llierverslens- l
i
jk beetje,of dronkje: hetiseeneversnapering
baar, verslenstheid,verslensirlg,en de zamenstell.: voor miJ'.
onverslensbaar,onverslenst.
'
Fersnl
lden.b.w.,ik versneedtheb versnejden:versneedthdsc meteen
Feesl.
'
:
l4ex:,b.en o.w.,ik versleet,heb en den. In stukkensni
beu versleten. Bedr.,door sli
jtiug doen vergaan: schri
jflnes. BI.
TBSLV. Sni
jdende verbezigen;hoegt
j versljt uwe kleederen al teschieli
jk. Doen veellinnen hebtgi
jreedsaan hemdenvereneden?
vergaan,over hetalgem een:het grafsalhare ge- Allderssni
jden dan voorheen: een patroon verjden. Door sni
jden bereiden: pennen versni
jdaente versli
jten. BIJBELV. Doorbrengen1 zi
j- sni
uen tjd in ledigheid versli
jten. Sli
jten,uitsli
jten, dtn. Doorsni
jden bederven:gi
l
-versni
jdthetlin-
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Van hier versnk-der pennenversni
l-der, -- Y eespr:ngen. o. en b.w.,lk verspxong,
ben en heb versprongen. Onz-, springende van
versni
jding.
Y eesueeden , b. w., ik versnoodde, heb plaats veranderen:hetdier versprong,toen ikhet
versnood. Yan snood. Snoodcr maken : dit naderde. Ook oneigenli
jk: het Ker>feest versnoodemisverstand versnoded'eerste ti
jd.S1>zlgu. springtjaarli
jkseenelldag. Bedr., anders sprinBi
jK1s.,slechtachten,versmaden. Ook onz. ge- gen dan te voren:gi
jspringtnietgoed,gi
j moet
bruiktj bi
j denzelfden KIL.,in de beteekenisvan verspringen. A1 springende benadeelen: ik heb
sleehter,snooder,worden.
mi
jnen voet versprongen. Zoo ool
t wederkeerig'
Fersuoé, bi
jv.n.,versnotter,versnotst. Kxt.., li
jk:verspring u niet! Van hierverspringing.
ook versnottevt. Snotterig,verkouden :ik ben zeer Yerstaaid,bi
jv.n.
, verstaalder, verstaaldst.
versnot. HALMA. Otllingsook smoorli
jk verliefdj Eigenlijk,een deelw.van verstalen. Met staalbezet
:
ee
n
ver
s
t
aal
d
me
s
.
Hard,alsstaal,verstokty
verzot:versnotzi
jn op si
jn boel. KIL. Vanhier
versnotheid,verkoudheid. KIL.
ongcvoelig:welk een verstaald voorhoofd! Hi
jis
non.

'F erspaden. b.en o.w.,ik verspaadde,heb
en ben verspaad. V an spade. Bedr.,spader maken:m en moethetofl-ernietverypaden. V oxo.
Onz.,spader worden :de koorts begint te verspaden.
'Feesp arkeiex:, o.w.,ik vcrsparkelde,ben
versparkeld. Genoegzaam evenveel als verspatten.
Al sparkelende verteerd wordcn : het zout versparkeltop het vuur.
Y eespaléens,zie versparkelen.
'F ersp eien , b. w,, ilt verspeelde,heb ver-

verstaald van hart. Van hier verstaaldheid, ongevoeligheid: door de verstaaldheid van hunne
gemoederen.
'Ferslaan, b.en o.w.jik verstond, heb en

ben verstaan. Onz.,overdenti
jdstaan,doorstaall
verloren gaan :draag zorg,dat hetpand nietversta. Bedr-,dezelfde gedachten aan iem ands woor-

den hechten, alshi
j,vattenjbegri
jpen:versta mi
j
wel! Zi
jspraken metdeoogen en verstonden elklnder. Voxo.M erken,ontwaarworden:hi
jgaf
mi
jte verstaan. Zich ergensop verstaan is,daarjn. Voorts,isverstaan gedogen:ik
speeld. Alspelende doorbrengen:zi
jn't'
i
jd, zi
jn in bedreven zi
geld verspelen. A nders spelen dan voorheen: la- verstaniet,dathi
jhaar trouwe. W enschen, verten wi
Jdatspelverspelen! Alspelende verbrod- langen,willen:versekerthet,geli
jck ghi
j 't vers
t
aet
.
BI
JBELV.
Scherts verstaan is, daarop geden:daarlnedehebtgi
j hetspel verspeeld. '
W ejn,zich daarövernietvergrammen:redeverderkeeriglk'
lq is, z'
ich verspelen,zich in hetspelen vatzi
staan,eens anders rede willen aanhooren: versta
misgri
jpen:ik verspeelde mi
j.
t
oc
h
rede! Tets ergens onder verstaan is, het
'Feesr erreu , b.w.,ik versperde, heb versperd. M etsparren,sperren,of anderzins, afsltzi- daaronderst
ilzwi
jgend begrepen achten: dit moet
ten: wj vonden den weg overalversperd. Van daaronder verstaan worden. Iets ergens doorverhier versperring,en van het deelw. vet.spevd, ou- staan is,hetdaardooraangeduid achten of aangejksch brood
lings vers
peerh de zamenst.ott
verspeerd:een on- duid geacht willen hebbcn:door dageli
versta ik levens onderhoud. V an hier verstaanverspeerdellwegh. vAx Hwss.
Y ersp:edeu, (verspi
en,zamengetrokken) b. baar enz.
w., ik verspiedde, heb verspied. M et slinl
tsche Y erslaanb aan dat verstaan kan worden,
oogmerken bezigtigen,begluren:zi
j kwamen,om zie nerstaan.
hetlallt
lteverspieden. Dathi
j dese stadt door- 'Ferslal.en, b. w., ik verstaalde, heb versoecke,ende die verspiede. BIJBELV. Van hier staald. M et staal bezetten,of beleggen: htt mes
verspiedcr, verspieding, verspiedster. Zamenstell.: is niet verstaald. Oock heeft Vuscwxus hem
het hooft niet opgeslaegen met een verstaelde
verspiedjagt,verspiedtoren,enz.
'Fersp:l.l.eu, b. w ., ik verepiltlej heb ver- bi
jzer wordt
j1.W Esrr.lRs. ln staalveranderen:i
spild. Verkwist,nutteloos vcrteren ofaanwenden: door vuur verst
aald. Oneigenli
jk:men kan zich
waarf)m verspiltgi
J uwe kraehtcndaaraan? 'tEe1 door harding verstalen. Van hier verstaalsel,ver-

vernuft *
1l1 wi
jn verspillen. BR>losao. Van hier staling. Het deelw.verstaald wordt als bjv.n.
gebezigd.
verspiller,verspilling.
F ersland. o., meerv. verstanden. lslooit.
Y erspreidex:. versprei
jen, b. w.?ik ver- '
spreidde, heb verspreid. Vaneenspreiden: gi
j Arstanda,ltslto forstandida. Vermogen, on) te
moet het zaad m eer verspreiden. Uitbreiden,l'it- verstaan, bevattcn, begri
jpen: datgaatmi
jn vertantl te boven. A1 wie metzulk een vermogen
strekken:hetonkruid verspreidtzich wjd en zi
jd. s
begaafd is: het is een doorluchtig verstand. In
D e naare naeht verspreidt haar schaduw over 't
kruidt. HooFrr. V erbreiden, algemeen bekend, dezen zin heefthetwoord een m eerv.:ztllke verruchtbaar, maken: pask-willen versprciden. D oor standen treft mcn zelden aan. Kennis,doorzigt:
hetverspreiden van valsche ti
jdingen. Vall hier heb er geen verstand vall. Zam ellspanning : niet
verspreider,verspreiding.
zonder heimeli
jk verstant.Voxo. Metden vi
jand
'Feeslprek ,o.,m eerv.versprekkell, Gesprek: verstand houden; waarvan verstandhouding. Gegeli
jk 'tbleek aan 'tversprekvan Lclrllstt ende zond verstand,een welgesteld bevattingsverm ogen.
Zw lxoLlus. Hoor'
r. V erouderd.
Dat gaatjmi
j aan mi
jn verstand,dat treftmi
j
Ferspreken, (zic11) b. en wederk. 6.,1*k derwijze, datik erbijkanskrankzinnig vallword.

jn verstandbrengen,hem hetversprak,ofversprak mi
j,hebversproken,ofhcbmi
j Iemand iets aan zi
versproken.Spreltendeverhandelen:wi
jpen. Bi
j zjn verstand zi
jn,het
jhebbenvri
j zelve doen begri
wat m et elkander tc verspreken. Besprt,ken, gebruik daarvan hebben. Van ielnand, die zi
jn
toezeggcn:zoo veel heb ik heffl versproken. D . kwaad hart verbeterty zegtmen? dathi
j totzi
jn
SMl'rs bezigt het voor afbidden,verbiddcn:had verstand gekomen is. D e Latilnen zeggen: c#
êpd-s-cerc,enz. El1dtze
schoone ABIGACL 's H elds woede nietversproken. saniorem onezlf6rzredire,rel?
Zlch verspreken is, zich in het sprekeu misgrj- spreekwi
js rust daarop, dathet verstand eer dan
pen:gi
jhebtu daarleeli
jk versproken. Vanhier het hart moet gevorm d worden. Van hier vergtandeli
jk, verstandtloos,verstandig,metverstand
verspreking.

VERSTANDHOUDING- VERSTOPPEN.

begaafd, uit verstand voortkomend,enz. Zamenstell.: verstandhouding enz. M enschenvcrstand,
onverstand.enz.
Y e.
psla ndlloud:ng, v.,zie verstand.
'*re.eléax:dlg, zie verstand.

Y ersleend,bi
jv.n.
yversteender,versteendst.
Eigenli
jk,een deelw.van versteelen. In steen ververanderd:allerleiversteende dingcn. Even llard,

alsofhetvan steen ware:hi
j lleefteenversteend

hart. Onmeedoogend:versteender mensch ken ik
niet. V an hier versteendheid.
Y ersteenen , b. en o. w., ik versteende,
heb en btn versteend. V an steen. Bedr.! in
steen veranderen: verscheidene wateren bezltten
het verlnogel), om deze en gene ding.en te versteenen. Onze, in steen overgaan: dat hout is
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zelfst. naamw-, gcbruikt; maar van schepselen

uit het plantenrkk zegt mtn:de boom versterft.

Ook van lof, roem, enz.: uw lof za1 nimmerm eer versterven. V oxo. V oorts, is versterven
biJ- versterf des eigenaars a1s eene erfenis vervallen: dat goed moet op mi
j versterven. Van
hier versterfbaar, versterving. Zamenstell.: versterfregt. Het deelw.verstorveltwordtal
s bi
jv.n.
gebruikt.
jfde,heb
Yerslîevens b. en o. w.,ik vcrsti

en ben verstjfd. Bedr.,stjf maken,stdven:de
vorst verati
jft alles rondom ons. Onz,stjf,of
sti
jvery worden: van koude versti
jven. Van hier

verstjving, en,van het deelw. verstl
/
-'t$ verstjfd-

heid.
l eesl:k ken. b. en 0. 5V., ik verstikte,
geheel versteend. Overdragtelj
ik, hard worden: heb en ben verstikt. Bûdr-, iets doen omkozi
jn hart versteent al Iileer en meer. Van hier m en) door het Van de noodige lucht te beroo-

j ingezwolgen had, verversteeni
ng. Het dcelw. versteenh zier llier bo- ven: een brok, dien hi
V0l1.
stikte hem. Meeroneîgenli
jk:de doornenjmede
Y eestek , o. Versteking van regt:op straf opwassende, verstikten hetselve. BIJBSLV. Onz-s
van verstek.
bi
j gebrek van de noodige lucht omkomen:de
'F exslek eu , b. w., ik verstalt,heb vûrsto- kolendamp deed hen verstikkcn. V an hierver-

ken. Anders steken dan te voren: gi
jmoetdie stikking.
spelde versteken. Op eene verwi
jderde en onbe- '
F eesl:kken. b. w., ik verstikte, hcb verkende plaats stcken,vcrbergen:Zi
jhaddesever- stikt. Al stikkende verbruiken: ik heb al mjstekenonderdevlasstoppelcn..
Bzasxsv.W ederk.ztkh ne zk'
de daaraan verstikt. Audere stikken dan
verstelcen,ziehverbergen. Om zich uitschaamte te te voren: gd moet dien kantvan denrok verversteeken voor het licht.Hooovs. Ontblooten, stikken.
berooven) wi
jzi
jn van alle hulp verstoken.L.D. '
Ferstoken,ontbloot,zieversteken.
S.P. Versteecken van zjnriemen.Voxo. Van '
Fersloken, b.w.
, ik verstookte,heb verhier versteking.
stookt. Aan hetstoken van vuur,of van koren'
*'eeltel.
d. eigenli
jk een deelw.van verstellen, braudewi
jn,enz.verbruiken: voor hoeveel aan
isa1sbi
jl
v.gebruikeli
jk in versteld staan. Alsui
t steenkolen verstooktgi
j welop eenjaar? Ik za1
eenen vorigen stand verschokt,grooteli
jksverwon- vastmeer koren verstoken dan gi
j.
derd1gtjzulterversteldvan staan. W i
jstonden '
Feestekk,zieverstokken.
er allen versteld over.

verslokRen, b.en o.w.,ilq verstokte,heb

+ ekltel'ex:. b. w.,ik verstelde,heb ver- en ben verstokt. Bedr-, stok-sti
jf lnaken,verharsteld. Van zi
jne plaats bewegen:sa1eenerotse den,zulk eene behandeling dientslechtsom hem
verstelt worden? Bzanssv. Een speeltuig verstel- te verstokken. Onz.,zieh verharden: doeh PHAlen,hetzelve goede toonen doen geven. Een uur- ltoos herte verstockte. BlaBsruv. Van hier ver-

werk verstellell, hetzelve op nieuw doen gaan. stokking. Het deelw.verstokt wordt alsbi
jv.n.
Kleederen verstellen,dezelve lappen,enz. Veran- gebruikt: een verstoktmensch. Ook bezigt men
deren: den nachtverstellcn si
jin den dach.BI.
T- t
lit woord als z.n.:di
e verstoktqn kwamen niet
sllbv. (En van hier was oul.zt.
ch verstellen,even totinkeer. Van hier verstoktheid.
als in het hoogd-, zich anders opschikken dau 'Wrerslo- d, zie nerstommen.
voorheen, en zich daardoor onkenbaar m aken: '
F eesle- *nen, b. en o. w.,ik verstomde,

hi
j verstelfle sich met asschen boven si
jne oo-'
zcn. heb en ben verstomd. Van qtom. Hoos
zf
l.vervur- stummen, NoTx, irstuntmen, TxTzwx. artummett
V an hicr verstelbaar, versteller, verstel
-ling,
stelster.

.

Budr,, ecnsklaps doen ophoudcn nletspreken,en

Yeellerl-s o. Afsterven, dood: bj
aIs stom makel:iemand doorkraehtigeredenen
van den tegcnwoordigen eigenaar moet ik het verstommen. Ouz.,stom worden:sullensi
j vererven.

stom merlals een steen. Blgsssv. V an hier ver-

Veelterltegt.o.,zie versterven.
stomming. Het deelw. verstomd wordtals bjm
Yeelleekeup b.w.,ik versterk-te,heb ver- gebrt
likt:hi
jztlerverstomd van staan. Et
zstaet

sterkt. sterker m aken, in werkkracht doen toe- een poos verstomt. Voxo.

nemen:hetligehaam door spi
jze versterl
ten. Tal
ri
jker maken: de bezetting werd versterkt. M et

'
F ersleordsverstoordheid,zie verstoven.
'
Veeslooten, b.w.,ik verstiet,heb verstoo-

vestingwerken omringen, en daardoor bevestigen: teu. Hoogd. verstoszen, OTvaxo-, N ol'x.verstoz-

door het versterkeu der haofdstad. Opbeuren, zen,vries.fersfitte. Als van zich afstooten,en

bem oedigell: versterk m ' in dezen nood. L. D . met onttrakking van vorige lieft
le, hoede,gtlnst,

S. 1.
2. Stdven: het gebcarde versterkte hem in enz., aan zich zelven overlaten1 verstooten de
zi
ln voornemen. Vau hier versterker, verster- nootdruftigen in derpoorte. Blsssv. Voortsis:
king. Het deelw. versterkend wordt a1s bi
jv.n. iemand uitzi
jnebezitting verstooten,hem geîvelgebruikt:devcrsterkendstemiddelenblevenkrach- digljk daaruit dri
jven. Vau hier verstooteling,
teloos.

Y eelleeven. o. w., ik verstierf, ben ver-

vurstooter,verstooting.

'Feestoppexâ. b.en o.w.,ik verstopte,heb

storven. Overljden:bj hetversterven dervrouw. enben verstopt. lets,doorhetergcnsin testopln dezen zin wordt het woord van menschen pen, verbergen,het wegstoppcn:waar hebt gi
j
zelden anders dan in de onbepaalde wi
jze, als lwt verstopt? Eenq opening,door ictsdaaria tc
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VERSTOREN--VERTIER.

stoppen, sluiten: die gaauwdief heefthetsleutel- gi
J verstuift ZOO doende al het meel. Onz.? al
gat verstopt. Oneigenli
jk1alle bronnen van geluk stuivende vervliegen: som mige duinen verstulven
en welvaartverstoppen. Onz.,metzl
jh; verstopt m eer en m eer. Fig.: brengt d'eerste vreugt en
r. De vi
worden:draag zorg,datdie goot niet verstoppe. doet den druk verstuiven. Poo'
janden
Van hier verstopping.
doen verstuiven. Van hier verstuiving.
Y erstoeen, b.w., ik verstoorde, heb ver- l ersu e en. b.en o.w.,ik versufte,heb en
stoord. Een ding,door vernietiging van deszelfs bep versuft. Betlr-, volgens KIs,
, doell suFen.
pcrdp/-#onderling verband,geheelbederven: om A mstels Zich k
jnen. Onz.,al
ën,al suflknde wegkwi
j schi
jntteversuflbn.
vesten te verstooren. Voxo. Ook oneigenli
jk: suflkr en sufer worden: zi

l
zierversufflng,versuft,b.n.
,versuftheid.
tle vl
'ede werdjammerli
jk verstoord. llet onstui- VaVneesu
kk el.en. b.en o.w.,ik verstlkkeldey
lnige gemoedsbewegingen vervullen:gi
j zult hem
Verstoren. M en poogt l
aem op mi
j te verstoren. heb en ben versuk-keld. Verwant aan versukken,
V erhlnderen: iemands ontwerp verstoren. Ver- bj KIL.schokken,sollen:versukkeluw goed zoo
stoor den boozen in zi
J*n werk. L.I).S.P. Van niet. Plagen, kwellen: ik wil den jongen zoo
hier verstoorbaar,verstoorder, verstoorster, versto- nietversukkeld hebben. Van hier versukkeling.
ring, Het deelw. vqrstoord wordtals bi
jv.n.ge- 'Feelal.en. b.w..ik vertaalde,heb vertaald.
bezigd voor vergram d:om alhun leed verstoord, Van de eene taalin deandere overbrengen- Van
hier vertaalbaar,vertaalster,vertaler,vertaling.
L.D .S.P. V erstoordheid.misnoegen.
Fertegenw oordlgen.b.w.,ik vertegenY erslorven ,zie versterven.
Y ersleuteu. (zich) b. en wederk. w., ik woordigde,heb vertegenwoordigd. V an tegenwoorverstoutte, of verstoutte mi
j,heb verstout,ofheb #d'g. A ls tegenwoordig voorstellen: ik kan het

jk vertegellwoordigen.Voort:is:iemand
llli
jverstout. Vanstout Stoatmaken,verkloeken: mj duideli
wie verstout t
l zoo, dat gt
i dat doet? HALMA. vertegenwoordi
gen,derwjzein deszelfsplaatssprezhandelen,dathi
jgeachtwordtzelfgesproZicltverstouten:ik verstoutrni
j,om u te-nadercn. ken el

ken en gehandeld te hebben. Van llier vertegctl' eeslou w en, zie verstuwen.
F
Y erslrau gex:, verstrengen, b. w., 1
*k ygj.. woordiger,vel-tegenwoordiging. Zalnenstell.:volksstrangtle, heb verstrangd. V an stranq
n streng. vertegenwoordiger,volk-svertegenwoordiging.
A.
F e
Eigenli
jk, vast zamentrel
tken. Overdr-, in het l eelel.l.en, b. w., ik vertelde,heb verteld.
naauw brengen:daer hi
j een ander ombrenght in Andurs tellen dan voorheen: vertelhetgeltlnog
'tverstranglaen. J.B.H ouw. En in dezen zin eens. Verhalen:gi
j moet het zoo vertellen,a1s
het voorgevallen is. Als ghihier hoertvertellen.
heeftP.l'latTusy;x:onvcrstrangen.
'Fersérekk eu, b. en o. w., ik verstrekte, M .S'
rolts.Svederk.zichvertellenis,zicllinhettellen
heb en ben verstrekt. Bedr-, verschafl'en, opleve- misgri
jpen:ik heb mi
jdroevig verteld. Van hicr
ren, al
s toereiken:iemand gel(lttl
t iets verstrek- verteller, vcrtellillg, vertelsel, verhaal; vertelstem
ken. IIALMA. Onz.,even als strelckel
l, uitgerekt Zamenstell.:vertellenswaardig.
worden, om eene rigt
ing teverltri
jaen,die ergens l'eréel.sel., o.,zie vertellen.
op uitlooot:ten beukelaar,ten scllild,voor u ver- Y erteren , b.w.,ik verteerde, heb verteerd.
strek-ken. L.D .S.P. V an hier verstrekking. Van teer. Op nieuw teren; het schip lnoetverYeeslrqken,b.en0.W.,*
1k verstreek.heb teerd wortlen. A1terellde verbl'uiken:ik heb voor
en ben verstreken.Bedr.,alstri
jkende vl
tn plaats lleelwataan teer verteerd.
doen verant
leren:verstri
jk die haren een weillig. 'Feréeren. b.en o.w.yik verteerde,heb en
Stri
jkende verbruiken :il
t heb daaraan reeds al te ben verteerd. Bedr-, opeten: in een oogenblik
veelkalk verstrekeu. Op nl
*etlm e1-1 anders,dan wasallesverteerd. Bi
jzonderli
jk van gedierte:de
te voren,stri
jken :die muts moet verstreken wor- sprinekhaen sa1 't verteeren. BIJBELV. Overdr-,
den. Onz.
,alstri
jkcnde voorbi
jgaan, vervliegen: vall vuur:de stad werd door hetvuur vertcerd.
ons ltt
ven verstri
jkt tusschen vreese1
ahoop. 1)e V an andere dingen, verwoesten,verdelgen:door
dellroest,door hetzwaard,door den honger verti
jtlis alverstreken. V an hier verstril-king.
Y erslrfkk eu. b.w.,ik verstrikte,heb ver- teerd wordea. Derouw verteertmi
jnezielgestadi
g.

js,verdouwen:datisnietteverteren. Al
stri
kt. Alldersstrikken dau voorheen;wi
jders,in Van spi
eenen stril
tvangen. Verder,arglistigli
jk verschal- terende, etellde, drinkende,enz.verbruikell,doorbr
engen
,verkwisten:lliJ-zalhetgansche vermogen
ken hoesi
jhem verstrickensoudeninsi
jnereden.
BlassLv. V an hier verstrikker.verstrik-king.
van zi
jnevrouw verteren. Onz-,in zi
jne bestandY erslreol.jen, b. w., ik verstrooidc,heb declen ontbok
lden s
vorden,meer ofmeereigenli
jk:
j verteertvan hartverstrooid. Al strooi
jende verbruiken: ik heb al llet verteert in den edik. Zi
miJ-a stroo reeds verstrooid. étls stroo, dat m en zeer. Van hier verteerder,vertering.

strooit, vaneenspreiden: ick verstroi
jdese ondcr Yertlenen.(l1ASMAvertiellden)b.w.
,ikver(1ehei
jt
lenen,endesi
jwierdenversprei
jdt.BIJBELV. tiende,(vertiendde)heb vertiend.Hoogd.verzelmtelt.
Iemalldsgellachtenverstrooi
jen,vaneen onderwerp D oflr betaling der tienden van vertlere aanspraak
aftrekken.svederk.zicâverstrooq-k??,zicl)uitspannen. daarop ont
het
len: het gewas tlesjaarsvertienen.
Vatl llier verstrooî
l-er, verstrooi
jing, lzet deelw. G4 vertient mant: ellde rt
li
jte ende alle mocstrui
jdt, BIJBSIzV. In tienen verdeelen, om een
t:
ut-stt'
ooid,als bi
jv.n.: verstrotlide gedachten. en l
verstrooitlvan gedachten;waarvan verstrooitlheid. tiende naar zicil te nem en, ofaan de opbrellgst
*rerslu :k en. b.îV ik .verstuikte,hcb ver- van een tiende te onderwerpen:hi
jsaluwekudde
ten'neders.verstuken,vries. vertienen. BIJBSLV. ()ok om andere redenen in
Stu1
-kt. Hoogd.verstaucl

ferstociyk. V an een been, hetzelye uit het litl tienen verdeelen: m en vertiende hetlegioen,om
brungcn, tloor het averegts neer t'
e zettcn:draag den tienden m an ter dood te brengen. Van hier
zorg,datgi
jgeen been verstuikt. Van hierver- vertiender,tiendlleffer,tiendontvanger;vertiending.
'Feet:er. o. Aftrek:dat boek vindteengoed
stuiking.
Y erslxxl.veu. b.en o. w., ik verstoofjheb vertier. Verkoop, sli
jting: wilt gi
j het vertier

*

en btn vergtoven. Btdr-, in stof doen vqrvliegen : daarvan op R nemen?

VERTIEREN- VERTUITEN.

727

'Feel:eren. b.w.,ik vertierde, heb vertierd. trapt, door aller voet. Tu.D.S.P. Van hier
Verhandelen, aan den m an helpen: veel goedts vertrapping,vertrapper?enlletvoortdurendewerkw.
vertieren,oftsli
jten.Klra. Diehaark
-oopmanschap vertrappelen.
vertieren. J.DE M ARRS. Van hierverticring.
Y erlredeu, b. en o.w.,ik vertrad,heb en
'FertoeK, o. 1)c daad van vertoeven:zopder bcn vertreden. Bedr.y vertrappen:het volck verecnig vertoef.
tradthem in de poorte,dathi
jsterfBlaob
ltzv.De
'Feréoeven, o. w., ik vertoefde, hel) ver- deugd enz, vertreden. Z ich nertreden, zich door
toefd. Zich ophouden,wachten,verbeiden:vertoef wandelen verkwikken. Zich in llet treflen benanog een wcinig. Salnmtzlen, om ergens te ver- deelen:ik heb mi
j vertreden. Zjnen voet verschi
jnen,achterbli
jvel:mi
jlheerevertoefttekomen. tretlen. Onz., is vertreden eenen, of meer dan

Bl
asELv. Bi
j KIIa. en elders,ook bedr,afwacll- eenen,tred voorwaarts,achterwaartg. ofterzi
jde
ten, inwachten; ook ophonden, langzaaln doen afdoen. V an hier vertreder,vertreding.
'
Feeleek
.
o.
,
m
e
er
v
.
ve
r
t
r
e
kke
n.
D
e
daa
tl
voortgaan:en hi
j hadde oock lterghens Eancl
tee-

ringhen of bolwerken, die ft werek verttlefden. van vertrekken, in den zi
n van verhalen:de Ko-

VSL.CHaox.v.Hooax. lemand vcrtoeven betee- ning metgeduldtaanhoore nli
jn vertrek. llool,'
r.
kcnt ook hem (Ioen bli
jven:en het haer voorts ln den zin van verreizen:devutlrigheithunnerliefde
ongelegen viel, den Kei
jser haren M an, i
n desc desm ertvanditvertrek zeergcvoelig vond.H ooF'r.
landen,te vertoeven. V EL.CHR.v.H. Van hier ln den zillvan uitstellen:haestu?zondervertreck.
vertoeving. Zamenstell-:vertoefplaats enz.
V oNo. Sonder langherdralen, of'
t vertreck. FsoY erlel.ken . b.w.,ik vertolkte,heb vertolltt. RlAx. Als (1e zaaken geen vertrek geheugen.
V an tolk. A ls tolk van de eene taalin deandere Hoop'
r. Sehuil
plaats,vri
jburg:hi
j is mi
jn hoog
overbrengentik vrees,datmi
jnegezcgtlenaveregts vertrelcin nood. L.D.S.P. Daarentegen dtlidt
vertolkt zullen worden. Vertalen, overhet alge- vertrek in den gewonen sti
jl een deelvan eene
m een: hoe hebben de Overzetters ditvertolkt? woning aan:dit is 't vertrek der ontle luiden.
r. Zamenstell.: binnenvertrek-, slaapvertreky
Uitleggen: het is dt
lideljk genoeg gezegd,men HooF'
belloeft llet niet te vertolken.H ALMA. Van hier stookvertrek,woonvertrek,wintervcrtrek,enz.
vertolker, vertolking,enyvan hetdeelw.vertolkt,de liel
rérekk ex:, b. en o.w.,iI< vertrok,lleb
zam enstell.onvertolkt.
en ben vertrokken. Bcdr.
,van zi
jne plaats trek'Ferleeg. o., m eerv.vcrtoogen. Van toogen, ken: de paartlen kunnen tlen wagen geen strootoonen. Een geschrift, of eene lnondelinge rede, breed vertrekken. Uit zi
jne rigting trekken:den
diencnde,om ietsaaltte toonen,tebewi
jzcn,enz.: mond totlagehen vertrekken- Uitstellen,verschtzi-

welk een langwjlig vertoog! Uwer Majesteitflit ven: vertrolt toteen beqt
zaemen ti
jtdestrafval

vertoog over te schikken. l'
lootpT.
't lasterstuk. Voxo. Verhalen:staettoe,dat ick
Ferloegen, b. w., ik vertoogtle, heb ver- 't gehoorde m agh vertrecken. Voxo. Ick zalu
toogd. Aantoonen, vertoollcn: hunlle behoeften 'theel verllael van voren af ten einde toe verbi
jsmeekschrifttevertooghen.Hoolp'
r. Ui
tstellen: trecken. H ulosxs. A nders is *ch t'tsrfrt,/c/--e?k,
de Jonghelingh en vertooch nietdesesaketedoen. zich in het t
rekken (van eene kaart enz)verBlasEcv.
gissen, mistrekkcn. Ol1z., sammelen, vertragen,
Y eetoon . o. De daad van vertoonen :onder achterbli
jven:hoe lang de ti
jtvertreckt,in grooeen weidsch vertoon van pracht en praal. 1:001- te zal
ten spoét de hemellangzaam.Voxo. 'W aereen beknopt vertoon van de gegrondheid der on- om vertreckt si
jn wagen te komen? BlJnElzv.
derstelling enz. Op vertoon te betalen.
Verrei
zen: wi
j staen reede te vertreklten.Voxo.
Y erleonen, b. w., ik vertoonde,lleb ver- Voorts,dienstboden, die van m eester veranfleren

toond. Voorstellen:hi
j vertoondeden Koning de mi
jn knecht vertrekt eerstdaags. Van hier vernoodwendigheid der zake. Ten tooneele voerell: trekk-ing. Zamenstell.:vertrekkamerenz.
wanneer za1 die klucht vertoond wortlen? Ten Y erlroeée:en ,zie troetelen.
toon spreiden:om zjne grootheid te vertoonen. Y ertrooséen, zie troosten.
V oorts is:iemallds persoon vertoonen, evellveel
*-er*rouw en, b. en o. w.rik vcrtrollwde,

als iemand vertegenwoordigen. M aar gemeenli
jk lleb vertrouwd. Vasteli
jk geloovel
), verwachtel
):
is zieh vertooneu verschi
jnen,tevoorschi
jn komen: tlat vertrouî
v ik van l
z. Ik vertrouw,dtlt ll
i
jl
t(
)g
er vertoonde zich eene staartster aal) (le lucht. wel komen zal. M et verlating van zicll op ieDaerPArataxsnietbi
j wi
jlen zicl
)vertoont Voxo. nlands trouw, aan hem opdragen, in bewaring
V an hier vertooner,vertooning,vertoonster. Zamenstell.:vertoonplaats enz.
'Feeloornen. b.w.,ik vertoornde,heb vertoornd. V ergram men : vertoorn hem toch niet
mcer! M et smert verzuehtze om zulk een'stuk
uit een vertorent hart.Voxo. Ook wederk.ziclt

geven,enz.: u vertrouw ik dien gewigtigen last.
V ertrouw haargeen geheim. Zich ergensop ver-

trouwen, daarop vasteli
jk stennen, bf
luwen, enz.
Zich vertrouwen is ook een ongelukkig huweli
jk
aangaan.Vanhiervertrouweeli
jk,vertrouweling.Het
deelw.vez.
troumdwordtalsbtjv.n.,endeonbepaalde
js het vertrouwen als zelfst.naamw.gebruikt.
vertoornen,vergramd worden)I
li
j begon ziclzdaar- wi
over te vertoornen.
l'erlulleu, b.w.y ik vertnide,heb vertuid.
'F eréra gen , b. en o.w.,ik vertraagde,lleb
vertraagd. Y an traag. Bed1'., traag maken,laat
doen versehi
l-nen: den voortgang der zaak vertragen, Onz.,traag worden,sammelen:i/1goed doen
vertragen. Van hier vertraging,
'Feelrapp en , b. w., ik vertrapte,heb A'er-

Aan eenen kabel van voren en achteren vastmaken : het sehip ligtvertuid. HooosTnATsx zegt:
J'AN Vos, die aen de straettaeldezer stadt vertuitwas. Voort
s!komtvan hiervertui
jinp en de
zamenstell.:vertulanker.
Y erlu lseh en. b. w., ik vertuischte, heb
trapt. AI trappende vermorzelen: hi
j za1geenen vertuischt. Verruilebuiten: ik wiIdatpaard verworm vertrappen. V an de paarden vertrapt. tuischen. Doorbrt'ngen,verk-wisten:dieuwen dier-

VoLLyzxl
4. Oneigenli
jk)van evellveelwelke druk- bren ti
jd verdallstyverkuscht)vertui
scht. DE Dscx.
F ertul.éex:, b. w., ik verttlitte,heb vertuit.
kende mishandeling en dwingelandi
j:geplt
lkt)ver- '
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V an tuit. ln tuiten vlechten:de Roer, die 'thair ben vervaren. Bedr-, met vaartnig verplaatsen:
met riet vertuit. V oxo. Versieren: de schoon- hetlaatzich betervervaren,dan verri
jden. Aan
geoogde bruit, met haer deugden best vertuit. het varen te koste leggen: wi
j vervaren geen
MooN. Hoorlh heeft ook: zi
jn krachten aen geld, geene vracht. Onz,, van de eene plaats
iets vertuiten.
naar de andere varen: de schuit vervaart geY erlw l.jfeAen, o.w.,îk-vertwi
jrelde,heb stadi&œ. ln Vriesland, verhuizen: wanneer ver-

vertwi
jfeld. Derwi
jzet.
rgensaantwi
jfelen,datmen vaart gi
j uit dit hnis? Voorts,henengaan over
alle hoop daaromtrentverliest,wanllopen:gi
j moct het algemeen:ik weetniet,waarhi
j vervarenis.
niet vertwi
jfelen, maar moed houden. Van hier V an hier vervaring. Zamenstell.:vcrvaardag,A'ervertwi
jfeling. Iletdeelw.vertt
en
-f
'eldwordtalsbi
jv. vaartiald, enz.
n.en bi
jw.gebezigd.
Yekvareu. (vervaard maken)b.w.
,ik verYervaard, bi
jv. n., vervaaxder,vervaardst, vaarde, heb aanvaard. V an raar,vrees,angst en
Eigenli
jk, een deelw. van vevvaren. Verschrikt, schrik bezielen:gi
j zult haar niet ligt vervaren.
bevreesd:hi
j laat zicl nietvervaard maken. Van HethooftderGoon,die'talvervaertmetzi
jnen
hier vervaardheid. Zam enstell.:onvervaartl enz. donderslagh.Voxo. Een droom,die mi
j verveer'v eevaardlgen. b w.,ik vervaardigde,heb de.BIJBILv. Van hier vervaarli
jk, vervarenis.
vervaardigd. Van vaardh. Vaardig,gereedma- Hetdeelw.vervaard wordta1sbijv.n.gebruikt.
ken, toebereiden: wie heeftdatgeschriftvervaar- l-ekvaélen , b. w.! ik vervattede, heb verdigd? Van hier vervaardiger,vervaardiging,ver- vat. Anders vatten dan voorhten: gi
j moetde
vaardigster.
bi
jlvervatten. Hervatten, herhalen: vemrat let
F ervaarl
'
l:.jk, bi
lv. n. en bi
jw.
,vervaarli
j- eens op eenen anderen ti
jd!Bevatten,omvatten:

ker, vervaarli
jkst. Van vervaren. Geschikt, om erismeerin vervat,dan gi
jweldenkt. Vanhier
te vervaren,om vaar,vrees,schrik,aan tejagen: vervatting.
welk een vervaarli
jk geschreeuw! Ook a1s tus- Y eevelen, b.w.,ik verveelde,lleb verveeld.
schenwerpsel: vervaalli
jk!welk een houw ! Van Bi
j KIL.ook onz,vermsnigvuldigen. Hedendaags
bcdr-, door verm enigvuldiging van hetecn of anhiervervaarli
jkheid.
'K'
-ekvwl
l.. o. D e daad van vervallen, afne- derkwellen:gi
J verveeltmi
j m:tt
1w onophoudel. Ook va
n zaken:datze
lverveelt
ming, verergering, ondergang: datbedri
jfschi
jnt li*i
Fk aeka
'
<-'
x''- babbe
.
.
in vervalte geraken. Nvi
jders,voordeel,dataan mi
jgeweldi
g. Ztch vervelen is,uitzi
l
nebczighcid,
iemand vervalt: er is voor de dienstboden veel of ledigheid,verdriet scheppen: ik verveel mi
j
onder de aanhooring van zulke pl-eken. Vanhier
verval. Datwaseen mooivervalletje.
Y ervaldag. m.,zie vervallen.
verveling, vernelend, bi
jv.n.cn l)i
Jw.
,vervelendcr,
Y erval.l.en. o. w.,ik verviel,bcn vervallen. vervelendst,enz.
F etverseq
lten, b. w , ik ververschte, hcb
Bouwvallig worden:uw huisbegintgrooteli
jkste '
vervallen. Afnement mi
jne nering vervalt. Mi
jn ververscht. V ersch maken: de pekel zal verkrachtisdoormi
jn schuld vervallen.L.D.S.P. verscht moeten worden. Versch voorhetgeheu-

Een schip vevvalt, wanneer deszelfs loop van de gen brengen:die sonder weenen noit sich selftlw

behoorli
jkerigting afwi
jkt. Alsdan vervallenook min ververst. OuoAAx. In verscltwaterweeken:
f
1eschepelingen:wi
jmoetenop een sekerei
jlandt zoute visch ververscllen. Verkwikken: wi
l- ververvallen.BlllzElzv. Tot dronkenschap,totarm oe- verschten ons met eenen drollk. Ou1. ook bede, enz. vervallen. V oorts,is vervallen,van den vochtigen: ververscht worden mitten wateren.

vorigen eigenaaraan eenen anderen geraken:zi
jn BIaBsIa,l477. Van hier verversching.
huis is aan de stad vervallen. V erstaan: dat

v ervilegen, o. w., ik vervloog,ben ver-

pand zal haast vervallen. Versclli
jnen, betaald vlogen. Van zi
jneplaats vliegen: de vogelver.
moeten worden: de wissel vervalt in de aan- vloog. Schichtig wegsnellen: de ti
jd vervliegt.
staande week- Openvallen,A'ervuld moeten wor- Derwi
jze wegwasemen,a1sde geestigedeelenvan
den:draeven vroegh en laet, wanneer een ampt verschillende dranken: sltlit de flt3sch, optlatde
vervalt en te vergeven staet. W ESTERB. Van kracht van den wi
jn niet vervliege. Van hierverhiervervalling. Zamenstell.:vervaldag,vervalti
jd, vlieeing.
enz.

Y ervl.:elen. o.w.,ik vervloot, ben vervlo-

Y ervaè
lsehen. b. w., ik vervalgchte,heb ten. Anders vervloen
-w
enb hoogd. vet
fieszen. Al
vervalscht. Van valsch. Door bedriegeli
jke in- vlietende wegsnellen: a1sde slnisgeopend wordt,
menging van heteen ofanderinwaardeverminde- vcrvliethetwatcr. Oneigenli
jk:wat leitmi
jaan
ren:in dureti
jden worden allerleikoopwarenver- deprachtdercensvervlooten ti
jd!OIJIIAAN.
valscht. De waere leer vervalscht,verdraei
jt,en Yexvloel
xjen.zievervlieten.
quali
jck dui
jdt.W ESTIRB. Van hiervervalscll
er, Yervl.
oeken.b.w.,ik vervloekte,heb ververvalsching.
vloekt. Met eenen vloek verdi
jen: ik heb het
Y ervangen. b.w.,iltverving,heb vervan- spelen eens vooral vervloekten verzworen. M et
gen. Vervatten,begri
jpen: eene groote wolcke, eencn vloek verwenschen: hi
j vervloel
tte hetuur,
ende een vi
jer daerin vervangen.BlasErzv. Ver- waarop hi
jhaarheteerstezag. ln den STATENpoozen: wi
j vervingen elkander. Het speelttlig slasyixz,mettoebede,ofgawisseaanl
tondigillg,van
zal dien toon vervangen.L.D.S.P. Deplaats alle zoodani
g onheil bejegenen,llswaarmede de
van iemand, of iets, vervangcn is, in deszelfs overtreders der mozaische wetbedreigd waren,en
plaats komen,dieplaatsvervullen:hi
jverving de lletwelkmen denvloekderwetnoemde:segentse,
plaatsvan zi
jnen overledenen vaf
ler. Eindeli
jk die 1 vervloecken -- hetaerdri
jck: dat deHeere
was: iemand vervangen, oulingg. borg voor hem vervloecktheeft. BIJBELV. O()k ln den ban doen.
bli
jven:de Grave vant nldaer borghe,deen wel Zicltrcrrlopl-t
'
p? is,zi
ch zelzen allerhandeonheil
vervinghen.M .S'roxa. Van lliervervanger,plaats- toewenschen, in gevalle men geene waarheid

vervanger,vervanging,vervallgster.

spreekt:hi
jbegonhem selventevervloecken,ende

Yepvapen. b. en o.w.,ik vervocr,heb en te sweeren. BIJBEL&-.: of ingevalle men iets niet
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doet: wi
j hebben ons selven met vervloeckinge vreemdt zich al m eer en meer van mi
j. Onz.,
vervloekt,niette sullen nutten,totdatwi
jPAULIJM afkeerig worden:sekerlick si
j zi
jn van mi
jversullen gedoot hebben. Bzgssrv. Van hier ver- vreemdet. BIJBSLV. Verwi
jderd,verstok
-en, worvloeker, vervloeking.
Y ervoegen, b.w., ik vervoegde. heb vervoegd. A nders voegen dan voorheen:ik laatden
muur vervoegen. Die stukken moeten vervoegd

den: zo lang van rust vervremt. Voxo. E en

vreemdeling worden:hi
j vervreemtltgeheelen al.

HALMA. V an hier vervreemdbaar, vervreem ding,
enyvan het deelw.vervreemd,vervreemdheid.
worden. HALMA. Zich vervoegen, met 64
.'
, tot, Y eeve:ezen. o. w., ik vervroos, ben verenz.is,zich begeven,zich zam envoegen vervoeg vrozen, en .
vervrieî'en, dat, even als het hoogd.

u bi
j eerli
jk gezelschap. Eindeli
jk,is vervoegen,in vez
f
'rferen,ook in gebruik moet zi
jn geweest:ik

de spraakkunsq werkwoorden verbuigen:datwoord
wordt onregelmatig vervoegd. V an hiervervoegbaar,vervoeging.
'Feeveeren. b. w., ik vervoerde,heb vervoerd. Eene andere voering in een kleed zetten:
ik laatdien rok vervoeren. Tot voering verbrui-

vervroor,ben vervroren. Van de vorst doordron-

gen worden: handen en voeten zt
la hem vervrozen ofvervroren. Y an hier vervriezing.
'Ferveeegen.b.en o.w.,ikvervroegde,heb
en ben vervroegd. Van vroeg. Bedr., op een

vroejer ti
jdstip plaatsen: waarom wiltgi
juwen
ken: een oudjak in een nieuw vervoeren. Yan trouwdag vervroegd hebben?Vroegertevoorschi
jn
hier vervx ring.
doen komen:om de vruchtentevervroegen. Onz-,
Y eeveeren. b. w.,ik vervoerde, heb vem metzt
j'
n;vroegerkomen:dekoortsvervroegtdavoerd. Van de eene plaats naar de andere voe- geli
jks. Van hier vervroeging.
ren: koopwaren vervoeren. A1s op eene gewel- Yeeveelllken. b.w.
, ik vervroli
jkte,heb
dige wi
jze uiteenen vorigen toestand wegrukken: vervroljkt. Van vrolbk. Vroli
jk maken, verbli
jgi
j laatu door allerlei driften vervoeren. Ver- den:de wy
i-n heefthem vervrolkkt. Ook wederke:
voert van minne. V OND. Van hier hetvervoer, zî
jking.
kh vervrohjken. Van hie.rvervroli

de daatl van vervoeren,- vervoerbaar, vervoer- Feevull.
d. zie vervutlen.
der,vervoering,vervoerster.
Y ervu::eu , o. w., ik vervuilde, ben verY erveAg. o.,m eerv.vervolgen. Dedaad van vui
ld. Eigenli
jk even a1s het hoogd.verfaulen,
vervolgen:hetvervolg der Ketteren. lloor'r. Al opperd.el
faulentNoTK.idulen,rotten:de wonde

t al meer en meer. Zie mi
jn vloei
jend'
wattotvoortzetting van een bedri
jf,verhaal,enz. vervuil
dient:in hetvervolg dtrredevoeri
ng. Er schi
jnt etterbuilen gansch vervuilen. L.D.S.P. Fig.:
geen vervolg op te kom en. Vervolg op W AGE- onder malkanderen vervuilende en verstinkende.
NAAR. ln hetvervolg,enb4'het vervolg, z4n bi
j- BRAXDT. Voorts,metallerlei vuilbezet worden:
woordeli
jk evenveel a1s in vervolg,en bi
j rerroîg wat vervuilt die sloot! Bi
J KIL.ook bedr.
tmet
van f#'
Z naderhand. Hoof'
r bezigthetA'ooraan- vuilbemorsen,bezoedelen. V an hier vervuillng.
zoek:die IuEzcEsTxu,op vervolg van PoslœtzLs, 'Feevul:en. b.w.,ik vervulde,heb vervuld.
derwaartsgestuurthad. Zamenstell.:ti
jdvervolg. Vo1 maken: die sjne holen vervulde metroof.
Y eeveigen . b. w., ik vervolgde,heb ver- Blasslzv. Volbrengen: iemands wenschen, eene

volgd. Menschen of dieren najagen, om ze te spreekbeurt enz. vervullen. Die voorspelling is
vangen, te vellen, enz.: wild, struikroovers,ver- vervuld geworden. Iemands plaats vervullen,hem
volgen. Overdragteli
jk: iemand met hoon en opyolgen. Voltooi
jen:op datuwebli
jdschap versmaad vervolgen. In regten vervolgen. Voorts, vultzi
j. BlgslLv. En hier heeft vervullen nog
ook wegens de voortzetting van een verhaal, be- menige andere min gebruikeli
jke beteekenissen.
J HoolT,voor vervulling,dri
jf,enz.:opdatgi
juwe redeongestoord vervol- Van hïer vervul, bi
gen moogt. Zi
jn regt,een regtsgeding,vervolgen. vervuller,vervulling,vervulster.
V an hier vervolgens, vervolger, vervolging, ver- Y eevupen . o. w., ik vervuurde, ben vervolgster. Zamenstell.: vervolgziek, vervolgzueht, vuurd. V an pt
/tzr. D oor zoogenoemd vuur ver-

teerdworden:hethoutschi
jntgeheelte vervuren.
'
Feevoigens, bi
jw.van orde. Genoegzaam Datboek isverwormd en vervuurd.
'
Feew .verwe,zie ver
f.
melde: hi
j ging vervolgens naar beneden. Ver- '
Feew aa:d, bjv. n. en bi
jm, verwaaider,
volgensaten wi
jgezamenli
jk.
verwaaidst. Eigenli
jk,een deelw.vanverwaakkn.
Y eevoegden ,b.w., ik s'ervoogdeyheb ver- Door den wind ontredderd:hi
jzieternog verl afgedreven:
voogd. Eigenli
jkyonder voogdtlstellen, houden; waaider uit dan gk. Door den wint
enz.

evenveel,als voorts,ten vervolge van hetvoorge-

vervolgens verwinnen, temnlen: de m in vervoogt
het al. Hoo>a'
r. Eene provincie, of een wingewest,noemt OuD.:een vervoogd landschap.
'*rexvoxdexen . b. w., ik vervorderde,heb

er lagen verscheidene schepen aan lager wal ver-

waaid. Bi
jKls.komen nog andere reeds verou-

derde beteek-enissen voor, als verwaalde âcrîkg,
voor gedroogde,
?78r?;7JJ2*de wq%
'
# YOOr Ver#@
vervorderd. Voortzetten, vervolgen: om mi
jne schaalde.
reis te vervorderen. V erhaasten, bespoedigen: Yeewaal
leu, b.en o.w.
jik vers
voei,(ververvorder uwe kom st. V an hier vervordering.
waaide) heb en ben verwaaid. Bedr-,alwaai
lende
F eeverm en. b.w.,ik vervormde,heb ver- van zi
jne plaats dri
jven: het hooi is door dat
vormd. Anders vormen dante voren. Van vorm, onweder verwaaid. D e wind verwaeit llet kleet.
van gedaante.veranderen: sich vervormen in een VoxD. Onz., door den wind van zi
lne plaats geregenvlaeg van goud. W ISTSRB. Van hier ver- dreven worden: de papieren zullen verwaai
jen.
Er verwaaide geen blad aan de boom en. Van
vorm er,vervorming.
Y erveee- den. b.en o.w.:ikvervreemd- hier verwaajing. Het deelw. verwaaid,zie boven.
de,heb en ben A'ervreem d. Bedr.,oqtvreemd.en.
Yeew aand. bjv. n. en bi
jw.,verwaander,
Vreem d m aken,van den eigen&ar tot iem and an- verwaandst. Eigenli
jk,een deelw.van hetveroud.
we
r
k
w.
v
e
r
wa
n
e
n
,
z
i
c
h
i
e
t
s
l
a
t
e
n
v
oorstaan. W elk
ders doen overgaan:hi
jvervreemdtalzi
jnelanderi
jqn. Verwi
jderen, afkeeri
g maken: hi
j vvr- een verwaand m ensch ! vermetel: verFaent en
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snoot.Voxn. m optverwaentdewieken ln mi
ln verward. Bedr.,ln de war brengen:gi
jverwart
leed. AxToxlo. Van hier verwaandeli
jk, ver- hetgaren al meer en m eer. In onstuimige bewewnandheid.

Yeewaardlgen, (zlch) b.en wederk.w.,
ik verwaardigtle, en verwaardigde mi
j, heb verwaardigd, en heb mi
jverwaardigd. lemand m et
iets bejegenen, dat mellhem waardig acht:verwaardig mi
j rnet eenig antwoord. Zich totiets

ging brengent ick so1 de Egyptenaren tegen de
Egyptenaren verwerren. BIJBELV. Onzw, in de

war raken :in een ltetverwarren. Fig.:in zi
l
-ne
bi
jv.n.gebezigd.
'
Wrerw aten, bi
jv. n. en bi
jw.
, verwatener,
begeven, dat m en iem and waardig acht:ik ver- vcrwatenst. Eigenli
jk,een deelw.van hetverou-

waardigde mi
l-niet,heln te antwoorden. Van llier
verwaardiging.
Y erw aarl.oezen. b.w.,ik verwaarloosde,
heb verwaarloosd. Yan waarloos. A1s ecn waar-

rede verwarren. H et deelw. verlravd wordt a1s

derdc w. vel-waten, aan zich zelven overlaten, in
(len ban doen.
lterkelil-k gebannen: .TAcoB,

eerst geleit in 't graf zi
jncr voorouderen,werdt,
a1s verwaatcn,daar uitgetoogell. Voxo. V erme-

loosbehandelen:zi
jne gezondheit
l verwaarloozen. tel,trotsch:datverwatenvolk.A1sbi
jw.
.stouteli
jk,
Verwaerloostgi
jhetlantvan uwe geboorte.YOND. trotscheli
jk,zoo roepen zi
jverwaten. L.D.S.P.
V an bier verwaarloozer,verwaarloozing.
llezen zin van vermetelheid enz. heeft het woord
Y epw aeh len . b. w., ik vemvachtte, heb eerst laat, en denkeli
jkslechtsbi
jvergissing,geverwacht. Te gemoet zien:wil-verwachten dage- kregen. llezelqre heerscht oolt in verwatenheid.
li
jks ti
jding van hem. Ook wachten,verbeiden, Y erw alexen . b. w., ik verwaterde, hel)
bedr.:alsgi
jtesamen l
tomtom te eten,verwaeht verwaterd. lloor water bederven: de regen ver-

malkanderen;en onz.:a1ssi
jlangeverwachtheb- waterthet houtwerk. Een rerktltzelertpeevt is, bij

ben. Blan>:Lv. V an hier verwaehting,waôrvoor
weleer verwachtgebezigd wertl:na lang verwacht.
Z.N.
Y erw akk ereu . o. w.. ilt verwakkerde,
benverwakkerd. V erlevendigen,opwakkeren:dat

KIra., een overwaterd, dat te vcelgedronken,of

zulks, terwi
jl het al te warm was,gedaan heeft.
Voorts,is verwateren, bi
jHALMA,inanderwater

zetten dan voorheen: die zoute visch mag we1
eens verwaterd worden. Van hier verwatering,

gi
j nu eenmael wetlerom verwacltertzi
jt;om aen en,van hetdeelm verwaterd,verwaterdheic
l.
mi
jte gedencken. Bl.
yBsLv. Van hierverwakke- Yeew edden. b. w., ik verweddede, lleb

ring.
verwed. A an eene wettenschap opzetten: ik verY erw a ndeien , b. en o.w.,ik verwandel- wed er allesonder,watik in de wereld heb.
de, heb en ben verwandeld. Bedr., veranderen, Y erw eerder. m.,zie verweren.

verl
teeren:alsden wi
jnverwandeltwort in azi
jn. Yeew eezen, o. w.,ik verweesde,ben verTscsp voL w oxoEas. Verwandelde Hartog JAX weesd. Van wees. Van ouderen beroofd w()rvAx BEIJERSN 'tgerecht. NVAGFINAAR. Onz.,I
ài
j den :datgeen verweeset kindt. MlEms.

KIL.van de eene plaats naar de andere wandelen. Y erlvek k en. b.w.,ik- verwekte, heb vcr-.
Voortg. weggaan: waervoor de schaduwen ver- wekt. Te wege brengen, voortbrengen: kinderen

wandlen en verdwi
jnel). VOND. Veranderen: verwekken. 'tGeen haer lacchen doet, enjock
doch de seherpe vel*wandelen niet ïn zagte. Tsx en spel verwekt. W ESTSRB. In hetleven tcrug
KATE. In eenen nachtegaal zou zj hem doen brengen,opweltken2Godt,die de doode verwel
tt.
verwandelen. Blloylltu. Van hier verwandeling, BIJBELV. Ook fkt
lurli
jk:om den naam des ver-

en de zam enstell.:gedaanteverwandeling,zielsver- storvenen te verwecken. BlgnsLv. Tot toorn
wandeling,enz.
verwekken. H ALMA. Van hier verwekkcr, ver-

'
Ferwanl,bjv.n. Eigcnli
jk,een t
leelw.van wekking,verwekster.
Y erw eldlgen, b. w.,ik verwtldigde,11eb
teek-enis van vcrbinden gebruikeli
jk moet zi
ln ge- verwddigd. Overqreldigen:men verweldigde het
weest. Vcrmaagschapt:wi
j zj
in in den vierdcn bolwerk stormenderhand. Van hier vemveldiger,
graad aan elkander verwant. Ook a1s m ann.en verweldiging.
vrouwel.z.n.:hi
j noodigdealzi
jneverwantenter Y'
erw eIf,verwulf,m,
,zievelv
welven.
bruiloft. Voorts, fkuurl., eenerlei afkomst heb- Yerwelken. o.w., ik verwelkte,ben verbende:die woorden zi
jn aan elkander verwant. welkt. Verslensen: eigenli
jk, van bloemen en
Of anderzins verbonden:hoe nader dat si
j si
jn gewassen; fig-, van (
1e schoonheid des gelaats,
verwantaen sotterni
j. W ESTERB. Van hier ver- hetleven,enz.:onsleven verwelktalseene bloem
wantschap, verwantschappen. waarvan verwant- des velds. flok we1eens bedr-,doen verslensen:
schapt. Zamcnstell.: blocdverwant, eedverwant, zoo verwelkt de ri
jp een bloem. Voxo. Van
het verotld. verwanden, rcrpz,g'ndczl. datin de be-

geloofsverwant,enz.
hierverwelkbaar,vexwelkbaarheid, verwelking,en,
Y erw anlseh ap .verwantschapt,ziever3eant. van hetdeelw.verwelkt,verwelktlleid.
Yerw aren. verouderd b.w.,ik verwaârde, 'Ferw eiko- en, b. w., ik verwelkomtle.
heb verwaard. Bewaren:om te vcrwaerne dat heb vemvelkomd. Van welkom. W elkom heeten:

werc. M.S'
roxs. Oppassen:dese (dieze) vcr- wi
j werden op het allerminzaamste verwelkomd.
waerde in dit doen. M . STOKI. Zamenstell.: Van hier verwelkoming.

kraamverwaren:uit kraamverwaren gaan; waar-

Yerw el.
eos.zievev
f rcrk/
J.

van kraam verwaarster.
Y erw eAven , b. w., ik verwelfde,heb ver'Ferw ar- en , b. w., ik verwarmde, heb welfd. Ook verwulven. V an boven met een of
verwarm d. W arm maken,door middel van hitte: m eer gewelven digt metselen: de ltelders moeten

het aardri
jk wordtdoorde zon verwarmd. Door verwelfd worden. Van hier verwelf, (verwulf)
middelvan kleeding enz.:ik kon mi
j in het bed verwelfsel,gewelf.
niet verwarmcn. Iem ands hart verwarmen, het- Y erw en .zie verw.
zelve met genegenheid enz. bezielen. Yan hier Y erxven nen. b.en o.w..lk verwende,heb
verwarming.
verwend. Afwennen, ontwennen: i1t za1hem die
l erw apreu, b.en o.w.,ik verwarde, heb kuren we1verwennen. Aan averegtsche gewoon-
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ten verslaven:de schri
jfmenster heeft mi
l-nehand verwi
l
-derd. Van wq-der. Op eenen verderen afverwend. Yertroetelen: gi
j verwent uw kind. stand plaatsen:verwi
jderhem van haar. W i
JverVan'
hicrverwenning.
wi
jderden ons eenige schreden. Voorts, is zich
Yerw ensehen. b.w.,ik verwenschte,heb verwtj'
deren,henengaan. Zich van iemand verwi
jverwenscht. Meteen betoon van misnogen beje- derdhouden,zich nietmethem inlaten. Dehargenen, dat intusschen minder is, dan door rcr- ten,de gemoederen,verwi
jderen,onceligheid aanvloeken wordt aangeduid: het dobbelspelverwen- k-weeken. M an en vrouw, ouders en kinderen,

schen. Van hier verwensching.
enz.,van elkanderverwi
jderen,dcrzelveronderlinge
F erlver.m .,zie verw.
'
genegenheid uitdelgen. Hoe ver is de eene plaats
Yeew eren. b.w., ik verweerde,heb ver- van deandereverwi
l
-derd,hoeveris zi
j daarvan
weerd. Verdedigen: zich in regten verweren. afgelegen? Van hierverwi
jdering.
Eenen verwerenden oorlog vocren. Afweren:so Yeew llfd! bi
jv.n.en bi
jm,verwi
jfder,verm achtich, datten Gravedochte,t
..
lat hise verweren wi
jfdst. Eigenll.k,een deelw.van verwq
ven. x o(
niet en mochte. M .S'
roxl. Van hierverweer- eenen wi
jvenaard bezield: een verwi
jfd menseh.
baar,verwetrder,alwieverweert,een verdediger, Op eenen verwi
jfden trant:hi
j gedroeg zich vbrbeschermer:en stri
jta1svolcksverweerder.Voxo. wt
lfd. Van hierverwi
jfdeli
jk,verwi
jfdheid.
Bi
jzonderli
jk,alwieeene regtzaakverdedigt. Ver- '
Feewul,o.
,zieverwblen.
weerster,verwering.
'
Fetw
#ll.
ens..b. en o.
w.
,lk verwi
jlde heb
.
.

'
Fekwereu, o.w., ik

verweerde, ben ver- verwilld. V an wnle. Bedl-, verscuui
ven,ultstel.

weerd. Van welr, weder. Door aan de lucht len:men moöt die zaak niet langer verwjlen.
blootgesteld te zi
jnjof door hetweêr,bedorven Onz.
, vertragen: het heeft reeds altelangverworden: het linnen verweert. Die glazen zi
jn wtjld. Van hierverwi
jling,en,vanhetdeelw.rerverweerd. Het deelw. verweerd wordt als bjv. wo
,
''
ld,dezamenstell.:onverwi
jld.
n.,bi
jw.en tusschenm gebruikt,om genoegzaam Yeew:ll.o.,zie verwbtell.
hetzelfde,a1sverdord,k
ler#?
z?
bel#,enz.aan te dui- Yerw i
lten.baw.,ik verweetjhebverweten.
den:dic verweerde vent!svathebtgi
juverweerd Een begaan misdri
jf voorhouden: mti
n gewisse
besmuld!Wel,verweerd!watzietgi
jerwederom verwi
jt mi
jniets. Op eenelastige wi
jze voorhouuit!
den:hi
jverwi
jtmi
jgestaag hetgoede,datik van
Yerw erken,b.w.,i1
tverwerkteyheb ver- hem ontvangen heb. Spreekm :de potverwi
jtden
werkt. Alwerkendeverplaatsen:ik laat de turf ketel, dat hi
j zwartis,hi
jverwi
jteenen anderen
verwerken. A1werkelldeverbruiken:hebt gi
j al iets, waaraan hi
jzelfschuldig is. Van hierverdathoutreedsverwerkt? Anders bewerken dan wi
jt,verwi
jteli
jk,verwi
jter,verwi
jting.
te voren, overwerken: verwerk de opgegevene Yetw#lven, b. en o.w.,ik verwi
jfde,heb
som. Door werken benadeelen: hi
j draagt we1 cn ben verwi
jfd. Van wi
g-.
' Bedr., met eenen
zorg, om zich niet teverwerken. Doorwerken wi
jvenaard bezielcn:datdient,om hctaankomend
verbeuren,kwi
jtraken:iemands gunstverwerken. geslacht al meer en meer te verwi
jveu. Onz.,
Klra. Van hierverwerking.
eenen wi
jvcnaard aannemen, vervrouwen: Ki
jne
Yerw erpe:faek.zieverwerpen.
ri
jkdommen doen lem %erwi
jven. Hetdeelw.ver'
Ferw erpen. b. w.,ikverwierp, heb ver- w'tf
'd wordtalsbi
jv.n.en bi
jm gebezigd.
worpen. Verachteljk wegwerpen: desteen, dien Y erw llzen, b. w.,ik verwees,heb verwede bouwlieden verworpen hebben. BlaBsrav. zen. Van zich naarelderswi
jzen;ikverweeshaar
Ovcrdr.
,versmaden,verstooten :allen goeden raad naar u. lloor een regtcrli
jk oordeel verzenden:
verwcrpen.'kVerworp(verwierplal,watnaerboosheit men verwees hem naar een onbewoond eiland.
ruik. Voxo. Dicdehoop vankinderen verwor- Hi
j werd ten dood verwezen. Vanhiervqrwi
jzepen heeft. H'
oorT. Van hier verwerpeli
jk,ver- ling,verwi
l
-zing.
werpeling,anders verwozpeling, in de godgeleerd- 'Ferw :l.deed.. zic vet'wilderen.
heid,een voorwerp van verwerping,het tegendeel '
F eew llderen . o. w., ik verwilderde,bcn
van verkiezing; verwerping. Zamenstell.: ver- verwilderd. V an wtlde en wild. W ild, wilder,

werpenswaardig enz. Van hierverworpenheid. worden:gi
j laatdien akkerverwilderen. 1)cver'
Feew erven. b. w.,ik verwierf,heb ver- wilderende jeugd. Van hier verwilderd alsbi
jv.
worven. Verkri
jgen: genade verwerven. Van n.en bi
jw-,- verwildering,dedaad van verwilhierverwerfbaar,verwerfeli
jk,verwerving.
deren, en eene verwilderde,ofwilde,geaardheid,
Y erw ezen. bi
jv. n. en bi
jw., verwezener, somsook verwilderdheid.
vcrwezenst. Eigenli
jk, een deelw. van verwù'
zen. '
Feew f:der:ng.v.,zieverwèlderen
Veroordeeld: hi
j zag als een verwezen mensch. Y erw fnnen. b. en o. w.9ik verwon,heb
Verlegen:hoe verwezen keek zi
j ons aan!
verwonnen. Zie voorts verwotnen. Van llier verF erw âggeien, b.en o.w.,ik verwiggelde, winbaar,verwinnaar,verwinnares,verwinneli
'
jk,verheb verwiggeld,voortd.werkw.van wt'egen. Bedr-, winning, enz. Het deelw. verwonnen wordt a1s
alwi
ggelende bewegen:gi
jmoethetnietverwig- bi
jv.n.gebezigd.

gelen. Onz.,alwiggelende bewogen worden: er '
F eew fssel.en , b. en o. w.,ik verwissdde.
verwiggeltgeen blad aan den boom. 0ul. ook heb en ben verwisseld. Bedn,heteene voor het
verwaggelen.
andere geven,verruilen:goudgeld tegen zilvergeld

Yeew lden, b.en o. w.
, ik verwi
jdde, verwisselen. Hi
j vemvisselde dien rok meteenen
heb en ben verwi
jd. Van wk
kd. Bedr., wjder anderen. Hetkind is verwisseld,ofverruild,bi
j
maken: gi
j moet demouwen verwi
jden. Verder t
1e min.HALMA. Onz-, wisselen: hi
j verwi
sselt
uitbreiden: om hare lantpale te verwi
jden. BI4- van kleeding, Zoeten bitterverwisseltbi
jmi
jgeBELv. Onz.,metzb'
n) wjder worden: die sloot stadi
g. Van hierverwisselaar,verwisselbaar,verbegint verbaasd te vtrwi
jden. Van hier verwi
j- wisseling.
ding.

'Fexw :ttlgex:. b.w.,ik verwittigde,heb ver-

'
Fekwllderens b. w.,ik verwi
jderde, heb witti
gd. Van wz
ttig,Ye/#ykundig. Bi
z-Ka,ook
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verwedghen. Doen weten: ik zal u er van ver. Y erza den . b.w,.ik verzaadde,heb verzaad.
wittigen. Om hem te verwittigen, hoe 't stond. Zat m aken, tot bevrediging van den eetlustmet
H oovT. V an hierverwittiging.
spi
js opvullen: met so veelleckerni
jsi
jn darmen
Y erw eed. bi
jv.n.en bi
jw.,verwoeder,ver- te versaeden. W ESTERB. Ghi
j slllteten totver
woedst. Vo1 woede, razend: verwoede dwinge- gadens toe.BXJBELV. Onei
gdnli
jk:om uwe weet-

land!'Hi
j'toutze en prikkel
tze,vertorenten ver- gierigheid te verzaden. Hi
j kan si
jn lusten niet
woet.Voxo. Verwoedehandenzi
jndehandenvan versaaden. ANTONID. V an hier verzaadbaar!vereenen woedende: m et verwoede handen t'on- zadeli
jk,verzading,en het.voortd.w.verzadlgen.
menscheli
jk wroeten in mi
jn eigen ingewanden. Y erzad:gen. zie ve3.zaden.
HooGvs. Bi
j ltlrzyis verwoed met watervreesbe- Y erzaken. b. w., ik verzaakte, heb verzield. Van hier verwoedeli
jk,verwoedheid. Fer- zaakt. Verloochenen:zi
jne otlderen,zi
jn geloofk
woed is eigenli
jk een deelw.van het verouderde enz.verzaken. Troef verzaken. Zie tro+ Van
verwoeden,voor boven m ate woeden,razen.
hier verzaker, verzaking. Zam enstell.: eedverzaY eew oesten . b.m ,ik verwoestte,heb ver- ker,godverzaker,pligtverzaker,enz.
woest. V an woest. W oest m aken: hetgansche Y erzakk en. o. wr., ik verzakte, ben ver-

ri
jk werd te vuurente zwaard verwoesten om- zakt. Door zakking uit zi
jnen stand geraken:
gekeerd. Vernielen,uitroei
jen:ick salverwoesten de m uur begint te verzakken. V an hier verzakharen wi
jnstock.Blasy:Lv. Van hierverwoester, king.
'F erzam eAen, b. w., ik verzamelde, heb
verzameld. Voortdur. werkw. van verzamen, en
evenveel beteekenend: vergadertde oudsten,verYeewonderen.(zich)b.en wederk.w.,ik sameltde kinderkens.BIJBELV. Tevens onz.,met
verwonderde,en verwonderdemi
j,hebverwonderd, zo''n) doen vergaderen: Hun gebeente werd ververwoesting.
'Ferw en den. z1e wonden.
Y erw onderaar. m .,zie verwonderen.

en heb mi
j verwonderd. Verwonderen wordtop zameld bi
j dat hunner vaderen. Ook wederk.:
alles, wat nieuw,vreem d en zonderling is,toege- zlch verzamelen,bi
jeenkomen;ook weder tot zich
past. Het verwondert mi
j grooteli
jks, dat enz. zelven kom en. Van hier verzamelaar, verzameW aren verwondert, dat hi
j so lange vertoefde. laarster,verzam elbaar,verzam eling,verzam elster.
BzaszLv. Over iets verwonderd staan, in ver- Y erzam en, zie verzamelen.
wondering opgetogen staan. W ederkeer.:ik ver- Yeezeeuw d. bi
jv. n. en bi
jw., zi
lnde het
wonderdemi
j deswege. Voorts,metvemvondering deelw. van het ongebruikeljke nerzeeuwen, van
z6
6
uw,
z
ee.
Ze
ez
i
e
k
en
door,
e
venve
e
l
we
lke anbeschouwen,bewonderen:hoedati
jetslechteris,
hoe 'tm eer verwondert wort. W SSTERB. Van dere walging totbraken geprikkeld:watziethi
j
hier verwonderenswaardig, verwonderaar,verwon- er verzeeuwd uit!Van hier verzeeuwdheid.
deraarster, verwondering, verwonderli
jk, Zamen- Y eeyegel.en, b.w,,ik verzegelde,heb ver-

stell.:verwonderingsteeken.
zegeld. M et een zegel verzorgen: eenen briefy
Yeew ozxderextsw aardig. :1
-e veï'tconde- kasten en kisten verzcgelen. M et een zegelbevestigen,bekrachtigen:'twerdt metdesK onincks
ren.
Y eew enen, zie wonen.
rinck versegelt. Blassrav.; w aar dit woord ook
Y erw enne::ng. m .en v.,zie verwoîtnen. voor bevestigen over het algemeen gebezigd wordt,
Yeew ennen. b'
tv. n. en bdw. Eigenli
jk, in: die hecft versegelty dat Godtwaerachtig is.
een deelw. van verwinnen,overwinnen. Ovérwon- V an hier verzegeling.
nen: het verwonnen volk, de verwonnene stad. Y erzeggen. b.w.,ik verzcide,heb verzeid,
OOk:verwonnen van den Vaak. Op zich zelf,aIs of verzegd. Door te zeggen,datm en ergens koz.n.,evenveel a1s verœonnelthgtde verwonnenen, men zal, verbinden: gj moet u niet verzeggen.
of verwonnelingen, smeekten den verwinnaar om W d warenverzeid. Iets,doordeszelfstoezegging
genade.
aan iemand, verbinden: die goederen zi
jn verY eew Be
erden.
,tiaklleve
rwe
rd,
ben
Iets verzweren:den drank verzeggen.
derven:o.
gi
jw.
l
aa
sv
erwo
rde
n. V
ve
r. zegd.
an
'
F
erze:
l
.
en,
o.
e
n
b.
w.
,
i
k
ve
r
ze
i
l
de,
ben en
worden.
hier verwording.
heb verzeild. Onz.,al zeilende van plaats veranF'eew eegen , verwurgen,zie wurnen.
'
deren:wi
j verzeilden van daar naarelders. A1
Y erw erm en . b. en o. w.,ik verwormde, zeilende in ongelegenheid geraken:hetschip verheb en ben verworm d. Bedr.,doorbrengen,ver- zeilde op eene droogte. W ieweet,waarhi
jnog

kwisten: zknen t4d verwormen. Onz.
,doorpa- verzeilt,wieweet,waternog van hem wordt.Hi
j
pier- of houtworm en verteerd worden:het boek
is verwormd. De stoelen verworm en alm eer en
meer. Van hier verworming.
Y erw erpel.:n gs m .en v.,zie verwerpen.
Y exw x:k ken , b.w.,ik verwrikte,heb verwrikt. A lwrikkende bewegen: die paallaatzich
niet verwrikken. Door wrikken benadeelen, uit

is reeds ver verzeild,is reeds in grootgevaar van
te sterven. Bedr.,alzeilendedoen verongelukken;
een schip verzeilen. Een schip laten verzeilen is
ook, door zeilen laten winnen,aan hem ,die m et

zi
jn schip het hardstezeilt,ten geschenkegeven.
Ook zegt men verhardzeilen:men lietdriefraai
je
zi
jden vleugelsverhardzeilen.

het lid brengen: ik heb mi
jverwrikt. Hi
Jver- Y eezek eeen , b, w., ik verzekerde, heb
wrikte zi
jnenarm. Van hierverwiikking.
verzekerd. Van zeker. Zeker m aken. OvertuiY eew e:ngez:, zie wringen.
gen:hi
jverzekerdemi
jvan dewaarheidderzaak.
Y eew u lven. zie verwelven.
Metvasteverwaclting bezielen:hi
jverzek-erdemj
Y erzaeh len . b.en o.w.,ik verzaehttejheb van zi
jne hulp. Ztkh rc?liemand,ofietsverzekeen ben verzacht. V an zacht. Bedr.,zachter m a- ren is,zich in staatstellen,om steeds daarover te

ken: dat zalhetlederverzachten. Oneigenli
jk: kunnen beschikken: men verzekerde zich Van
het vonnis wordt verzacht. Verzachtmkn bitter zjnen persoon en zi
jne papieren. Bevestigen,onlot. L. D.S.P. Onz.,zachter worden:hetwe- twdfelbaarmaken:hdverzekertmi
l,dathetwaar
der begintte verzachten. Vap hier verzachting. is. Vastmaken: versekerde hare voeten in dtn
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stock.BIJBSLV. Tegen aanranding beveillgen :de gulden calfs. BZJBZIZ, l477. V erziersel enz.,zie
gemeene rust verzekeren. V ersekerden het graf versieren.
m et de wacht.BIJBSLV. Tegen brand,zeegevaar, Yeezllgen. b. en o.w.,ik verzeeg,hebel)
enz. verwaarborgen:schip en lading moeten ver- ben verzegen. Bedr, ergens door doen lekken,
zekerd worden. Van hier verzekeraar,bastaardw. Onz., ergens door lekken. Van hier verzi
jging.
assuradeur, - vcrzekering, en,van het deelw. Zamenstel-:verzi
jgvatenz.
verzekevd,verzekerdheid.Zam enstell.:verzekerbrief, '
Ferzupen,o.w.
,ik verzi
jpte,ben verzi
jpt.
polis van assurantie - verzekergcld, verzekerkan- AI zi
jpende verdwi
jnen:al het water isverzi
jpt.
toor, assurantiekantoor,enz.
De riviere salversi
jpen. lyzlsslav.
Yerzelfstax:dlg:ng,v. Vanverzefstandt
'
- Y erzlïvexen .b.w.,ik verzilverde,heb ver#en. Een woord,dat naarbetlat.transsubstandatio zilverd. Yall zilver. M et zilver overtreklten:al
gevormd is,om eenen overgang van de eene zelf- hetkoper was verzilverd.
standigheid in de andere aan te dtziden:deonder- l eez:n ken. o. w., ik verzonk,ben verzon-

stelde verzelfstandiging van brood en wi
jn bi
jhet kel). W egzinken:dathi
j versonckenwarein de
avondmaal.
diepte der see. BIJBILV. Ook flg.: in ellende
Y erzel.:en. b. w., ik verzelde,heb.verzeld. verzinken.

Andersvergezellen. Iemand gezelschap houden,bi
j Y erz:unel.
llken. b.w.,ik verzinneli
jkte,
hem zi
jn:verzeltgi
j haer'k ziedrieBevalli
jkheen. heb verzinneli
jk
-t. Zinneli
jk maken,ondereenzinVoxo. Oneig.:van stam totstam zalmi
j'tge- neli
jk beeld voorstellen:in Mlxsltvx werd Gbds
luk verzellen. L . l4. S. P. Y an hierverzeller, wi
jsheid verzinl
leli
jkt. Vanhierverzinneli
l-king.
verzelling.
Y erzfn nen. b.w.,ik verzon,heb verzonnen.
F erzelseh ap pen, zie vergezelschappen.
Uitdenken,verzieren:wat verzint gi
j niet! Die
Y erzen. zie verzenen,
kwaad verzinnen tegen mi
j.L.D.S.P. Bedenl erzen den. b.w., ik verzond,heb verzoll- ken:ghi
j en versintnietde dingenydieGodszi
jn.
den. A an anderen toezenden:ik heb de waren BIJBILV. Ook wederk.: zzcl verzznnen,zich verreeds verzonden. M en verzond ons naar denBul'- gissen. Verzin 11 niet! V an hier verzinner,vergermeesttr. W egzenden: so versondt hem de zinning,verzinsel,verzinster.
Heere Godt ui
jt den hof van Eden. BIJBELV. Y erzoek . o., m eerv. verzoeken. H etgeen
Van hier verzender,verzending,veyzendster.
verzocht wordt:watis uw verzoek? De daadvan
'l'erzenen. v., enkel in hetm eerv.gebrui- verzoekell:door een mondeling verzoelt. N aarhet

keli
jk. De hiel
en:bjtende des peerts versenen. verzoek van de herroeping.HooF'
r. Bi
j KlL.ook,

BIJBssv. Het enkelv. verzeb of verzen, luidt in even al
s het hoogd. Versueh, eene proefnemillg.
het opperd.ferse, enfersen,en isaldaargebrai- en een bezoek.
keli
jk. Ook vindtmen bi
jNoTx.fersenu,TATIAN, Y eezeekbe:ef. m., verzoekschrift, o., zie
fersna,ULeHIL.fuirzan, en in het angels.Aerfn. verzoeken.
Het zou,volgensAllst,rxg,vanfahren,gaan)af- 'Ferzeeken .b.w ,iltverzocht, heb verzocht.
stamm en,zoo a1s het lat.calx van calcare.
Vriendschappeli
jk bidden :i1
t verzoek t: daaroll).
Y eezenwn aker, m ,,zie vers.
De gemagtighden haarer H oogheitzouw men ver'Feezeélen. b. w.,ik verzettede,heb verzet. zoeken,midlerwjlehunnenlasttescllorssen.1100F.
r.
Van de eene plaats op de andere zetten :eene Proeven,beproeven:mi
jn Fransche,(wi
jn) daarbi
j
mande verzetten. Geenen voet m ogen verzetten verzoellt en vergcleeken, enz. l-loov'
r. ()lleig-,

is,zich nietvan zi
jneverbl
i
jfplaatsmogen verwi
j- ondernelllen:het welcke de Egi
jptenaersoock verderen. Oade palen verzetten is,oude bepalingen soekende zi
jn verdroncken.Blgssl
uv. Op de proef
wegnemen. Te pande zetten:zi
j heeft hare ju- stellen:die in alle dingen,geli
jck als wk-,is vm'
weelen reedsverzet. Verwedden:watverzetgi
jer socht geweest. Bl.ys::Lv.; waar God verzoeken

onder? Vergeten,uitde gedachten zetten:ikkan voor Gods magt op de proefstellen,ofGod als
het niet verzetten. Verpoozen, uitspannen: gi
j uitdagen, gebezigd wordt. Uitllootligen: iemand
moetu watverzetten. Verbuigen, verplooi
jen:hi
j ter bruiloft verzoeken. V an hier verzoeker,veris niet te verzetten. Ontstellell:dieti
jding heeh zoekillg, verzoekster. Zamenstell.: verzoekbrief,
mi
j zeerverzet. Zich tegeu iemand,ofiets,ver- verzoekschrift,enz.
zetten,aankanten. lk stoud er verzet over. An- Y exzeen dek xe', o. l'
Iet deksel der verders zetten,dan voorheen:ik wiIdiesteenenlaten boudskist in den tabcrnakel van M ozss iI1 tlen
verzetten. Van hierverzetting.
sTxTsxsllsss dusgelloemd,naarhetgr.iklçrjgtr
av,

Ferz:en. (zich)b,enwederk.w.
'
,ik verzag, waarmede men het hebr.N
IDD'2 vertaald heeft,
en verzag mk'
, heb verzien, en heb mi
jverzien.
W ederk.,anders zien,danmen moest,lniski
jken: omtlat3DZ nietslechtsbedekken,m aar ook verik heb mi
j vastverzien. Bedr.,onachtzaam ver- zoenen,aanduldt,en de Hoogepziester hetgezegde
waarloozen:zi
jn spelverzien.KlL Aan hetzien, deksel op den grooteu verzoendag nlet bokkenof bezigtigen, van eenig ding te koste leggen, bloed besprengde.
daarvoor veil hebben: daar verzie ik een guldell Y eezeenen. b. en o.m ,ik verzoellde.lleb
aan. V oorts! oulings, ontwaar worden: alse die en ben verzoend. Bedr-,bevredigen:dathi
j doe
knape die dleve versiet. FERGUUT. V oor verzor- versoenen liet H eren W oxz>mAlraos. M . SToxe.
gen: de Heilant zelf versagh zi
jn kerk VoND. En l-ets verzoenen, voor hetzelve boete doen: om
Van hier verzietling.
de sonden des volks te versoenen. BIJBILV. En
F erzlperen. verouderd. b.w., ik verzierde, ook zuiveren,heiligen:den altaersa1hil-versoenen.
'
heb verzierd. V erzinnen, gedichten: die gansche Bfgssruv. Personen nlet elkander verzoenen,

geschiedenis was verzierd. Ghj verziertse ui
jtuw hen van vi
jandschap jegells elkander ontdoen:
harte. BlJBllzv. Oul. zeide men ook vl'sieren en laet u met Godt versoenen. BIJBILV. Onz-,is:
vtkeren: ghinghen dichten en viseren.J.v.Hxlrar. h
me
emt i
d
ef
ma
legge
ndn;
vei
r
k
zov
ee
ne
rz
no,enzdi
jene vlandschap jegens
Van hier verzierder, verziering: verzieringhe des

naethaar. Aran hier
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Y erzw paegen. b.w.,ik verzwecg, heb vervcrzoenster.Zam enstcll.:verzoendag,verzoendeksel. zwegen. Niet uitenj door stilzwi
jgen verhelen:
Y erzoeéen s b.w.,ik verzoette,heb verzoet. een gehei
mziemandsnaam verzwi
jgcn. Van hier
Zoet maken:het was met honig verzoet. Ook verzwi
jger, verzwi
jging, verzwi
jgster, en,van het
oneig.; met sachthei
jd iets versoete. SVESTSSB. deelw..verzwq'
gend,bi
jKls.verzwi
jgendheid.
Spreekw.: geld verzoet den arbeid,neemt het on- Y erzw fkk en, b.w.,ik verzwiktc,laet')vcraangenam e daarvan weg. Van hier verzoeting. zwikt. A1zwikkendeuithetlid brengen:hi
j verY erzergen, b. w., ilt verzorgde,heb ver- zwikte den enl
tel van zi
jnen regtervoet. Ook

verzoenbaar, verzoener, verzoening, verzoenli
jk,

j verzwikt. Van hier
zorgd. Door zorg beschikken:datsi
jaldusver- zich verzwikken:ik hcb mi
sorght, dat saemen man en wi
jf si
jnvriendli
jck verzwikking.

onder een.W XSTIRB. D oorzorg van hctnoodige T erzw lu de:en ,zie verzwittden.
voorzien: voerde hem in de herberge ende ver- l erzxv:n den, o.w.,ik verzwond,bun versorghde hem.BIJBELV. H et vuurversorgen, zor- zwonden. Andersook verzwindelen. Verdwi
jnen:
gen, dat hetgeenen brand verwekke. D euren en geli
jk alseen lentenevel voor de zon verzwi
ndt.
vensters, kasten en kisten, verzorgen is,zorgen, Oneig.:almi
jn geluk verzwond.
Y
esp
er.
v.
,
mee
r
v.
ve
s
per
e
n
en
ve
s
per
s.
da$ zi
j wel gesloten worden,ofkunnen worden.
Temand ergens van verzorgen,hem daarvan voor- Een zeer oud bastaardwoord, dat van het lat.
zien. Van hier verzorger,verzorging,verxorgster. vespera oll
tleend is. Ei
genli
jk, de avond;welke
F erzellen. o. m ,ik verzottede?ben verzot. beteekenishet woord in de zamenstell.:vcsperti
'
jd.
V an zof. Met eene zotte geneigdheid ergens op ves
perbrood, heeft, en van welke vespereb'
en,bi
j
verslingeren:hi
j zal op het spelverzotten. Zi
j 1fIIz., even a1s het hoogd.vespern,de beteekenis
schi
jnt op dien Jongeling vcrzot. Yan hetdcelw. van avondbrood,ofetn namiddagstuk, eten, ververzot kom tverzotheid.
kregen heeft. Voorts, de avondgodsdienst der
Y erzouleu, b.w.,ik verzoutte,heb verzou- ltoomschgezinden:gaatgijniet naar de vesper?
ten. D oor zout bederven: vleesch verzouten. Ter vesper. H oorz.
Spreel
tw.: vele koks verzouten den bri
j)mallgel 'F esl, v.,meerv.vesten. Een vaste muur, of
van eenheid in bestuur van zaken is vaak hoogst- wal,vaneene stad:dichtonder de veste. Hool>'
r.
nadeelig.
V oortsybezigtm en vestvoor eene plaats,die van
Y erzu eh len, o.w.,ik verzuchtte,hcb ver- vesten omring4 is:zich zelven waeghtinveltslagh
zucht. Uit het diepste van de borst zuchten: en voor vest. Voxo. In gl'ondvest is vestvast
m en weende,m en versucht,mcn wist geen raette m etselwerk,of andere vastigheid. V oorts,bezigde
kiesen. VlzAls1zD..nEosxR. V an hier verzuehting, m en het oulings voor een handschrift, waardoor
dedaadvan verzuchten,en sm eeking,die alzucll- iets bevestigd werd,andersWrplc,en handvest. De

tende geuit wordt: mi
jne bauge verzuchtingen overige zal
nenstellingen zi
jn:binnenvest, buitentrosbn hem niet.
'F erzu eh é:n g', v.,zie verzuclttett.
'F erzu :m . o.,zie verzuî'men.
'F elrzu :'m exâ. b.w.,ik verzuim tle, heb vem
zuimd. Nalaten, hetgeen had moeten worden ge-

vest, stadsvest, enz. Voorts,komen van vest,de
bedr.werkw.vesten cn vestigen.enz.
TQdf,hoogd. 'Uà.j'/: en Feste,verschilt oorspron-

keli
jk nietvan hetbi
jv.vest,bi
j KIL.,voor vast.
Zie vast.

daan:ik heb hetsehandeli
jkverzuimtl. Verwaar- Y estaalseh , b. n. Vau Y 1:STA, eene roloozen:eenewonde, zi
jnen pligt,zi
jnu vlienden, mciuschcGodin;nietgebraikeli
jk dan in:vestaalverzuimen. Ongedaan laten:ik dellk lli
et!datgi
j schemaagd,vcstaalsche non,vestaalsch vuur. Bi
j
veelverzuimtmethiertebli
jven. Van hler ver- HALMA heetcene vestaalsche maagtlook Vestaal.

Vergaen. SFISTERB. Het beslag zal verzuren.
Van hier verzuring.
Y erzw a gere n, zie zwager.
Y erzw ak k en, b. en o. w.,ik verzwakte,
heb en ben verzwak-t. V an ztoak. Bedr.,zwakkcr
m aken: het za1 u te veel verzwakken. Onz.,

'F esten, vestigen,zie vest.
Y esting, v.,meerv.vcstingen. I')e daad van
vesten,of vestigen. V oorts)eene plaats,die van
vesten omringd,en daardoor versterkt,is:de onwinbare vestibg. Zamenstell.: vestingbouw, vestingbouwer,vestingstraf, vestingwerk, enz. Bergvesting enz. Van vesten.
'F estl.n glverk , o., meerv. vestingwerken.
Een werk van aarde, of steen,waardoor eene
plaats gevcst,of versterktwordt:men lietdevestingwerken in de luchtspringen.

zwakker worden: hi
j schi
jntalmeer en mcerte

'
Fet, bi
jv.n. en bi
jw,vetter,vetst. W e1ge-

zuim,verzuim enis,de daad van verzuim en.
Y erzu ren, b.en o.m ,ilcverzuurde,heb en

ben verzuurd. Bedr-,zuur maken: een wei
jnich

suerdeessem versuert hetgeheeledecch. Blasxtzv.

Onz-j zut
tr worden: in korten ti
jd versui
jren,of

vcrzwaklten. V an hier verzwakking.
voed: vetworden. V eten glad van vel. W EsF erzw aren , b.en o.w.,ikverzwaarde,heb '
'
rEI4B. De os is vet;spreekw.er is gecn krimp,
en ben verzwaard. Bedr.: zwaarder maken:hi
j lnaar overvloed. Van smeervoorzien:hetvleesch

heeftmi
+inekoperen boei
jen verzwaert. BIJB>2I
uv. wasmi
jtevet. Metvettjgheidbegoten,besmeerd,
Oneig.:datverzwaartuwe m isdaad. Onz.,zwaar- bezoedeld:een vetteboterllam. V ettehanden enz.
derworden:'
tli
jfverzwaertterstont door Godts I7e wrongltroon voeght dat vetgebalsemthcoft.
vermogen. V oxp. Ook oneig.:het onwederver- Voxo. Van eenen grond enz.: vet land, een
zwaart. Van hier verzwaring.
vette heuvel. Van menigerlei dingen,overvloed
Y erzw elgen . zie zwelgen.
oplcverend:een vet ambt,eene vettekeuken.Het

Yerzw eren, (zich) b. en wederk. w., ik is alti
jd vet ()p eens anders schotel,men waant
verzwoer, en verzwoer mi
j,heb verzworen,en heb alti
jd, dat een ander het beter heeft, dan men
. Het vette der aarde is een overvloed van
mi
jverzworen. A1zwerendeverzeggen, verdi
jen: zelf'
verzweren,goed te doen. K1Iz. H et spel verzwe- gewenschte dillgen. 97e vetten der aardezi
jn in
ren. Ztkh vevzweren,zich al zwerende verbinden. den STATENBIJSIS zj, die overvloed van alles
Van hitr vtrzwering.
hebben. Vette letters,penstclstrtken,tnz.zi
ju al
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te dikke. Een vetpenseelis,bi
j deschilders,dat achtig,vezelentvezelig,vezeling. Zamenstell.: vete veel verw van zich geeft. Vette planten zi
jn zelwortel enz. Hennipvezel enz.

sapplge. Vette waren zi
jn kaarsen, olie, boter, Vezeb hoogd.Fasen,isverwantaan hetangelga
spek en meerdergeli
jke winkelwaren. Vette ja- fax. OTFRID.fabs en fase, îVILT,I4RAM. vahs,
ren, dagen, enz.zi
jn voordeelige,ofwaarop ge- een haar.
brastwordt. Vette donderdag is de brasdag voor Y ezelen . b. en o., w.,ik vczelde,heb ge(1e Roomschgezinden. V an hier vet,z.n.,vetach- vezeld. Van vezel. Bi
j KIc.
,metdeuiterstevetigrvetheid,vetten,vettig,enz. Zam enstell.: vet- zelen eener roede slaan. Eldersquisteren:wat 11

mannet
je,vetsalade,vetweide,vetleeiden,vetweider, geestverdicht,datvcezelhem in d'ooren.Voxp.
,
vetweideri
j,enz. Moddervet,spckvet,enz.
in overeenkomst met vezikken,veziken, vesi'
Fel. o. Ook smeer. De witaehtige. smerige ken in d'oore, bi
j KIL., en elders:endc wt der
en gcvoellooze stof,die zich in welgevoede dier- aerden sal di
jne sprake vezeken. BIJBEL, 1477.
li
l-ke ligchamen van de overtollige voedende sap- Zi
jnde vezelen, voor zoo ver hctfluisteren leteepen afscheidt: dat beest zal veel vet hebben. kent,en neziken,klanknabootsende woorden.
Spreekw.: het vet is van den ketel,hetm eeste Y ezlk en. zie vezelen.

voordeel der zaak is reeds weg. Het bedruipt Yl.
ee, bi
jw., dat door ons, even als door de
zich met zi
jn eigen vet,hetlevertallesop,wat Duitschers, Fransehen,enz.van hetlat.vt
keontdaarbi
j noodig is. Het bedr. werkw. vetten,vet leend, en in zamenstellingen gebruiktworc
lt,om

maken; vetter, enz. Zamenstell.: vetader, vetbreuk,vetbuis,vetdarm ,vetgans,vetgezwel,vetketel,vetkooper,vetleder,vetmaag, vetm uur, vetnavelbreuk,vetpot,vetrok,vetstaart,vetvin, vetvlies,
vetwinkel,vetzak,enz. Braadvet,ganzenvet,hamm envet, kaarsvet, reuzelvet,schapenvet,scheelvet,
spekvet,varkensvet,enz.

eenen persoon aan te dtliden,die bestemd 9s,om
eensandersplaatstevervullen:vice-admiraal,vicepresident,enz.
Y l.etal.:e,victualie,v,meerv.victaliên. Even
a1s het hoogd. Vtktualien,eng.victuals,fr.victuail.
les, ital. vettouaglie,van hetmiddeleeuw.lat.r?'cf?/cl?'c ontleend,en teraanduiding van den scheeps-

'
Feler, m.
, meerv. veteren en veters. Kls. voorraadvanlevensmiddelengebruik-eli
jk:devictanestel:hi
j draagtvetersinzi
jneschoenen.HALMA. lie wasbedorven. Van hiervictalièren. Zanlens.:
Voorheen beteekende veter ook keten en dik touw, victaliekoop.er,victaliem eester,enz.
bi
jKxrz. Van hierhet bedr.werltw.veteren,met '
Fler,een derhoofdgetallen,dattusschen drie
veters di
gtmaken; opveteren,enz. Zamenstell.: en vi
jf staat. Btj z.h.gevoegd,wordthetniet
veterklopper, vetermaker, veterslot, Itzs.een slot verbogen:voor vier jaren. l)eviergcti
jden des
metketenen. Ditwoord isverwantaan het ellg. jaars. Op zicllzel
fstaltnt
le,wordthetverbogell:

felters,hoogd.Fesser en Fessel.
Y eleeen, zie veter.

het is reeds over vieren. Een wagen van vieren.

In vieren verdeclcn;en komt het meerm alen als

Yelgans. v.
, mecrv. vetganzen. Verschilt eenvrouweli
jk z.n.voor:dievieris nitgewischt.
van vette pt
zns, en gs eenc bi
jzondere benaming Drie vieren,driekaarsen,waarvan viereellpond
der M agellaansche gans, of Pinguin, die zcer uitmaken. lk speelde de vier van ruiten 0p,in
vet is.
het kaartspel. Ou1. ltzidde het veer,even als in

Yelstaarl, m.,meerv.vetstaarten. Destaart het neders, als bli
jktuitveeî-tel,veertl
'
en,re6r/?
#,
ja 20 pond weegt: de schapen sleepten hunne Zamenstell.:vierbladig,vicrdaagsch)vierderhande,
vetstaarten op kleinek-arretjesvoort.
vierderlei,vierdik,vierdoornig,vierdraadsch,viervan een Arabisch slag van schapen,die soms )5, enz. V oorts,komen van hier vierde enz.,vierling.
'F elten, zie vet,o.
dubbel, vierduizendste, vierendeel, enz-,vierhoek,
'F elte'
w ar:er, m., meerv.vettewarîeren,of dat vier hoeken heeft,enz.,vierhonderdste,vier-

vettewariers. Een veroudertlwoord. Bi
jKlL.een hoornig,vierjarig,vicrkant, vierkleurig, vierledig,
winkelier in vette waren, een komeni
jsman; in vierlobbi
g, viermaal, enz-,vierl
naandig, vierman,
overeenstemming hiermede is een l
tomeni
jswinkel vierponder,iets datvierpond weegt;vicrpondig,
1)i
JKlL.vettewaero-'
e.
vierpootig,vierschotig,viersprong,vierstippig,vier'
Fetw e:de. v., mcerv. vetweîtlen. Eene strepig, viertal, viertandig, viertjdig. viervaklcig,
weide,waarin beesten,koei
jen,ossen,enz.grazen, viervingerig, viervlal
tkig,viervoet,enz-,viemrorst,
om vet te worden. Van hier het bedr.werkw. viervoud,enz.,vierwekig,vierwerf,vierzi
jt
lig,viervetweîden,vetweider.
zlns,enz.
'Feu len. o., mecrv. veulens. H et,J-ong van
Y leraven d. m., m eerv. vieravonden. V an
cen paard,eenen ezelen kem el dertich soogende vi
'eren. Anders heiligavond. De avond, die voor
kemelinnen met hare venlens. BIJBELV. Yan eenen heiligen dag voorafgaat,en op welken m en

hier hetveroud.werkw.veulenen,een veulen wer- zich reedsvan zi
jne werkzaamheden onthotldt;en
pen,hoogd.fullen,fohlen,vries.foal
je,eng.tofoal, voortselketi
jd,welken men,na deafwerkingvan
zweed.Jbla. Zamenstell.:ezelsveulen, kemelsveu- eenigetaak,vri
lheeft:tlan heb ik vieravond. Ik
len,enz.
geefu vieravond. Bi
j HALMA ook eenetaak,die
Fèzlîcn,hoogd.Fullen,Fohlen.engfoalen.
hJ%.
, men afwerken moet,om heiligavond te kri
jgen.
middeleeuw. lat. fola en poledrus,is verwantaan '
F l.
erdag, m.,meerv.vierdagen. Van vieren.
hetfr.po?zlcz-n,lat.pullus,gr.c(1)*
&f);,enmisschien Een feest- en rustdag :als de eerste Kersdag op
ook aan het lat.h'lk
3
tts.
eenen maandag valt, heeft men drie vierdagen
Y eze', v., meerv. vezelen en vezels, V er- achter elkander.

kleinw. vezelte. Een dun en harig deeltje,dat Y:eede.bi
jv.n.
,van hettelwoord vler. Het
zich van eenen draad enz.al
kcheidt; en voorts de was de vierde dag. Ten vierde. Hi
j was de
dunne harigewortelt
jesderplanten,en daarmede vierde,die ons aansprak. A1s z.n.:een rpertfp,
in gestalte overeenlcom ende bestanddeelen van ge- een vierde gedeelte. In som migekaartspclen gecft

wassen en spieren van dierli
jke ligchamen:het men aan vier(kaarten, die op elkandervolgen,
vleesch was totvezelen gekookt. V an Ilier vezel- den naam van eene ?7k:r#::eene vierde van har-
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tenaas. Zamenstell.: vierdehalf, vierdendaagseh. smaak. W alging ondervindend: ik ben er vles

Y:eedehaAf. vierdehalve. Onverbuiybaar van. Gi
jbehoeftu daarvan zoo viesniettehon-

telwoord,beteekenende drie en een half,datis de den. Vies op zi
jne kleeding is, al tezindeli
jk.
vierde half: vierdehalve dag, vierdehalve week. Vieze menschen zi
jn gemaakte, grilli
ge. Eene

Zieandevllalf

vieze schri
jfstof is,eene teedere,waaraan menzich

Y feederh an de. vierderlei,zie allerlei.
ligteli
jk-misgri
jpen kan. Viezeuitdrukkingen zi
jn
'F:ere, v., m eerv. vieren. Van vieren. Een gekkel
i
jke. Vieze kleuren zi
jn wanvoegel
i
jke.
verouderd woord. Bi
jKIL.cn elder'
vt
'
ertetwant V an hier vieshqid. Zamenstell.: viezevaas, KIL.
hetisdieviert'e van ruste. BIJBEL, l477. Hoogd. vlksevase,eene gril,grillige kuur.
Fen
-'
er lat.feriae,oulings,111st:111 voer toe. al Fiezeva as. v.,zie vies.
sonderviere. M .STOKE. Rust-en fcestdag:ellick '
F:land,m.?meerv.vi
janden. Een hater, of
man,die dnsse viere breke.v.HAss.
tegenstrever:mi
jne vi
janden smaden mi
j al den
'F#erexâ. o. en b.w.,ik vierde,heb gevierd, dach. BIJBILV. Een gezworen vi
jand. Iemand
Onz-, rusten: dapperlike,sonder vieren, dore die vi
-j
and zi
jn is, hem haat toedragen:die mi
jom

Brabantredringen.J.v.Hlzra'
t;. '
rerwi
jlhetrecht valsche oorsakenvi
jantzi
jn. BIJBELV. Een vi
jand
vallpleiten vierten rust. V oxo. Bedr-,in rust van arbeiden! drinken, enz.
, al wie daarvan afdoorbrengen :den sabbatvieren. Viertuwe vier- keerig is. Bl
jzonderli
jk,geeftmen den naam van
dagen. B1JBsLv. Met feesteli
jke vreugtle ver- vtjhnd,in den kri
jg, aan zjne gezamenli
jk-e l)eeeren:die heugeli
jke gebeurtcnis wordt jaarli
jks stri
jders: hi
j sloeg den vi
jand. Allerbi
jzonderst,
gevierd. Iemand vieren is,bi
j KIL.,iemand pleg- bezigt m en dezen naam ook wel eens,in plaats
teli
jk vereeren,en beteekentvoortsook nog oll
t- van den hebreeuwschen satan, die de beteekenis
zien, welwillend behandelen:geen beesten is er valltegenstrever,vi
jand,heeft:een i
jgllelicsa1weoi
jtso fel,datnieten vi
jertsi
jn metgesel. CATs. ten,dat t1e viant sonder tghehingen Godts nicts
lk heb hem lang genoeg gevierd. D.en telzgel niet verm ach. Boe
@*Tn. Van hier vi
jandeli
jk, dat
vieren is,hem nietstrak vasthouden, laten sehie- aan den vi
jand behoort; vi
l-andeli
jkheid, enz.ten ;ook ;g.voorinwilligen,latellbegaan. Soort- vi
jandig! met de neigingen van eenen vi
jandbegeli
jk eene beteekenis heeftvieren in schootvieren, zieltl;vl
jandigheid,vi
jandschap,enz. Zamenstell.:
bi
j KIL.
, een touw vieren, bot vieren. Eenen doodvi
jand,erfvi
jand,enz.
walvisch vieren is.de li
jn, waaraan hi
j vastis, Vtj'
anh eng.Jend, angels.Jind,hoogd.Feind,
laten uitloopen. Y an hier vierder,viering. Za- komt van vbkn, haten, zwab. dicht. vehen, van
waar veede,veete,en vechten,angels.vigian.
menstell.:vieravond,vierdag,vierti
jd,enz.
Y ferendeel., o., llleerv.vierendeelen. Een ll
landsehap. v., meerv. vi
jandschappen.
vierde deel van evenveelwelk ding :een vieren- Evenveel a1
s vq
j'
andi
gheid. De gezindheid van
de
e
l
van
de
n
dach.
BI
JBELV.
Een
vi
e
r
endcel
eenen vi
jand:iemand vi
jandschap toedragen. ()n1
*
-erenlleelenn in deroudevi
jandschap wil. HooFT.
Ja&rS. Van hier lletbedr.werkw.vl
vier deelen gcheiden.
+:Jen,zievl
jand.
Y :er.jaelg,vierkant,enz. Zievier.
I:JK.hethoofdgetal,dattusschen vieren zes
Y :erk ru :d. o., meerv. vierkruiden. Eene staat. Hetwordtop zich zelfgebezigd,ofbjeen
soort van nieskruid.
z.n gevoegd. In ditgevalbl
i
jfthetonverbogen,
'Fâerl.:ng. m.,zie tweeling.
zoowelzonder,als met,een lidwoord voor zich :
Y :er**xan , m , m cerv.viermannen. Een lid vi
jf vingers. De vi
jf eerste boeken deg Bi
jbels,
van eene vergadering, die uit vier leden bestaat:
een der viermannen, die den naam van burgemeesters plagten te voeren.
Y l.erpendee, 111..zie vier.
'F:erseha ar. v., lneerv.vierscharen. Regtbank: de Areopagisclle vierschaar van Athene.

V oor het overige wordt het gebruikt a1s vt'
er.
Y an hier vâ
jfde,vi
jftig,enz. Zamenstell.:vi
jfblad,

vi
jfbladig,vi
jfdaagsch,vi
jfdehalf,vi
jfderhande,vi
jfderlei,vi
jfdraadsch,vi
jfdubbel, vi
jfduizendste, vi
jfhoek, vi
jfhoekig, vi
jfhollderdste, vi
jfhoofdig,vi
jfhoornig,vi
jfjarig,vi
jfkant,vi
jfkantig,vi
jfkleurig,
Aan de vingeren der vierschaar. l-loorl,. Men vi
jfkorrelig,vi
jqedig,vi
jfmaal,vi
jfmaandig,vi
jfman,
jfponder,iets,datvi
jfpondweegt, vi
jfpondsch,
doet den kri
jgsraed, en een valsche viersehaer, vi
spannen. AxToxlr. Y oorts,llezigtmen dit woord vi
jftal, vi
oi
ftien, vi
jftiendes vi
jfvingerkruid,vi
jfvoet,
voor de plaats, waar eene vierschaargespannen vi
jfvoud,vi
jfvoudig,vi
jfwekig, vi
jfwerf,vi
jfwouter,
wordt:hoeluisterri
jk wasde vierschaar van het vi
jfzi
jdig,enz.
gewezene Stadllnis van Amsterdam !M en wil,dat Ihj
'f oulillgsook vo
-'
ve,in hetneders-,eng.Are,
vt
krschaar eigenli
jk zoo veelis,a1s eene schaar, vries.'Ae
f,hoogd.fi
inf.
of vergadering, van vier personen; omdat de Y l..jl*
de.wordtalsbi
jv.en z.n.gebrnikt,even
Saksische vierscharen uit eenen schout en drie a1s vierde.
schepenen plagten te bestaan,even a1s de V rie- '
Flfpendee.m.,zie vi
lf
'.
sche gcregten uit eenen Grietman en drie Bi
J-- +I
l
.féfen.telwoord tusschen veertien en zeszitters.
tien.* Het wordt gebraikt even als dertien en
V fergreeng. m .,zie tweesprotlg.
veertken. Van hier vi
jftiende. Zamenstell.: vi
jfV lerée'. o.,zie veertel.
tiendaagsch, vi
jftienderhande, vi
jftienderlei, vi
jf'F feevoest, m.,meerv.viervorstell. Een der tienjarig,vi
jfticnmaandig,vi
jftiental,enz.
vier vorsten van een gewest: de viervorst 1'H1- +:
JT1lg,een hoofdgetal,r3
/
-*ma
- al tien aanduiLlrpus. Van hier viervorsteli
jk,viervorstendom. dellde. Hetwordteven a!stwt
htt
g,#crlk
#,eng.geY :eeveu d, o. Het vierdubbcl van een bruikt. Van hiervi
jftiger,medelid eenervergadetling :.ik kreeg meer dan hetviervoud terug. V an ring van vi
jftig personen, iemand,dievi
jftig
hier viervoudig.
jaren oudis,en een schip van vi
jftig stukken geY fes.bi
jv.n.en bi
jw,viezeren viest. W al- schut. Vi
jftigste. Zamenstell.: vi
jftigerhande,
ging verwekkend: al wat er in huis is,ziet er vi
jftigerlei,vi
jftigtal,enz.
even vies uit. I'lie drank heeft eenen viezen
Yufélgee:m.
,zie vi
jfti
g.

VIJFW OUTER- VINGER.

Y f.jfw ouleey m., meerv. vi
jfwouters. Volgens T>2N KATS,elgenl1
'.)'k ?z,('
wouter en wiewouter,
7om de wapperende beweging der vlerken. Botervlieg:de veltm otpestigh hangt aan eenen zomer-
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een slechtmensch,inzonderheid aan eenen gierigaard. Van hiervllachtig,slecht,gierig, K1rg.,

viiten, onvm-b. bi
jv.n.
,dat van vilt vervaardigd
is: een vilten hoed. Zamenstell.:viltboom,viltj. vil
tmfntel,
draet verandertlichtin een vi
jfwolzter. Voxo. kruid, viltluis, viltmaker, viltmakeri
+ lJg. v.,meerv.vi
jgen. D e vruchtvan den enz.
neders-,deen.,zweed.Alt,lloogd.Ft'
l
z,anjg larcn stan,vervi
jgeboom : daer de bruine vi
sicrt. Voxp. Zamenstell.: vi
jgboon, (vi
jgeboon) gel-,eng-,felt,ital.felza en.feltro,middeleelw.lat.
vi
jgeboom.vi
jgeblad,vi
jgekaas,vi
jgemelk,vi
jgcmand.feltrum,p/àe//rkfd,en flzata.
F :l.ten , zie vilt.
'
Ezelsvi
jg,Paardenvi
jg,enz.
I'4'
g,neders.
, deen..j%,fr.Jlgue,eng.t
ftq,ital. 'Fi:ny 4,.,meerv.vimmen. Een honderdtal:ik
tocht d1e takkebossen bi
j de vim. Eene vim riet
Wcc,Aco, lat. hkus, gr. cuw/), is denkeli
jk,even l
als de beteekende zaak zelve, uit Aziê oorspron- is honderd bossen.
'*-#x: v.,m eerv.vinnen. Deslagwiek vanecnen
keli
jk.
vorens hebben l'oode vinnen. A1wat
F:JI
I.
, v., mcerv.vi
jlen. Een werktuig,waar- visch : de
j eten.BI.
Tjlen.BIJBELV. vinnen ende schobben heeft, sultghi
medemen vi
jlt:sjh:ddentandigevi
ln navolging der Lati
jnen, pogingen ter bescha- sEcv. 1)e vinnen opsteken, of van zich steken ;

jn vinnenheel
ving van eenig opstel: dekiesheitzi
jnervi
jl.Voxo. ook iguurl.: den noortwint,diezi
lk weet,wat keureli
jcke vi
jl ghi
j overuw ont- grimm igh van zich sttekt.Voxo. Eene vin verwel
'
pselsbrocht. DR Dscx. Zamenstell.: vi
jlma- roeren is,eenige beweging lnakcn:hij durftgeene
jk, is ninne eene snede,
ker,vi
jiviscb,zeker slag van haai
jen, enz. Van vin verroeren. Eindeli
n een gesnedenbrokje,een hachje:vinne etens,
hetbedr.werkw.vù'
len,iets meteene vjl bewer- e
ken. Schi
jnt,even alsvl
jlen,van het gel
uid ont- KIL.; anders vink, welk woord in dezen zin nog
hedendaags bi
j de walvischvangersin gebruik is.
leend,hetwelk men doorvi
jlen verwekt.
Van hiervinnig. Zam enstell.:vinvischenz.A arts'F#ojl.
en.ziern
''
l.
Y:l:se', o Van vl
j
,'
len. Anders vb'
lsto
f. zin,ruggevin,enz.
hoogd.,neders-,deen.Finne,ital.,lat.p?WHetgeen door vi
jlen van eenig metaalgescheiden nc,Y5k,
verwant aan pin en pen.
wordt:metvi
jlselvan staal gemengd. Zamenst.) Yi1s.xâ
, v.,meerv.vinnen. Hoogd.rzweed.Finne,
staalvi
jlselenz.
in Languedoc panos. verwant aan hetlat.panus,
+ :.j:s1oG o.,zievq'
lsel.
ecn gezwel. Zekerslag van zweertjtsin hetaan+llslen,zie'
oeeslen.
'
F:JI. v. Ook fjt. Zeltere smarteli
jke zweer gezigt, en elders, die soms etteren, en dan opjuen.
aan den top dm-vi
ngeren: zi
jheeftdevi
jtaan droogen,en somsook zonderetteringverdwi
den duim.

Zamenstell,:bloedvin enz.

Voxo. In deze beteekenis is hetwoord,even a1s
het fr. vinier, ital. vinak-o, ontlecnd van hetlat.
TtTltrlltm , eene bewaarplaats van levend gedierte,
van vivere,leven.

baarheid te uiten. Iets, dat men niet gezocht
heeft, aantrefen: m en vond hem toevallig onder
de dooden. l'n schoouheidt d'allerschoonst die'r

'F :zldex:. b.w..ik vondzheb gevonden. Oujvers. Eenebewaarplaats lings
Yqveo m.,meerv.vi
?lk'?7zlca. lets, dat m en zoekt, ontwaar
van levende vi
sch:eenen vi
jvermetviFcl
apoten, wordenook
: raest en streeft,om 11te vinden.Voxp.
tlien daarmede opvullen. Stroom/oon gaen hacr
jnedankgroeten lzit den vi
jver opgekraeitdoordefaem. weet geene woorden te vinden,om mi

zi
jn tevinnen.HooeT. AantreFen:hi
jquam tot
s. Bi
j de discipelen,ende vontse slapende,BIJBILV. M en
Yqze, 5r.#meel*v.vi
jzen. ln ltetfr. nlltlL.evelvcel als schroe
f,maareigenl
i
jk devaar vindt overalgoede en kwademensehen. Zieh173-nvan eene schroef. Van hier bi
j ltllu. rt
)'
zen,of den,bevinden: ik vond mj daartoebniten staat.
orts,beduidthet ol
lderzoeken:vinden endewi
jtt
'
o-sen schroeven; van waar wederom vi
jsel of Vo
vi
jl,eene stut,een schoorhout,en hctbedr.werkw. sen het oordeel. KIL. Van hier dat vthder,zoo
yervindev,bi
J
î
lq
izelen,opschroeven:een huisom hoog vi
jzelen. veel a1s onderzoeker beteeltent,in o
ITALMA. Iemand in top van eer vi
jzelen. Znlalen- Voxo.; in vt-ndezs t'tzn de rogcîen,vthders van de
rkkcâ, bi
l- v. Hwss. Ook wordt vthden weleens
stell.:opvi
jzelen,ook flg-,voorsterk pri
jzen.
jwectaanstondseen
'
Filzel.
s m,
, nzeerv.vi
*
i
#zelen en vi
jzels. Een met uitvinden verwisseld: hi

voorwendsel te vinden. H et met iem and vinden
Stampvat:zetden stamper in den s'i
J*zel. Zamen- '
is,hem tevreden stellen. Iemand vinden is,soms
ste'll,:vi
jzelhoofd. Zievoortsvt
-l
ze.
kn:ik za1 u vinden,datverzeker ik u!
hem strafl
F:.jzel
l.
en,zie v?j'
ze.
Y :l.len. b.w.,ik vilde,heb gevild. V an vel Uwe rechterhant sal nwe haters vinden,BJJBSILV.
ontblootent de schapen moeten geschoren,m aar Zich laten vinden is, zicll tevreden latel) stellen,
nietgevild, worden. 1ck klotlfd'een hair in twee, of. van zaken, zicll laten sehikken: hetza1zich
ick kost een mugge villen. v.l)oRp. Ongeschik- we1 laten vinden. Zich ergens laten vinden is,
j daar in ti
jds1ateli
jk yni
jdcll:hoe viltgi
j dat vleesch zoo? Fig., zich daar vervoegen: ik zalmi
te veel geld afnem en, opligten: iemand villen. ten vinden. Ergens verm aak in vinflen is,het
Voorts is: villen de wolle,bi
j ltlt..dezelve zuive- daarqit scheppen. Van hier vinder, vinding,vinren. Van hier gevil,viller, villing, enz. Zamen- dingril-k,vindster,vond,vonder,strandvonder. Zamenstell.:bevind,bevinden,uitvinden,enz.
stell.: vilktlil,vilm es,enz. Afvillen enz.

Vzllen, hoogd.g
#llen,is verwantaan onspellen,
f*.peler,ellkomtvan vel,hoogd.Fell,goth..fll.
*1 :(1.1, o,meerv.vilten,dat wegensverscllillen(1e soorten gebezigd wordt, Eelle stoFe,die uit
aaneenklevende *-01,ofhaar,bestaat cn dient,om
er hoeden, of iets anders, van te m aken :zolen
Aean vilt, Oulîngs gafm en den naam van vî-ltaan

vinnen, neders.Annen,.#4#e7
?, hoogd.
eng.to,
/W#.

Y l.ug-er, m ., meerv. vingeren en vingers.
Eene benaming der uiterste ledematen van de
voeten en handen van m enschen en dieren : de

Pangoelillg heeft aan elken pootvi
jfvingersmet
nagtls. Maar gemeenlt
jk bezigt men dit woord
93
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wegens de uittinden der handen van den mcnsch: kouflroodbloed,dat nietdoor mlddelvan longen

si
ln spietge was een mast in si
l
-ne grove vingren. maar van kieuwen, ademhaalt: de gedaente van
Voxo. Oneigenli
jkyzegt men ook wegenseenen eenigen visch, die in '
twateris. BIJBELV. Een
handschoen, dat hl
'- vl
ngeren heeft. En in cIen klein vischl-eeen zoetvischj
.e,geringedi
ngen zi
jn
Bi
jbel worden Gode vln:
qeren toegeschreven: de soms ook aangenaam. Hetleve.n van een vischje
hem el llctwerck uwer vlngeren. BIJB>:Lv.;waar in het water is,een lustig en &rojk
J.k. jeven. sen
Gods '
pz
bger enkelvoudig voorGodsmagt,ofeen vischjeuithetwatereten is,een vi
schje,t
latmet
gewrocht van dic magt, genomen wordt. Hi
j hetwater,waarinhetgekooktis,opgedischt wort
lt.
zal er zi
jnea
vingersllietblaauw aan tellen is,hi
J
- Voorts, bezigtmen visch verzamelbaarvoorviszal er niet in deelen. Den vingerop den mond schentdaerwoondenookTi
jriersbinnen,dievi
seh
leggen is,zwi
jgcn. Iemand,iets, door(
1evinge- aenbragten. Blansrzv. En dan verbuigtmen hct
ren zien is.daaromtrenttoegevend zi
jn. Iemand als vrouweli
jk:metalderhandevisel uitmeeren
metvingers nawi
jzen, hem bespotten, uitjouwen. zeeenstroomen. lvssTsRs. Inhetzelfdc geslacht
Iem and op (1e vingeren kloppen,hem bestralen. beteekent vlàch hetvleesch van visschen:de viseh
M en kan heln welom den vinger wintlen,gedwee wil niet van de graten. ln de sterrekullfle/geeft

maken. A1s men hem eenen vinger geeft,neemt mcn aan een der sterrenbeelden van den djerenhi
Jdeganschehand,hi
jmaaktmisbrui
k vaneene riem den naam van devl'
sschen. Van hiervischbetoonde goedheid; hetwelk door H.os GR.ge- achtig, visschen, bedr. en onz werltw-,visscher,
zegd wordt:met del vinger te geven, werdt men visscheri
j,enz. Zamenstell.:vischarend,vischbank.
al temetdehandtqui
jt. Op devingercn tellen, visehbeen,visehben,visehbun,vischblaas,visehdief,
m et de vingeren sprek-en,is zich daarvan bedie- vischdooder, vischdoop,vischeter,vischgier, vischnen, om iets op te tellen,ofzi
jne gedachten te haak, vischhandel, vischhouder, of vischhouwer,

uiten. Iets met duim en vingeraanwi
jzen,zulks vischhuid, vischjager,vischkaak, vischkaar,vischheelnaauwkeurig doen. M en kan heln meteenen kaker, vischketel, vischkieuwy vischk-ooper,vischnattcn vinger beloopeny duidt aan, dathi
jheel koopsteryvi
schl
top,vischkorf,vischkuip,vischkuit,
nabi
l-is. Yan hier hetbedr.werkw.vînneren.bi
j vischlepel, vischlever, vischli
jl
n,vischmaal, viscllK1L.
, *et de viugersaanraken,(bevingeren) vin- markt, vischnet, vischotter, vischpoot, vischput,
gerig, en viervi
ngerig,vi
l-fvingeri
g, vingerllng, vischreiger,vischri
jk,vischschotel,vischschub,vischenz. Zamenstell.: vingerdik, vingerhoed, vinger- soep,vischspaan,vischteef,vischtob,vischtoll,visch-

kap, vingerlang, vingerlid: vingerlik, vingerpluim, tuig, vischvangst, vischvrotzw, vischwi
jf, visschenvingerring, vingersnel. vlngerspier, vingerspraak, geslacht, enz. Bunvisch, bruinvisch, doopvisclly
vingertop, vingervisch, enz. Aarsvinger, hartvin- katviscli,krimpvisch,kuitvisch,meerviseh,panvisch,
ger, m iddelvinger, oorvinger, ringvinger,schaam- platvisch, potvisch,schaalvisch,schelvisch,schelp-

vinger,voorvinger,wk-svinger,enz.
visch,snotvisch,spiegelvisch,stinltvisch,stokvisch,
Vinger. hoogd-, decn-, neders-, angels.bn eng. tonvisch,veenvisch,walvisch,watervisch,witvisch,
Fl
nger, is eigenli
jk afkomstig van den onvolm. zeevischjzwaardvisch,enz.
verlcden ti
jd, vlb
ng, van vangen, zi
jndede vinger Visch, hoogd. Fisch, eng..
#.
#?,vries.,neders.
iets,waarmedemen dedingen vaten bevat.
tleen-,zweed-,goth,As'
k.lat.pisc/,ital.pesee,, sp.
'Flngeren.zie vinger.
pece,heeft eenige overeenkomst met hetgr.ly.î
)
.
ut.
F :nk ,zie nin.
'
'F :gseh en. zie m-sch.
'F :nk . m., m eerv. vinken. Een vogelenge- 'F l.lr:ool. o. Een bekend aftrel
tsel van i
jzer,
slacht:eeneristvinken. Hi
jluisterta1seenvink, koper,zilvcr,enz.:gedegen vitriool,datdoorde
hil-luistertheelscherp. Van hier hetonz.werkw. natuur zelve toebereid is. Elixir van vitriool.
vthken. vinken vangen; vinker. Zamenstell.:vin- Zamenstell.1vitrioolerts, vitrioolgeest, vitrioololie,
kekooi, vinkeslag, vinkevanger, vinkevalk, vink- vitrioolzuur,enz. Het stam woord is het lat.7.,8-/0-/-m ees,enz. Bergvink,bloedvink,boschvink,distel- 01?/p?.
vink, doornvink-, geelvink, gotldvink, groenvink-, 'F lllen , o.w.9ik vittcde,heb gevit. Smaleny

hennipvink,lokvink,luistervink,ri
jstvink,roervinky door opmerking van gewaande ofwezenli
jke ge-

schildvink. vlasvink, enz. Is ontleend van het. breken:zi
jn grootst vermaak is op eensanders
geluid,datdc vinken geven.
werk te vitten. Van hier gevit, vitter, vitster,

'
F:oq
l.
et.bi
jv.n. Even alshethoogd.Ihhlett, vitting,enz. Zamenst.:vftlt1st,vitzucllt,enz,

en eng. violet,van hetfr.vzhletontleend. Viool- 'F:zler. m ., m eerv. vizierea en viziers. D e
klelzrig,paarsverwig:een violetlint. Zam enstell.: eerste staatstlienaar van eenen sultal). D ie van
violetbruin, violetkleurig, violetverwig, enz. Het den Grooten Heer wordt doorgaans Gvootvizier
stamwoord is het lat.viola.
genoem d.

'
F:el.
:er, v., meerv.violieren. Een planten-

'
Flz:er, o., meerv. vizieren. Een miki
jzt
lr,

geslacht:vierkante violier,heesterige violier,enz. anders vez?'6r; en (1e opening van eenen helm
Zam cnstell.) violierbloem , violierboom, violier- voor de oogen: de schicht vloog hem tloolxhet
plant, violierstam , enz. Tuinviolier, zeekantvio- vizier in hetlinkeroog.
lier, enz. Dit woord komt met het fr. viohkr '
F lla. vladc,v.,meerv.vladen, vlaan. Zekere

overeen.
schotelspi
jsvan melk en ei
jeren:witte,roode vla.
'
Fleo',v.,meerv.violen. Eenebloem,in het 0n1.,
zekere van melk en ei
jeren, en dun vlak
hoogd. Viole, fr. violette, cng. violet, ital-, lat. brood,zoo a1sde paaschkoeken der Joden.toebeviola, gr.tQN,dathetstamwoord is. Alsook de reide spi
js:vlaede,pannekoek,toerte. KIL. 0nplant, waaraan die bloem groeit, in het eng. gesuerde vladen (elders pannekoeken) met oli
je
vl
hletplant. Zamenstell.:violenstroop,vioolkleurig, bestreken. BIJBELV. Zamenstell.: vlabakl
tcr,bi
j
viool
plant,enz. Bergviool,maartviool,enz.
ltls.nlaedenbacker,vlei
jcr,enz. Citroenvla,room'F:eol. zie vedel.
vla,enz.
'
F:rle',o-,zic veertel.
Vla,vlade,fr.yan,middeleeuw.Lat-jlanto,mato,
Y:seh, m.
y meerv.visschen. Een dier met enz.
, hoogd. Fladen, ital.#adone, komt van het

VLAAG-- VLEESCH.
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zweed.en eng.Aat,deen.jlah breed,vlak,enis vlam zetten is, doen branden. Vlam vatten is,
vcrwant aan plat.
beginnen te branden. Fip,is vlant,eene hevige
Y 'aag, v.,meerv.vlagen. Eene voorbi
jvlie- drlft, of begeerte: in vuur cn vlam geraken. D e
gende bui: na de gurc en zure vlagen. V oxo. kleurige aderen, die door het marmer loopen:
Een haastvoorbi
jsnellende aanvalvan ongesteld- welkefraai
jevlammen. Van hier hetbedr.enonz.
heid: eene vlaag van ltoorts, van gekheid, van werkw.nlammen,vlammig. Zamenstell.:vlambloem,
razerni
j,enz. Evenveelwelk afwisselcnd ti
jdvak: vlamkleur, vlamkleuri
g, vlammendrig!dezonybi
j
bi
j vlagen brak de zon weer door. Zamcnstell.: VoxD., zie drl
g. Vlammestoker, bl
j denzelven,
dondervlaag, minnevlaag, regenvlaag,storm vlaag,
windvlaag,enz. V an vhkgen.
'Fla ak. v., meerv.vlaken. Eenehordc,waarop m en wolslaat,om ze los en luchtig te maken.
V an hier hetbedr.werkw.vlaken,de wolop znlk
eene horde slaan. V erwantaan vlak.
Y 'aak , o. Eene zandbank tusschen Stavoren
en Enkhuizen:wi
j werden langs het vlaak f'tb
lootst. V an vlak,

eene toorts. Vlam schilder,vlamsteek,enz. Liefdevlam,minnevlam,vuurvlam ,enz.

Vlam,p
gdczawc,hoogd.Flamme,gr.:l()t,iszi
lne

beteekcnis verschuldigd aan den klank der twee
voorste letters,die iets vlugtigs aanduidl.
Yl.a'
m :ng, m.,zie vlaamscà.
l ll.am m en . zie vlam.
'F'as. o.,m cerv.vlaszen. De toebereide,maar
nog ongesponnene bast der vlaspant: geef haar
F'aa- seh. bi
jv.n. Neders.#ömsk,hoogd. vlas te spinnen. D e plant?welkerbastm en spint:
yömisch. VanVlaanderen:Vlaamsch linnen. De hier zag ik 't vlas langs zilvere beken. Dx Dscx.
Vlaanlschekust. Een pond V laam sch,zes gulden. Vlaszaat
jen,spinnen,koopen. Van hier vlasachHetV laamsch is de Vlaam sche taal. De Vlaam- tig, vlassent werkw.
, voor vlas telen,en vlassen.
sche eilanden liggen ver van Ylaauderen,in den onverbuigb. bi
jv.n,, van vlasgemaakt; vlassig,
A tlantischen oceaan. Dit woord is9 even als Zamstell.: vlasbaard, iemand, die eenen vlasachVlaming,vermaagschapt aap. Vlaanderen.
tigen, ligten baard heeft, inzonderheid de eerste
F iade, zie vla.
'
baard eens jongelings; vlssblad,vlasbloem,vlasF l.ag, vlagge, v., meerv.vlaggen. De vaan boom vlasbouw, vlasbraak, vlasdotter, vlashaar,
'
van een schip,ofeen soortgeljk vaandel,datmen vlashamer, vlashandel, vlashekel, een bord met
op een bolwerk,eenen toren,enz. plant: duizent i
jzeren pennen,waarop hetvlasgehekeldwordt
vlaggen op ecn ri
j-weelli
gk vlieghen afenaen. vlaghekelster, eene die vlas hekelt vlaskleur,
vl
Voxo. Zi
jne vlag toonen isjdoorhetophi
jschen askooper, vlaskruid, vlasland, vlasmarkt, vlavan eene bi
jzondere vlag aanduiden, tot welke plant, vlasrokken, vlassteng,vlasstoppel,vlasveld,
mogclldheid mcn behoort. Onder die of die vlag vlasvink,vlaswinkel,vlaszaad,enz.
varen is, onder bescherming van die ofdie mo.
Vlas,vries.yaachs,hoogd.Flachs,eng.Wcz,fr.

gendheid. De vlag stri
jken,zich overgeven;ook
fig-:voor onderdoell. Za1ik dc vlagge voor hem

komtvan hetmiddeleeuw. lat.Alaciunt,en
tegeli
jk met de beteekende zaak zelve, uit

ontleend.
stri
jkel). 1.
)s. DEcx. De vlag voeren is,dezelve
ten teeken van bevelhebberschap laten waai
jen; '
Fiassen,o.w.en bi
jv.n. Zievlas.
en overdr-,aanvoerder van evenveelwelkepartj '
Fl.
eehl. v.
, meerv.vlechtell. Van hetbedr.
zi
jn:hi
jwi1overalde vlag voeren. Veelvlaggen werkw. vlechten,ineenstrengelen. Hoogd.Fkchte,
luttel boters,beteekent evenveel a1s: veel ge- l
niddeleeuy
v.lat.plecta,#ecta enjlaa. AIwat
schreeuwymaar wcinig wol. Van hier hetonz. gevlochten is;bi
jzonderli
jk,eengevlochtenhaarlok:
werkw. vlaggen,de vlag lateu waai
jen. Zamen- wiensblonde vlechten vlogenom halsenschouders
stell.: vlaggedoek)vlaggeman, vlaggespil, vlagge- heen. Voxo. Hoofdhaar, in hct algemeen: de
stok,vlagjonker, vlagkoordgvlagschip,vlagtouw, vlecht, op vreemde kruin gcteeltl,misvormthet

vlagvoerder, enz. A dm iraalsvlag, bloedvlag, lto- schaonstevrouwebeeld.P.W . Zamenstell.:vlechtningsvlag, prinsevlag, scheepsvlag, seinvlag, enz. band, vlechthoren, vlechtkruid, vlechtsnoer, enz.
Van vliegen.
Haarvleehtenz.
Y l.aggen. zie vlag.
F l.eeh len . zie vlecât.

Yl.
ak,bi
jv.n.enbi
jw.,vlakker,vlakst. ETen, '
Fl.
ederm u:s,v.,meerv.vledermuizen. Een
zonderdiepten en verhevenheden:vlakland.Een gevlerkt zoogdiertje van de gestalte eenermuis,
vlak gebergte,een vlak dak,enz.is zoodanig een, rat, enz.: vlederm uis m et kleine, nlet groote,
welksverheffing;in vergeli
jking van deszelfsuitge- ooren cnz. Nachtgebroet,geheeten vledermuizen.
strektheid,gering is. A1s z. n.: op het vlaeke Voxo.
dcs velts. Blgssrav. 13i
jzonderldk,eene zee: van Vledermut
s, zamengetrokken vlelrntuls, Kzra.
over 'tvlak gevaren. Voxo. Juist, regtstreeks: vleddermuis, hoogd.Fledermaus,zweed.#aderntus,
hi
jzatvlak tegenovermi
j. Vlak voorden wind. eng.ylttermouse,iszamengesteld uitmuis en vleVan hiervlakken,vlak maken;vlaktejenz.
deren, ?
JJ6#&3'
:zl, bi
j Kls. evenveel a1sAederen,
'
Fl.
ak.zievlelc.v.
yedderen,#adderen; zie dit laatste woord; en
F l.aken , zie vlaalc.v.
'
vleî'lc.
'
F'akken,vlckken,zie vlek,v.
Fieeseh,o. De bestanddeelen van dierljke
Y l.akk en, b.w.,ik vlakte,hebgevlakt. Van ligcham en, uitgezondcrd beendereny vel en inge-

vlalc. Vlak, eflen maken: gi
j moetdien grond
llog meer latell vlakken.
Yl.
akle,zie vlak,bi
jv.n.
'
Fla- . v., meerv.vlammen. De brandende
Eikkering, die uit een vuuropsti
jgt:achterhetselve brandtecne vlamme.BIJBELV. Zk weerde
de vlam uithetaangezicht.Hool-z Iuvollevlam
staan,elders,inligtelaajevlam staan,geheelen

wanden:hi
jheeftgeen vleesch aan het li
jf. Bjzonderli
jk, het magere dier bestanddeelen van
dierli
jkeligchamen,in tegenoverstelling van vet,
speh enz.:er zit haastgeen vleesc!
l aau die rib,
het is enkel vet. Of de eetbare bestanddeelen
van zoogdieren en vogelen, in tegenoverstelling
van het vleesch van vissehen,enz.:vleesch elen.
Voorts,ook de eetbare bestanddeelen van fruit,

albranden. In vuur en vlam zetten, of enkelin ooft,enz.:watisdie perzik droog vanvleesch!-
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Iemandseigen vleeseh is,oneigenli
jk,zi
lnenaauw- fr.Wlctf, ital-,in eeenen fguurli
l-ken zin,Aagell
o,
ste maagschap:hi
j wordtvan zi
jn eigen vleesch lat.Jagellum, is verwantaan het lat.plaga,en
vervolgd. Hiermede strookt: wi
jzi
jn u gebeente komtvan een oud woord,dataan hetgr.ckljyctv)
ende u vleesch. BIJB>2Lv.,waar dit woord voorts lat.yiget'
e,slaan,vermaagschaptis.
menigebi
jzondere,ook elders gebezigde, beteeke- Y l.e:.jon.b.w.
! ik vleide,heb gevlci
d. Alet
nissen heeft. Dus is: tot een vleesch zi
jn,ten woorden streelen, fllkiooi
jen:zi
jvleithem om 't
naauwste vereenigd zi
jn; en wordtvleeschgebe- genot. HALMA. Een man, die si
jnen naesten
jtyspreidteen lletuit. BIJBELV. Ookwederk.
zigd, om des nlensehell zinlleli
jke natuur aan te vlei
duiden: na den vleesche te leven. BIJBELV.
zich vlef
jen,zieh met eene i
jdele hoop vlei
jen.
ln dezen zin wordt vleesch vaak tegenover geest Voorts is: iemand vleken,ook wel eens, henï
gesteld:de geestis wel gewilliéh,maer 'tvleesch sehoonerafschi
lcleren dan hi
jis:zi
jnschilderheeft
is swaek. Blansxzv. M aer 'tvleesch,vervaertvoor hem gevleid. Van hier gevlei, vlei
jer,vlei
jeri
j,
jing,vleister. Zamenstell.: vleitaal,vleizucht,
li
jen, kant zich hier tegell aen. V'
oxo. Dat vlei
e1
'
1
z
.
vleesch ende bloet het Koninckri
jcke Godts niet
beLrven en konnen. BIJBELV. Om te stri
jen te- Vleben,hoogd.jkLen, neders.Aoûken en Mfen,
gens weerelt, vleesch en bloet. Voxo. Alle bi
jonsjlooq
bkn!injl'
ikjloobkn,is, even alsAeemen.
vleesch beteekent alle menschen, ofalle dierli
jke zi
jne beteekenls verschuldigd aan den klank tler
sehepselen: die allen vleesehe spi
jzp gecft. BIJ- twee eerste letters, llie iets zaehts en streelcnds
Bssv. Spreekw.: hartzeer en pjn eten vleesch aanduidt.

en bloed,vermageren een m ensch geweldig. Het '
F 'ek , o., meerv.vlekken. Een gedeelte vat)
gaat hem naar den vleesehe, voorcleelig, naar de oppervlakte des aardbodems,datdoor eenige
wensch. Van hier vleeschachtig, vleeseheljk, het huizen beslagen wordt,zich van een dorp onderonverb.bi
jv.n.vleeschen,vanvlcesch;vleezig.Za- scheidt,geene poorten heeft, en daarom ook den
m enstell.: vleeschader, vleeschbank, vleeschblok, naam van stad niet voeren mag: aen de andere
vleesehbreuk,vleesehdag,vleeschdarm. vleeseheter, zi
jtle van 't vlek. Hool?T. Zamenstell.: marktvleeschgewss,vleeschgezwel,vleeschhaak, vleesch- vlek enz.
hal, vleeschheuvel, vleeschhoren, vleesehholtwer, Fl
e/
J,hoogd.Flecken,neders.Aeck,is verwant
vleeschhouwster, vleeschhnis:vleesehketel,vleesch- aanplek,plak,en vlak,enbeduidtei
genlkk evenkeur,vleeschkleur,vleescllk-ruld,vleeschkllipjvleescll- veel welk deel van d: oppervlakte des aardboli
jm, vleeschmaal, vleeschmade, vleeschmarkt, dems.
vlak,
vleeschnat,vleeschnavelbreuk,vleescholrer, vleesch- l iek . v.,m ecrv,vlekken. Evenveela1s '
pastei,vleeschpot,vleeschsoep,vleeschspi
js.vleesch- plak, en plelc. KIL. vlecke, placke. Een gedeelte
ti
jd,vleeschton,vlecschvork,vleeschvreter,vleescll- der oppervlakte van eenig ding, dat dool-eene
wonde,vleesehwording,vleeschzetting,enz. Beeren- smtt bezoedeld, of door eene versehillende kleur
vleesch,bokk-envleesch,ezelsvleeseh,ganzenvlcescll, van hct overige onderschciden wordt: de vlekken
hamelsvleeseh,hertenvleesch,heelvleeseh,hoender- van eenen panter. Uw klced isvolvlckken.Overdr.,
vleeseh,hondenvleesch,hooftlvleesch, kalfkvleeseh, alwat iemands zedeli
jke reinheid, eer,enz.be-

koei
jenvleesch,kweevleeseh,lamsvleescll,menschen- smet:en meentde vuile vleck t'ontwi
jeken. Dz

. Van hier vleklcen. vlakken bedr. en onz.
vleesch,o/ervleesch, osseltvleestth, paardenvleesch, D ozCx.
rookvlcesch, rundvleesch, sprengvleesch, sticre- werkw.; bcvlekken, vlekkig;zam enstell,:vlek.
vleesch,tandvleesch,vaarzenvleesch,varkensvleesch, keloos, zonder vlekken, euz-; moedervlek,moortvleck. V oxo. Nevelvlek, sehandvlek,zomervlek,
zwdnenvleesch,enz,
Vleesch, hoogd. Flel
à.clt, neders. feesb angels., zonnevlek,enz.
vries.Aaesk,Klao.j No'
rx, OTFRID.jleisk, ()f Y lekk el.ees, zie vlek,v.
#ci
sc,eng.yesh,ULrHIL,leik,isverwant aan %'
k Y l.erk, v., m eerv. vlerken. Volgens KIL.,
en ll'
gchaant.
oulings vlertklc,rle& rfc/c,vleddevick,van vledderen,
F leel, v., meerv. vleten. Zeker slag van vledet'en,zie vledermuis. Eene wiek, een vleugel:
'

roggen. Bi
j IIAIZAIA ook eene slettslons,vodde- grootvan vleugelen,lank van vlerken. Bllsscv.
W06**.
De vlerken laten hallgen is,zicllneerslachtig aan-,
Y 'eel,v.
jHooe'
reene ruiterbende, in overeen,meerv.vleten. Een dri
jfnettotde stellen. Bi
haringvangst;in welken zin het woord aan vletten, 1t0n1st lnethetlat. ftfc, in : overste eener vlerk.
?JJt)/f:??,vlieten,verwalltschi
jnt. Voorts,ook ander Van hier bi
j KlL. vlerken, vliegen. Zamenstell-:
vischgereedscllap,jaallerleituig: hi
j wierp alde hielvlerk. V oxD.
vleetbuiten boord. HALMA. B L')'de rle6f,a1sm et Fl.etlen. b.en o.w.,ik vlettede,heb gevlet.
een haringnetopgevischt,beteekent L-n pk.6n?pl6t er Bet
ll.,geli
jk leggen, inzondcrheid turf; oolt turf
j
was visch bi
j devleet,in menigte. Zottinnenbi
j aan boord van een vaartuig dragell. Onz., bi
dtt vleet. A . HAR.t'S. Zam enstell.: haringvleet 1fIIv.evenveel,alsvlottensneders.Jetent'k beveel
enz.
mi
jnvolk daerna dehaven uittevletten. Voxo.

Y legel, m., meemr. vlegels. Een werktuig, V an hier vletter. Zamenstell: ttlrfvletter. Vletom koren te dorschen: met vlegels en knuppels schuit.
gewapendx W anneer hct koren onder den vlegel '
Fl.
eug,v.meerv.vleugen. Verkleinw.vleugje.
kraeltt. Voxo. l'it hoofde van hetgeringeonder- Vlam, :ikkering:ik heb geen vleugje aan het
scheid,hetwelkmendikwi
jlstusscheneenendorseher vuur gezien. V an vleugen,dataan vlieyen beanten zi
jnen vlegelvindt, een dorscller,eu evenveel woortlt, van waar vleugel, rfetwie,vogelvltlgt,en
welk ander boersch en lomp m ensch: welk een vleî
tglts,r/u,çlq
s,yuyhs,o
/f?
zr
s,btjK1L.
leuge's m ., m eerv. vleugelen,ofvleugels.
vlegel! Van hier vlegelaelltig. Zam ellstell.: vle- l l
gelslag,vlegelstok, enz. Dorschvlegel,kettervlegel, Oulings ook vlogel. Het windvaant
je van een
jk een zwaen,
schrik der ketters; en menssevlegeb menschenpla- SCh1*P. - Eenewiek,ofvlerk:geli
O
P
hae
r
wi
t
t
e
v
l
euge
l
s
dr
e
ef
Yoxo.
Iemand
ger. Voxo.
die
Vleqel. detn..Röqel. ntdtrs. fm hooed. Fleoel. met zilne vleuaelen dekken is, hem in zdnt be-

VLIE- VLIER.

741

li
eg,lieg,
paar
denvl
ieg,
spi
nscherming nemen. Onder iemands vleugelcn is, kaasvlieg, kevervlieg,koev
vlees
chv
wat
erv
lieg,
enz.
onder deszelfs beseherm ing. lemand de vleugelen nekopvlieg,strontvlieg,
korten is, hem in zi
jn vermogen beperken:en Van vlienen.
korte hem die stoute vlogels. Voxo. Iemand
Y l.:egen .o.w.qik vloog,heb en ben gevlovleugelen maken is, hem doen voortsrlellen. Fi- gen. Zi
ch met behulp van vleuqelen door de

gallrli
jk, worden aan den willd, aan de liefde, luchtbewegen:geli
jck een arent,d1e nae den heenz-, vlcugelen toegeschrevel): gi
J wnndeltop de me1 vliegt. BlaBsLv. Piguurl.: hi
j wi1 vliegen,
vleugelen van den wind.L.D.S.P. Hi
j kwam eer hi
j vleugels heeft,hi
j onderneemt iets,waartoe
op vlellgelen der liefde aansnellen. Voortg,geeft hi
j nog bui
ten staat is. Vlieg niethooger,dan
men den naam van vleuyelen weleells aan schaat- uwe vlengels reiken, verhef u niet boven uwen
sen: men ziet er audre met de vleugels aen de kring. Hoogvliegellde uitzigten,denkbeelden,enz.
voeten voortvliegen als een schim .Ax'
roxlo. A an D oor de lucht bewogen worden )de vederen der
de beide uitersteeinden vau eenc kri
jgsbende,of opengesnedene bedden vlogen ginds en herwaarts.
een gansch regtervleugel drong door. Even als Zie de koegels eens vliegen.BRANDT. lndelucht
vlerk, in overeenstem ming m et het lat.ala,aan vliegen, zegtm en van iets dat door ontvlammend

eeneruiterbende:devleugelsderjagerentepaer- buskruid om hoog gedreven wordt:ervloog een
dehetwoudtmetlletten bespannen.VoxD. Aan kruidmagazi
jn in de lucht. In brandvliegen is,
de wederzi
jdsche uitbouwing van een groot ge- plotselingsontvlanlmen:dehalvestad isinbrand
sticht:aan hetoranjewoudvond Inen tweevleu- gevlogcu. Snelli
jk bewogen,ofgedreven,worden:
gelen zonder ligehaam. VOND. Van hier het de glazen vlogen ons om hethoofd. Zoo vloog
bedr. werkw. nteugelen. van vleugelen voorzien, hetminnevier door bloeten merg en spier.PooT.

ook de handen binden, knevelen. Zamenstell-: Zich snelli
jk bewegen: naar beneden, ter hulp
vleugel-adjudant,vleugeldeksel,vleugelhoren,vieu- vliegen. Zi
j vloog in mi
jne armen. Zoo vlieg
gelloos.vleugelman:vleugelspier,vleugelzaatl,enz. haer om den hals.VoNo. Hetbooze wi
jfvloog
Arendsvleugel,cherubsvleugel,scheepsvlcugel,enz. hem in het haar. Oneigenli
jk-.:verscheide goeVleugel,hoogd.Flûgel,neders.J'
legel,zweed-ll'
- li
jkheden,dievan haar handtvlogen.HoorT. l'
let

gel,komtvan vlienen.
werk vliegt hem van de hand isyhetgaathem
Y l.i.e, o. Een zeegat tusschen V lieland en vlug af. Langs de straat vliegell is,behalvesnel-

Terschelling: tot in 'tVlie toe.Ilooe'
r. Zanlen- len, ook rinkelrooi
jen. De oogen vliegen hem
stell.:Vlieland,vliestroonl,enz.
door het hoofd, hi
j heeft eenen vluggen oogop.
Y l.
feden. vlien,b.en o.w.,ik vloodjheben slag. Eeil vliegend leger is,een,datzich snell
i
jk
bcn gevloden. Bedr.,eigenli
jk met eene snelle beweegt, en dan hier, dan daar is. Vliegende
vlugtontwi
jl
ten,in well
tenzindhtvltkdenintusschen gedachten zi
jnvlugtige. Een vliegende haast,eel
gebruikeli
jkeris:devleerlnuizen vlieden hetliellt. groote. .
Etn vliegende storm is, eellgeweldige
Ontwi
jken over het algemeen,vooralmeteelligen àvapperend: met vliegende vaandelen, vliegende
angst: het gevaar vlieden. Onz.,uitvrees snel- haren, enz. Het is gevlogen,verdwenen. Einde-

li
jk wi
jken: de wolfvlood inhetbosch. Hi
jsa1 ljk) heeft vliegen den zin vallvliegend en antler

voor het sweert vlieden. BIJBSLV. Hoe anders, wild door middelvan valken vangen:daer hiwt
dan m'zt van sil-n aangesicht te vlieden.llooln'l'. reetvlieghen.V ELDSN. Hetvlieghen lnetde valck.

Totiemand vlieden is,zi
jne toevlugtlothem ne- R.VzsscH. Heeftmeerlustte vliegen en tejaemen. Van hier vlieder. Zamenstell.: vliedberg, gen. Voxo. Overtlr.: ik vlieg naer hoogcn lofy
KIIz. lnvlieden,ontvlieden,uitvlieden,voortvlieden, ik jaeg naer gelt met heopen.DE ll.
EcK. Van
wegvlieden,zamenvlieden,enz.
hier gevlieg, vlieg, vlieger. V oorts, komen van
Vlieden, vllen,hoogd.jlt
khentontleentzi
jne be- vliegen de zamenstell.: vliegluis) vl
iegwerk, enz.
teekenis van de vlugtige beweglng,welke door de Aauvliegen, doorvliegen,invliegen,navliegen,outbeide eerste Ietters uitgedruktwordt.
vliegen, opvliegen, toevliegen, uitvlicgen, vervlieF il.eg. v.,m eerv.vliegen. Een tweevleugelig gen,voortvliegen,enz.
'

insekt,dat in hetlat.musca,gr.p.,
atc?fr.mottche,

Vliegen.hoogd.ylegen,eng,to.#(
)'
,ontleentzi
jne

boh.maucàabopperd.mucke.en in Vmeslaud mztg, beteek-enis van de tweq voorste letters.

heet. Gewapende,ongewapende,vliegenenz. En '
F':egens, bi
jw. Van vlieyen. Met eencn
worm, en mugge,en vlieg,en mi
jt.Poor. Zoo vliegenden spoed) of haast: ik kom vliegens
rael
tt de simple vlieg, ook eer zi
j -t merkt,ge- b!ju!
vangen.Voxo. Onei
genli
jk,geeftmerzdezen llaam '
F.
ll.
eger. m.
, lneerv. vliegers. Van vliegen.
ook aan de zoogenoemde spaansche 'plkkp,die tot A1 wat vliegt:zien beide vliegers,IlwltlnwLus en
het gcslacht tler torren behoort;aan de botervlieg, Ixxltus. V oxo. Dit speet den kleinen vlieger,

die tott
levliegendeluizen behoort;aand:zwarte Curioo. Poor. A1 wie met valken jaagt:veel
vlieg,enz. Spreekw.:tweevliegen in eenen l
klap jaghersen vlieghers.Houw. Eenkinderspeeltuig;

trefen, twee oogujcrken op eenmaal bereikel).
Yan eene vlieg eenen olifl
al1t maken, een ding
gcweldig vergrooten. Een arend vangtgeene vliegen, eene verhevene zielbemoeitzich m etgeene

den vlicger oplaten. Van waar de spreeltw.:die
vlieger gaat niet op, die onderneming gelukt
niet. Oulings ook een vrouwenopperkleed, dat
van voren open was, en dus, als men tlaar

kleiniglleden. Elkanderen eene vlieg afvangeu,e1- mefle in den wind opging, achteruit vloog:hj
kander in eene onderneming verschalken. lk zit looftle lni
j een jaek, twee rockeu,een vliergher.
hierniet,otltvliegen te vangen is,ik ben hier om Basosilko. Zamenstell.: vliegcrtouw, lloogvlieger
zaken van belang. Zamensteil.:vliegenei,vliegen- (onderdeduiven) enz.
kampernoel
je,vliegenkas,vliegenk-lap,vliegenkleed. 'F '#er, v. Een boomgewas vttn vier soorten:
vliegenknip, vliegenli
jm, vliegenmade,yliegenmas- gemeene vlier, lage vlier,ellz. Conserf van vlier.
ker,vliegennet,vliegenscheet,vliegensoort,vliegen- Zamenstell-:vlierazi
jn,vlierbloem!vlierboom,vliervanger, vliegenwaai
jer, vliegenworm, enz. Bier- hout, vlierplant, vliersap, vlierslroop, vlierzwam,
vliea.botervliem aoudvliez.zroenvliez,hondsvliez. ens. Berzvlier eng.
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VLIERING- VLOEK.

Yl.
fer:x:g, v.,meerv.vliericgen. Deboven- eene onnatuurli
jke ontlasting van hetvrouweli
jk
ringkamertje,vlieringvenster,enz.
ming: de wateren sullen niet mcer wesen tot
Y.
l:es. o.
, meerv.vliezen. I)closjesaaneen- eenen vloet.BIJBEsv. Hettegenoverstaandevan
ste verdieping van een huis. Zamenstell.: vlie- geslacht. Een vloed van tranen. Eeneoverstroohangende wo1 van een schaap,zoo a1s,dezelve er
afgeschoren wordt:ick saleen wollen vliesop den
vloer leggen. BzasEsv. Het gulden vlies is, de
gouden wol van een Pontisch schaap,ook eene

de ebbe: er gaat een sterke vloed. H et ginc
vloet. M . S'roxl. Beursgeloof is eb en vloet.
Voxo. Den vloed doodzeilen is,de tegenstrevende werking des vloeds al zeilende te boven ko-

bqkenderidderorde in Oostenri
jk. Voxoslzbezigt men. Eene golf:ziehoe'tvlotdevloedenl
tlieft.
vlt
ks voor schaap:dewolfvan '
tbcstevlies mi
jn Voxo. Berghe up berghe van vloeden maect.
schaapskud heeft ontbloot. V oorts, is vlies een BOSTH. Een groot stroom end water: hoe geraeven losjesaanhangend vellet
je:erkomteen vlies ken wi
j over dien vloed? Dat ick aen den
op de melk. Zoo dun a1s een vlies. Van hier vloed Ulai was. BIJBELV. 17e beek, de poelen:
vliesachtig, vliezig, en, bi
J KlL.,vliesen de schae- vloeden, stroomen. L. D. S.P. Op datze mi
J
pen, derzelverwolafscheren,in hetneders.Aiizen. 'tgebruik afstoptevan den vloed.DE Dscx. FiZarnenstell.: vliesheer, ridder der orde van het guttrli-jk, om eenen zwaren en overstroornenden
Gulden Vlies; enz. Buikvlies, ei
jervlies, harte- draug, eene geweldige drift van ietsaan te dui-

vlies, hersenvlies, maagdevlies, m oedervlies,oog- duiden: den vloet van 't heidensch ongeloof.
vlies,pannevlies,schaapsvlies,tromm elvlies,enz. Voxo. Een vloed van redenen. M et eenen vloet

Vlies, anders ook vluis, hoogd. Fll
ksz, eng. van gruweli
jke ongelukken.Voxo. Vanhiervloeyeece,lat.vellns,schi
jntverwantaan vel.
digh. Kllu. Zamenstell.: vloedbeke, KIL., vloed'
Fl.
iesheer, m ,zie vlies.
ri
jk, vloedvisch, vloedwater, enz. Bloedvloed,
'
F l.
:el. m.) meerv.vlieten. Een vloci
jend wa- buikvloed, springvloed, tranenvloed, watervloed,
ter: daer een levendige vlietvan de steile rotsen zondvloed,enz.
schiet. PooT. Zamenstell.: vlietgod, vlietgodin, Vloed luidt in de eerste beteekenis in het

vlietmaagd, vlietnimf, vlietwater, enz. Jammer- hoogd.Flusz,lat.jluxus enjluor,middeleeuw.lat.
vliet,bi
jVoxo. W atervlietenz. Van vlt
kten. yores, fr.#eurs, neders.Jlete, in die van een
'F l.:eten, o.w.,ik vloot,ben gevloten. Vloei- stroomend water, in het hoogd.en neders.even-

jen: hi
j dedehen wateruitden rotzsteenvlieten. eens, deen.zweed.jlot, lat.yuvius,.
/f?
,
d0?l:n,ital.
BIJBELV. 1)e tranen vlieten haarlangsdewan- jlume,fr.yeuve,en isverwantaan vliet,een klein
gen. Oneigenl
i
jk: dat 'shemels zegen vliete en stroomend water.
vloei
je op mi
jnen b
vensch. Voxp. Zamenstell.: '
Fl.
oe:baar, bi
jv.n. en bi
jw-,vloeibaarder,
afvlieten,tegenvlieten,toevlieten,wegvlieten,enz. vloeibaarst. Van vloeo--en. KIL. vloedigh, hoogd.
H oogd..pt
kszen,is verwant aan vletten,vlottent lusyk, lat.yuidus. In staat, om te vloei
jen:
vloei
jen,'
J#6?jofvlieden,enz.
?
!k-wikzilveriseen vloeibaar metaal. W e1vloei
jend:
+ I.I..jen. b. w., ik vli
jde, heb gevli
jd. Al zi
jn sti
jl is vloeibaan Hi
J drul
tt zich vlocibaar
plooi
jende en buigendeschikken,voegen:gi
jmoet uit. Vallhiervloeibaarheid.
heterllaarvli
jen. Ot1l.ook onz.gebezigd,in de '
Fl.
eellen, vloeden, o. w., ik vloeidc, ben
beteekenisvan voegen)we1van paszi
jn:hetvli
jt gevloeid. Vlieten: daar de Ri
jn weleer in zee
mi
j geenszif
ls, u af te wachten. Van hicr ge- vloeide. Er vloeiden tranen langs hare wangen.
vli
j,voorschikking,plooi
jing,bi
jHoovr:iu 'tge- Een lantvloei
jend van melck ende honicll. B1Jvli
j spreken, voor tot bedaring der gemoederen sscv. Papier vloeit, als hetdoorslaat. Voortsy
spreken. Vli
jing. Dit woord is, evtn alsplooi- rlo6p
''
en de omtrekken van een getetktnd,ofgejen,en de daaraan verwante woorden in andere gcschilderd beeld,wanneer zi
j zachten smeltend
talen,zi
jne betcekenis aan de beideeersteletters zi
jn;enworden toonen,redenen,gezegd te vloeiverschtlldigd.
jen, wanneer zi
j well
uident
l zi
jn: een vloei
jende
FI.
'
:
J- , v.,k
lleerv.vli
jmen. Een bekelld heel- sti
jl. W ou mi
jn poezi
j nu vloeien a1seen levenmecsters werktuig: t
latmessni
jdta1scenevli
jm.tdigestroom. Poo'
r. Heteene vloeit uithetan-

ExE-ks wil,datziJ-de wonde met de breede v,.liJ-m Idere, het volgt daaruit. Uit welke bron vloeit
VaI
3. hj
flpelle.Voxo.Vanhierhetbedr.werjw.vlnmen,!het?waaruitspruithetvoort?
er.
vloe
.i
..
.

ltlctqelltlvli
jm openell:eene zweervl
i
lmen.

lbaar, en, van het deelw.vloe#c3l#,vloeJ
iendheid.

Y'i.
j
*guex:,zie.
o%,
''
m.
lZamenstell.: vloeipapier, zeer dun .papier, tlat
i
*r.
I.i.j4, v. Eigcllli
dt,om hetjlt spoed. In het gebruik tusschen of. op natschriftgelegd wol
i
jveri
gewerkzaamheid,naarstigheid:dooreenman- zelve,door invloei
jing der letters,tedoen droollcli
jke vli
jt. Voxo. Van hier vli
jtig, naarstig)I
lgen; vloeiplank,om den vloed vanhetwater te
011Z.
keeren, vloeistof,enz. Aanvloei
jen, afvloei
jen,
hetl,%
'
t
,
z
w
e
e
d
.
j
l
t
t
,
h
o
o
g
d
.
F
l
e
t
s
z
,
i
s
v
e
r
w
a
n
t
a
a
n
I
d
o
o
r
v
l
o
e
i
j
e
n
,
i
n
v
l
o
e
i
j
e
n
,
o
n
d
e
r
v
l
o
e
i
j
e
n
,
o
n
t
v
l
o
e
i
j
el,
eng.Jlit.
)opvloei
jen, overvloei
jen, toevloei
jen, uitvloei
jen,
FI.
IJI#F,ziev%'t.
lvervloei
j
jen,voortvloei
jen,zamenvloei
jen,enz.
Y l.:x:der, m ., m eerv. vlinders. Eene boter-' Is verwant aan v1t
-eten, 'Jltpf6Cl,vlotten,enz.;en
vlieg, cen kapcll
et
je: vlinders vangen. Zamen- heeftzi
jnebeteekenisaanzi
jne tweeeersteletteren
stell.: vlinderbloem , vlindervisch) ellz. Dagvlin-ite danken.
del
, nachtvlinder, enz. Dit woord ontleentzi
jne1I Y'
Fleek
l.
.
oe:pap:el
r,o.
,vloeiplank,v.,zie vloeq'
etl.
beteekenis van de vlugtige beweging,die door de :
,n1.,meerv.vloeken. V an vloeken. D e
beide eerst: letters uitgedrukt wordt,en stam tin-.bedreigingen,waarmedem en iemand vloekt:of lli-i
tusschen misschien van een oudwerltw.vlinnen,datjzich uwen vlock o1)den hals haelde.Voxo. llet
aan hetvrieschJleane'
beantwoorddc.
Iltwaad, wattrmede men iemand in zulken vl
oek
'Fleed. m ., meelv. vloeden. Van vloeden,lbedreigt: daerom vcrtccrt de vloeck het lant.

vloei
len. De daad van vloei
jen:om denvloed1Blasssv. Eeneuitdrukking,waarinmenzichzel'

deswaters te bevorderen. De witte vloed is,)ven,ofanderen,verwenscht,ofligtvaardigzweert:

VLOEKEN-- VLUGTEN.
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om het derde woord u1t hi
j eencn vloek. Van ! '
Fl.
et, o., meerv.vlotten. Eigenli
jk, hetonz.
hier de zamenstell-: vloekgenoot, vloekgespany geslachtvan hetbi
jv.n.vlot. Al wat vlot is. of
vloekgodin, vloekverwant,vloekverwantschap,enz. dri
jft; ln llet gebruik, btjzonderli
jk,zamengebonBastaardvloek-, havenAr
loek.Voxo.,enz.

denc balken en ander hout:wi
j zagcn een groot

Y l.eeken, b. en o. w., ik vloekte,heb ge-tvlot de rivier afzakken. Tck salse op vlotten

vloekt. Bedr, hevigli
jk mct kwaad bedreigen: over de zee doen voeren. BIJBSLV. Oneig-,
opdat zi
j van hnnnen vader nietgevloekt,maar een schip: z:o doetmi
jn zeilbaervloten watergezegend, wierden. Onz., verwenschi
nccn
uiten:9 treder mee. Voxp. Zamenstell.: vlotbalkcn,vlot--'
.

zi
j zegenen met htlnnen mont, terwi
llzi
j met hun hout,vlotschuit,enz. Houtvlot,steigervlot,enz.
harte vloeken. L. D . S. P. l'
uigtzinnige eeden
F l.olen. zie vlotten en vlieten.
'
docn: gi
jbehoeft er niet op te vloek:n. Zooge-j Y l.
otgeas, o. Van vloten, of rlotten, cn

noemdevloekwoordenvoortbrengen:hi
jbegonaf-1gras. Vlottendgras. Zichaanhetvlotgrasvastgri
jseli
jk te vloeken. Van hier gevloek, vlock,fhouden, spreekw.,zich op een zeer onzekeren
vloeker, vloeking, vloekster. Zamenstell-: vloek- onvast ding verlaten.
waardig,vloeltwensch,vloekwoord, enz. Vervloe- Y lollen. b.en o.w.,ik vlottede,heb enben

ken,voortvloel
ten,enz.

gevlot. Anders ook nloten. Onz.
, dri
jven, zwem-

Y l.oekgeneoé, vloekverwant,m .en v. Zie m en: op dat de schepen daarop beter zoudcn
vloeken.
vlotten. N .W lTs. Overdr.is,het r/of, het gaat

'
F'oer, m., meerv.vloeren. Eigenli
jk,even- .zonderhaperen en stooten. HetwiIlnethem lliet

veelwelke vlakke grond. In hetgebruik de ge- vlotten, niet geluklten. Bedr-, in vlotten vervoevlakte grond van een huis:een steenen,een hou- ren:ik laatdat houtnaar elders vlotten.

ten vloer. Op den bloedlgen vloer. lloorl'. Vlotten,'
?
JD/c?
),fr.jlotter,eng.toWotlf,middelVoorts,ook eene zandplaatbi
l-Vlissingen: a1s si eeuw lat.jlotare,neders.#eten, is verwaat aan
binnen den vloerewaren. M.S'
rotts. Van hier vletten, r/tpe#el?
, vloet
jkp, vll'
eten,rseddz
?,ofvll
en,
het bedr. werkw. nloeren, van eenen vloer voor- en eene reeks van geli
jkluidende woorden in anzien, enz. Zamenstell.: vloerduif, ecne huisdui
f; dere talen, welker beteekenissen alle gezamenli
lk
bi
j KIL. vloerdulven, o.w.,tehuisbli
jven zitten; uit den klank der beide eerste letteren voortvloermat, vloerplank, vloersteen, vloertapi
jt, enz.!spruiten.
Dorschvloerenz.
! '
%rioulv,v.
,meerv.vlouwen.Ookyouw. Een
Fl.
'
eeeen.zie vloer.
net, hetwelk bi
jzonderlkk di
ent, om snippen te
Yl.ek, v.,meerv.vlokken. Een klein vltlgtig vangen. Zamenstell.: sclluifvlouw,slagvlouw,enz.
ligchaampje van sneeuw, wol,enz.: 113:-kleed is '
Fl.
ug. bi
jv.n.enbi
jw.
,vlugger,vlugst. Eigenvolvlokken. Hieraen heefteigebaetnietd'
alder- li
jk, in staat tot vliegen:(1e vogelt
jes zi
jn nog
minste vlock. Voxp. Ya'
n hier vlokachtig,het nietvlng. HAIUATA. Eer hi
j vlugh was, l'it het
onz.werkw.vlokken,vlokkig. Zamenstell.:vlok- nestjoegen. VOxo. In het gebruik, snel, gebed, vlokbies,vlokhaar, vlokvulsel, vlokwol, enz. zwind: wat is hi
J vlng tcr been. De llolpees
H aarvlok,sneeuwvlok,wolvlok,enz.
m aeck hen vlugh! VoNp. Vlng metde pen,of
fmlok.hoogd.Flocke,eng.Jlalce,lat.yoccus,ital. ter pen. Eene vluggehand van schri
jven. Vlug
t
jl(;elt
o,fr.#oc,.
/bcoa,schi
jntverwantaan lok,dat in hetci
jferel). Een vlug begrip. Vlug spreken.
in het i
jsl.Aock heet.
Van hier vlughcid en vlugs. Zamenstell.: onll.
ex.tl.
e*.(vondel,vonder)11.
,meerv.vlont
lers. vlug.
Eenelosse brug overeen klein watert
je: wi
j re- Yl.
ugé. v. Het vliegen van eenen vogel:
den over eenen ellendigen vlonder.
cenen vogel in de vlugtscllieten. H et voortsnel'
F'ee,v. meerv.vlooi
jen. Een bel
qend ongc- len van een mensch:onder hctnaloopen van den
vlengeld insekt, dat,benevens den mensch,ver- dief greep hi
j in de vlugteenen stok. Overdr.
,
scheidenedieren plaagt:dichondzitvolvlooi
jen. zegt men van een tlichtstuk,datheteenehooge
Van hier vlooiachtig, het bedr. werkw.vloob'
en, vlugtnecmt,a1sdeszelfsinhoud zichs'erleft. Teî'
van vlooi
jcn ontdoen. Zamenstell.:vloobeet,vloo- vlugt is,onder het voorbi
jsnellen, ter loops,il)
kruid,vlooschect,vloozak,Aardvloo,zandvloo,enz.1haast:ik voorzag mi
j tervlugtvan hetnoodige.
'F'ool, v.,meerv.vloten. Eene menigte van !
Afe
t
t
e
r
r
l
v
l
çf is i
jlings: heeft hem metter vllcht
onder eeu gemeenschappeli
jk bevel,of ten minste zeel
-schrikli
jck aangerant. Voxp. Voorts,ist.
/?
/,t
?/
gezamenl
i
jk, zeilende schcpen: eene l
aaringbuis de ruimte van heteinde van den eenen vlet
lgel
bleefuitde vlootachter. Hi
j brengt (
1e Ket
zrben- van eenell vogel tot dat van den anf
leren:(
1(,
tlen met (1e vloot over. Hoola'r. Overdr-, noemt fregatvogel heeftveertien voeten vlugts. En tlt'lt
men cen trein van menschen eene vloot: daar troep van vliegende dingen; een vlught van val-

komt de gansche vloot aan. Het verkleinw. ken dri
jvende en braveerende in dc lucllt. Ax'
l'
ovloot
ie,wordtook vooreen kl
ein plattobbet
jege- xlD. ll1dezen zin heeftvlu-qt een m cervoud, e!'e11
brnikt:onderdewi
jnvaten zetmenvloot
jes. Van a1sin dien van een vogelenhok. Van lier vlugllier vloteling. Zamenstell.:vlootvoogd enz. Bo- tig. Zamenstell.: arendsvlugt, duivenvlngt,lcana-

tervlootjc!. graanvloot, haringvloot, koopvaardi
j- rievlugt,vogelvlugt,enz. .Van. vliegen.
vloot, krygsvloot, oorlogsvlooty retourvloot, wal- Yl.
ugé,5-. Dedaad &an >)ke(
jeu:jjk
ugsyjauj
vischvloot,wi
jnvloot
je,enz.
hi
J de vlugt. De vlucht kiezen. HooyaT. Van
Vloot,sp.#ota, fr-,hoogd.Flotte,ital-,zweed. vhbqten, vlugtig. Zamenstel.: toevlugt,uitvlugt,
yotta,dcen.Aoade,eng.#eet,komt van nlotens of enz.
vlotten,dri
lven.
'
F iuglel.
lng-,m,en v,,zie nlqgten.
Y lot,bi
jv.n.en bi
jw ,vlotter,vlotst. Driftig, *rl.
ugéen,o.w.,ik vlllgtte,ben gevlugt.1)e
dri
jvend: lletschlp wordt vlot. Overdr-,onvast: vlugt nemen,vlieden:hi
j isuithetland gevlugt.
hi
l
-licken,nictvlot,nietwanekelbaer, maar lecht. D'
een mint,en d'
andre vlugt voor minne. VOND.
Dl Dlcx. Zonder haperen: het gaat llog niet Van hier vlugteling,vlugter,vlugting. Zamcnstell.:
vlot genoeg.
ontvlugten,voortvlngten,enz.
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VOCHT--VOET.

Y eeh t. o., m eerv. vochten. Sap, of ander

Feegel
'
l:.
jk.zie voegen.

Y eegen .b.en o.w.,ik voegde,heb gevoegd.
bedorven. Om datvisch den neus geduurig heeft Bedr., schikken, passen, onderling verbinden: de

nat:er valt iri
j wat vocht. Uwc vochten zi
ln

in 'tvocht. DE Dscx. Bi
j ltlL. vindt men het schri
jnwerkers voegen hnn werk met li
jm. Hi
j
evenm in, a1s in den STATENBIJBIL, cn in het voegde vi
jfgorddnen d'eeneaend'ander.BIJBSLV.
hoogd. Van hier vocht, bi
jv. n. voor vochtig. Voeg uwe rede naar de vatbaarheid uwerhoordeZamenstell.:druivenvocht enz.
ren. Gi
j moet u eeu weinig naar hem voegen.
Y odde, votl, S% meerv.vodden. Een nutte- Onz., wordt het metpassen,betamen,verwisseld.
looze lap, eene leur, oflof
np :zi
j is metlappep Hem voegen tabbert en bonneten gouden ring.
en voddeu bellangen. Bj KIIa. eene sloerie, en Poo'
r. Eindeldk,isvoegen tepaskomen:datza1
ander olldeugend vrouwm ensch;zoo a1s m en nog lz wel voegen. Vli
jen:het voegt m1
j in geenen
zegt:hetiseeneoli
jkevot
lde! Van hiervodach- deele. Van hiergevoeg,voege,voegeltik,voegi
ng.
tig, vodder, vodderi
j, voddig. Zamenstell.:vod- voegzaam. Zamenst.:voegi
jzer,voegmiddel
,voegdekraam, votldem arkt, vodtlemoer? voddekooper, woord, enz. Aanvoegen, bi
jvoegen, hervoegen,
invoegen,toevoegen,vervoegen,zamenvoegen,enz.
vodderaper,voddewerk,enz.
Y eeden.b.en o.w.,ik voedde,heb gevoetl. Y eel.
ba ar, zie voelen.
en , b.w.,ik voelde,heb gevoeld. BeAnders voen. Bedr.,van inwendig levensonderhoud Y eel.
voorzien:wi
jwerdendoorhem gevoed en gekleed. tasten:iemand den pols voelen. lemand ergens

Een poëet, geli
jk een paerd,is best,wanneer bi
j bi
jvoclen is, hem daarbi
j aanraken. Door het
werdt gevoedt, en niet en werdt gem est. D . zintuig desgevoels ontwaar worden; haer kraeh-

Joxltrzas. Door onmiddelli
jke toediening van ten voelt ontstremm en. W ESTERB. Ook anderspi
jze verzorgen:men moet hem voeden a1seen zinsontwaarworden:ik voelhet,datgeli
jkhebt.
kind. Aankweeken overhetalgemeen:zi
jnedroef- Hoe voel ik mi
j zoo naer! Voxo. Van voelen
heid voeden. D iekonstenbroedtenvoedt.W ESTSRB. kom t gevoel cnz.; voelbaar, dat gevoeld kan
BiJ* Aieh omdragen: een troosteli
jk Avertrouwen worden;voeler, voeling. Zamenstell.: voeldraad,
voetlen. 1100p: gramschap voeden. V oedende voelhoren, voelspriety enz. Bevoelen, gevoelen,

spjs is.krachtige, versterkende. Onz.
;voedende enz.
zi
jn: die krachtige soep voedt. Van hler voeder, Y eer, o.,zie voeder.

lem and, die voedt,m.,en alwattotvoeding van
menschen of beesten dient, o.,en roederennenz.,
voeding. voedsel,voedstcr,voedsteren,enzo voedzaam. Zamenstell.:doorvoeden.overvoeden, enz.
Y oeder, m.en o.,zie voeden.
'Feedee, o. Ook voev. De opvulling Va,
n
een kleed m et bont,ofiets anders:m enlge zee-

'Vreer, voeder, o., meerv.voeren. Een'e wagenvracht: drie voeders hooi. Een voer stroo.

Een wi
jnvatvan verschilendegrootte,ofdedaarin gaandehoeveelheidvan wi
jn:een voederhoudt
zes ofzeven amen. Zam enstell.:voedervat,voer-

wi
jn1voederwi
jn,enz. Avi
jnvoet
lereng.
Vocr,voeder,hoogd
..Fuder,neders.foder,./063
-,

man naaiteeneschapenvaehttotvo
'eder in zi
jnen is, volgens A pElurxg, ook in de laatste beteekeschanslooper. V an hier voederen, of voeven, voew nis, zulk eene hoeveelheid,a1s men gevoegeli
jk

dering,ofvoering, Zamenstell.:voederlaken,voederlinnen,voederstof,enz. M antclvoeder,ofm antelvoer,enz.
Voeder, roer,deen.foer,neders.ookfoer,.
foor,
middelceuw.late-/à#rc,ital.,/àdrt
?,fodero,fr-./ovrrvre,
hoogd.Futter,komt an voeden,voorzoo veelhet
opvullen aanduidt.
Y oeder,zie voeî'.
Y eederen . voeren, b. w., ik voederde,heb
gevoedexd. V an binnen opvullen,bekleeden: een

op eenen wagen vervoeren kan, en kom t vall
noeven.

'Foeeaadoje.v. Ont
leend van hetfr.fourrt
zpe. Voeder:om 'tgenotdervoeraadjew iloor'
l'.
Y eeren .b.w.,ik Nroerde,hebgevoerd. Beantwoordtaan rcreoz,in den zin van m etvaartuig,
of voertuig, van de eene plaats naar de andere

brengen:die uroei
jen.hebben u in groote wate-

ren gevoerd. BIJBELV. Ja zulks evenveel hoe
ook doen :de wind voert het stof in de l
ueht.

kleed voedercn. Van hier voedering of v'
lering, Voere u een Engel van beneen naer 's hemels

de opvtllling, verdubbeling, van een kleed;eene heldre plekken. PooT. Zi
jnsvadersnaam voeren.
baai
jen voering. Zamcnstell.:afvoeren enz.
Eenehalvemaanin zi
jn wapenvoercn. Dcroode,
Voedel'
en,fr.fourrer,sp.enforar,itala,middel- of blaauwe vlag voeren. lets in ztjl sclild
eeuw.lat.foderare,zweed.fodra, hoogd-futtern, voeren. Zieschild. Voorts, zegtmen:hetpenkomt van voeder en voeden,opvullen.
Y oedexen, voeren,zie voeden.
'Foedsler. v.,voedsteren,zie voeden.
'Foedslelr:lug, m .en v.. meerv. voedsterlingen. Van voedsteren. Een voedsterkind, dat
door eene voedster verzorgd enopgekweek-twordt:

seel, d: pen, het woord,enz.voeren. K lein zeil
voeren, schecpsw.:datsehip voartzestig stukken.
Van hiervoer,voerder,voering,voerster. Zamenstell.:voerloon,voerman,voertuig,voerweg.voel'wezen, enz Aanvoeren, invoeren, medevoercn.
navoeren,toevoeren, uitvoeren,vervoeren,volvoe-

l
)i
*
)
-is mi
jn voedsterling geweest.
ren,vot
lrtvoeren,wegvoeren,zamenvoeren,enz.
Feege,voeg,v.
,meerv.voegen, Hetverband J'
r
ocren, hoogd.fùltren, nedcrs.fören, zweed.
van twee dingen aan elkander:eenevoege met Jlrc, i
jsl.faera,OTFmo.,NoTK., Kslzo fuaren,
eenen zwaluwstaart. D e reet,welke tusschen twee
isnaatlw verwant aan varen,zie ditwoord.
zamengevoegde dingen overbli
jft:de voegen uit- '
Foeren,voederen,zievoederen.
bikken en wederom volzetten. Overdr., pas,gepastlleid:het lleeft geene voeg. In dezer voege,

'Foerlng, v.,zie voedering.
Y ee:, m ., meerv.voeten. Een poot,ofbeen

op deze wi
jze; î.
n zlllker '
?
Joe.
ge,op zulke wi
jze. van dieren en menschen:alwatveelvoetenheeft,
In roege,dat,zoo dat. Van hiervoegen,oulings, onderalle krui
jpende gedierte. Blt
'
msrv.xBil'zonmetselen:dietimmertenvoegeteen roede hoge. derli
jk.een menschenbeen;enallerbi
jzonderst,met
v.Hxss. Devoegen van cenen mlluraanstri
jken httzelfde verschil, dat er tusschen hand en arm
.

die muur is slechteevoezd.

vlgats eriipt, het onderste zedeelte van het been
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beneden den enkel:die cen wl
jden schoenmaeckt kus,voetlooper,voetmaat,voetm at,een mat,waar-

voor cen kleinen voet. HclgExs. Iemand den aan m en de voeten veegt: voetpad, voetplant,
voet op den nek zetten, hem geweldig drukken voetschabel, voetslet, voetspoor,voetstaans,voeten knellen. Onder iemands voeten, onderzi
jne stal, anders pedestal; zie dit woord; voetstap,
magt:gi
j hebt alleg onder sjne voeten geset. voetstoots, voetstrik, voetstuk, voetval, voetveeg,
BIaBsLv. Onder de voeten,ofverzamelbaar, on- voetveger,voetvolk,krjgsvolk,dattevoetdient;
derde voet,vlak tegen den grond: werpen onder voetweg, voetwerk, voetwisch, voetzand,voetzoede voeten. A.Bzaxs. Onder de voetgesmeeten. ker, voetzool, enz. Boksvoet, barrevoets, blootHoop'
r. Zi
jnwelzi
jnmetvoeten treden. M etden voets,drievoet,hanevoet,kalfsvoet,koevoet,krom voetschoppen,verachteli
jk van zichstooten. Den voet, m aaivoet, paardenvoet, platvoet,schoorvoevasten grond onder de voeten hebben,zich aan ten,sleepvoet,slingervoet,enz.
den vasten wa1bevinden. Voet bi
J stuk zetten, 'F eelseh abe'p v., meerv. voetschabellen.

zich op de volvoering van zj
in eigenli
jk opzet Hoogd.Fuszschömel,NowK.fuozscantel,KlL.voettoeleggen. lem and voeten maken,hem meerdoen schemel, oulings ook voetschamel, en in V riesl.
voortspoeden. Iemand den voet dwars zetten, noetschammel. V oetbank: een root voetcleet op
hem in zi
jn voornemen weerstreven. Iemand den die voetschamel. v.HAss. Buig u,lsraël! voor
voet ligten, hem eenen nadeeligen trek spelen. zi
jne voetjn voetschabel. L.D. S. P. Aen zi
Iemand de voeten vegerjhem vlei
jen;zievoorts schabel geknielt. M oox. Voor haere voetschavegen. lemand de voeten spoelen, hem in het belle. V oxo.
water werpen. M et den eenen voet in het
Y oelstaang. bi
jw. Van voeten staan. !Iq!kiJKIL.,terstond. A nders staaade r/ef.
g el1 noetstoots.
gaan,heeloud zi
jn. Geenen voetbuiten de
zetten, daar niet buiten gaan. Iemand op
Ook voetstandes, in: voetstandes sa1 hi
j wisheit
voeten stellen, hem vri
jheid geven:om tegaan, doen. v.H Ass.
waar hi
j wil. Handen en voeten zl
jn mi
j gebon- Y eelsloels, zie voetstaans.
den is, oneigenli
jk-, ik leg onder een zwaar ver- Y oelva', na., m eorv. voetvallen. De daafl
band. Zich m ethanden en voeten verrveren,m et van voor iemands voeten te vallen: 1)lit)
* heefteen'
alzi
jn vermogen. Ietsaan iemandsvoetenleggen voetvalvoor den K oning gedaan.
is,somtjds het voor iemand,die,naar dewi
jze Y oetveeg,S.q m eerv. voetvegen. V erschilt
der Oosterlingen,vlak op dcn grond zit,nederleg- Yall voetveger, die iem ands voeten veegt, hem
gen:brachthetgelt,endelei
jdedataen de voe- vleit;en kom tdaarentegen overeen metvoetdweil,
ten der Apostelen. BlaBssv. Aan iemands voe- voetslet,voetwt
sch. Eigenl
i
jk, eene dweil, slet, of
ten vallen, eerbiedshalve vofpr hem nedervallen: wisch, waaraan men zi
jne voetenveegt. Overdr-,
jkstedienstengebruikt
hem siende, viel ljl
j aen si
jnövoeten. BIJBSLV. iemand)die totde verachteli
Anders,iemand te voet vallen :al't schepselvalt wordt:iemandsvoetveeg zi
jn. HALMA.
gehoorzaam hem te voet. L. D,S.P. Te voet 'FeelvoAk . o.,zie voet.
gaan staattegen overrq
jden!ofvaren:ik
ging al Y oelzwn d. o. Hetzand,dat men m et vOe.

jzonderli
jk
dienti
jdte voet. Te voet dlenen is,tothet voet- ten treedt:hj vielin het voetzand. Bi
volk behooren. V an hethoofd tot de voeten,ge- is:in hetvoetzand gcraken,hetonderspitdelven,
heelli
jk. Van voet tot voetis,van schrede tot ofsneuvelen.
schrede: m en betwistte ons den grond van vtlet

Y eelzeek er. m., m eerv. voetzoekers. Een

Een leger op den voet van oorlog brengen,hetzelve daartoe in staat stellcn en toerustcn. TZb6/
is eene lengtemaat, in:zes voet en zeven duim ;
en,in de dichtkunde,twee of meer onderling verbondene lettergrepen:er iseen voette veelin dien
regel. Van llier voeteling.voeteloos,voeteren,onz.
werkw.,voetig.Zalnenst.:voetangel,voetbad,voetbank. voetbekken,voetboei,voetboog,voetdeksel,
voetdweil,voeteneinde,voetenvel,voetganger,voet-

gelnest,vogelnet,vogelpoot,vogelroede,vogelroer,
vogelslag, vogelsteen, vogelstrik, vogelstrt
4is, :-0-

tot voet. Voet voor voet'is,bi
j elkcnstap:zi
J met bnskroid gevuld papier, dataangestoken en
knickebeenen beide en struicklen voet bi
j voet. naar de voeten gesm eten worrlt, en m eteenenslag
Voxo. VoeL
ievoovrocpk,heellangzaam :hi
Jloopt losbarst.
voetje voorvoetje. Eenen witten voctbi
jiemand 'Fege'. m., meerv. vogelen cn vogels. Een
hebben is,zeer gezien bi
j hem zi
jn;anders,op tweevoetig pluim dier van velerleisoort:kalkoenen
eenen gocden voet btj hem staan. Op staande z4n hoenderachtigevogelen. Metde vogelenkan
voet, (niet op staanden voet) staande voets,ter- wegvliegen door de locht. W ESTERB. Vogelen
stond:zoo niet op staande voet;ten m insten m et van eenerl
ei veren, zjn, overdr., menschen van
eenerlei slag. Fig.,voor m ensch:een stoute voerti
jdt. VOND.
Voorts, is voet de grondslag van cvenveelwelk gel,een schrandere vogel. De vogelis gevlogen,
ding: het waschvat met si
jnen voet. BIJBSLV. zegt men van iemand, die zich jlings weggelleze beteekenis heeftvoetin:hetstaat op eenen paktheeft. E1k vogelt
jezingt,zoo a1s hetgebekt
goeden voet. H et staat nog op den ouden voet. is, e1k spreekt naar zjne kennis en denkwi
jze.
V
a
n
hi
e
r
voge
l
a
ar
,
het
onz.werkw.vogelen, vogeWi
j staan op eenen geli
jken voet. Datgezegde
l
en
vange
n.
Zamens
t
e
l
l
.
)
voge
l
be
k,
voge
l
be
s,
staat op voeten, is we1 gegrond. H et zal vele
voeten in de aarde hebben,daaraan zal,
a1s vogelbeschri
jving, vogelboek, vogeldief, vogelgeschrei,vogel
grjp,Aeogelheim, vogel
jagt, vogelkers,
aan vecl wortelig onkrnid, vri
j wat
vogelklaatlw, vogelknip, waarin vogelen geknipt,
zi
jn. Iemand te veel voets geven,tc
of gevangen worden
vogelkooi, vogelkop,voheid, om vastigheid te kri
jgen. De
handelingen werden op dien voet aangcvangen. gelkooper, vogelkruid, vogelljm, vogelmarkt,5.
0gelvanger, vogelvangst, vogelvlugt, vogelvri
j, vogelwigcllelaar, vogelwi
jç vogelzang,enz. Eendvogel, gri
jpvogel, huisvogel, jagtvogel, i
jsvogel,
kraanvogel,kropvogel,landvogelp.lokvogely naclltvogel,paradi
jsvogel,poelvogel, roofvogel, spotvo-

gcl,struisvogel,watervogel, wintervogely woudvogel,zillgvogel,zeevogel,zwemvogel,enz.
i
lzer,voetklaauwier,ziepedaal; voetknecht,voet- 'FegeAen , zie vogel.
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YegeAgeur. m., meerv.vogelgri
jpen. Van alsdan den klem toon werpt, en waaraan hetbevogel en grt
jp
'en. W ordt eveneensmetg1.
n'
p
'8
,,
/:/ teekenissen geeft, die straks ontwikkeld worden.
verwisseld, als vogelstvuis m etstruisvogel;en I)e- i!ls bi
jv. n. wordt hetaclter aan verscheidene z.
teekenthetgrootste slag van gieren,anderscondor n. geplaatst, welke de zaak waarvan iets volis,
genoemd:geli
jk cen vogelgri
jp 'tgepiepdersimple aanduiden, zflo a1s: angstvol, bergvol, berstvol,
duiven. V oxo.
bloemvol, boomvol, schuim vol, enz. Boordevol,
of boordvol, is tot aan den boortl toe vol,
Yegelslru:s!m.,zievogelgrqp
'.
Y ogeivr#oj.bl
jv.n.en bi
l.w. Hoogd. vogel- OnZ.
/:
?'
t
:?
,zweed.fögef
l3.. Evenzeer voorallclleibelee- Als bijw. votigtKlL.het nog met bij
m-v.naa
digingen blootgesteld, als een vogelin de lucllt, wot'rden zalnen, waaraan het de beteekenis van
welken men ollgehintlerd doodenkan;hi
jisvogel- volkomen,ja bi
jna ietslzleer dan volkomen,geeft,
a1s in :volhoog,volllaatlw,enz-,haastal te hoog,
vri
j. Men heeft hem vogelvri
j verklaard.
'F ege:w lgelte'aar, m., meerv. vogelwig- al te naauw,enz. lloch doorgaans vercenigtm en
chelaars en vogelwigchelarell. Een waarzegger, deze woorden niet lnet elkandery en bezigtm en
tlie op het eten,vliegen,geschrei;enz.dervogelen volle voor vob b.v.: volle hoog,volle laat,volle

acht gceft: hi
j raadpleegde den vogelwigchelaar. naauw,volle ri
jpjenz.
'
Foiaarde, v. Hoogd.tvalkerde,Walkerthon,
Van lliervogelwigcllelal'
i
j.
frokaa l, v-, m eerv. vokalen. Van llet lat. eng.ful
ler'
s-eavth. Witte klei, waarvan de laken-

vocalls ontleend. Een klinkletter: t1e oude H ebreën hadden slechts twee vokalen,Jod en V av.
O verdr.! noelnt m en zulke leden celler vergadering, dle zoo veel vcrm ogen, dat alles van hen
afhangt, derzelver vokalen. rsn dit woord kolalt

vollers zich bedienen: het laken wordtmet volaarde van alle veten smerigheid gezniverd.
F olbeuw en. b,w.,i1t volbouwde,heb vol'

bouwd, Ten einde bouwen) mi
jn huis is 3,
01bouwd. Zoo meesterljck volbouwt van buiten en

a1s bi
jv. n. voor, in: vokale en instrumentale van binnen. V OND.
F e''beengen, b.w.,ik volbragt, heb vol'
muzi
jk.
+ 0:.bi
jv.n.en bi
jw-,vollerjv01st. Ditwoord bragt. W ILLERAM.vollebvt'ngen,hoogd.vollbrthgen.

duidt aan, dat iets zoo veel van een ding bevat,
als het kan: eene volle m aat, een volle beker,
Volle m anden m et brocken. BIJBELV. In dezelfde beteekenis wordt hetmeerm alen achter een

Ten einde brengen,afwerken : eene reis volbren-

gen. Vol
brengen zi
lnen wille. Klra. Het is volbracht. BIJBSLV. V an hier volbrenger,volbrengster.

z.n. geplaatst: bk zakken vol,metvuisten vol. '
Feidaau,bi
jv.n. Eigenli
jk,een deelw.van

D athem lnetwagens vo1 den 1ofwert toegevoert.
A .v.o.M llru. Eveneens komt het voor in de
zamenstell.:handvol, arlllvol,m ondvol, die in het
m eerv,handvollen enz.hebben. Een vat,volvan
drabbig druivenat. L.D.S.P. M aar nog algemeener wordt van verzwegen:een levendige geest
vol heuschheit zweeftin d'aderen. Voxo. Zi
jn
mond is :-01 bedrog en list. L. D.S.P. V ol
lagchens, en vo1 levens. Voxo. lck ben der
woorden vo1 Blassrav. sbkh?,/?-/46n.:'?7o/, zoo als

roldoen. W el tevreden: ik ben over hem zeer
voldaan.
*rel.dl.n gen. b. w.,ik voldong,heb voldon'

gen. A1dingende llaar zi
jnen wensch doen afloopen: lli
j heeft zi
jne pleitzaak voldollgen. Vo1doende staven: thansvleiik mi
j lletbeweerdete
hebben voldongen.

l e'ldeeu. b. w.,onregelm-;ik voldeed,heb
voldaan. Vervullen, afdoen: ik heb die selluld
reeds voldaan. Genoegen geven:ik poogde haar

Voxo.bezigt,en berstensvol,zi
jn eene verkorting te voldoen. Beantwoorden:voldoe aan uwe bevan tot.
:c1?/@??
l:3;.
$
',totberstenstoenol.
loften. Zich zoo gedragen,a1smen verlangt:hi
j
Intusschen gaat dit woord van de beteekellis voldoetmi
j allezins. Ik zalu daarop voldoen is,
van opgevuld over totdie van volledi
g, ten aan- zulk een bescheid geven, a1s gi
j verlangt. Het
zien van getal:v
hi
j verseheen voor devolle ver- voldoetdaartoe niet,hetis ongenoegzaam,ontoegadering. Il< begeer de volle som nietvan u. reikentle. Hoe voldoet u die tabak? hoe smaakt
Ten aanzien van maat, gcwigt, cnz.: een vol hj u? Van hiervoldoenbaar,voldoener,voldoepond. Eene volle pint. Ten aanzien van om- ningjvoldoenli
jk. Hetdcelw.voldaan wordt a1s
trek:de volle'maan. Een volle boezem. Ergens bi
jv.n.gebrt
likt.
vol van zi
jn, dikwi
jls zîch daarmede inwendig frol.
doend,bjv.n.en bi
jw-,voldoender,volsterk inlaten: de gansche stad is er vol van. doendst. Eigenli
jl
t, een deelw.vallvoldoen. Beleder heeft er den m ond volvan,spreekt er over. vredigend, aan ielnands wensch beantwoordend:
Ook wortlt vol gcbezigd in de spreekwi
jzen: hi
j gaf mi
j geen voldoend bescheid. Alles werd
totden vollen dag. Op den vollen middag.V olle door haarvoldoend beantwoord. Toereikend, geneef, volle nicht. In volle rust en vollen vrede. noegzaam : voldoende hulpmiddelen. Vriendeli
jk
Met volle zeilen, met eene volkomelle bi
jzetting en mild in het ontl
talen: wcll
c een voldoend
van ttl zi
jne zeilen. In volle zee,in geene zee- man. Verkeerdeli
jk zpgten vindtmen zelfs bi
J
engte, niet langs de kust, enz. Op de volle anders kiesche schri
jvers voldoenend. Van hicr
straat,in geen afgelegen hoekjevan eenestraat. voldoendhcid. Zamenstell.:onvoldoend.
Te?lvolle.volkomenli
jk,enz. Vanhiervolheid,het '
Fel.
drageu,b.w.,ik voldroeg,heb voldrabedr.werkw.vollen,volmaken,enz.A1sbi
jw.laatvol gen. Van eene zwangere vrouw,den vereischten
zichmetverschillende soortenvanwoordenzamen- ti
jd dragen:ik hoop,datzi
j haarkind voldragen
voegen;a1s:volgeestig, zeer geestig; voli
jveri
g, moge.
zeer jveri
g; volschoon, zeer schoon;volvaardig, '
F ol.
duten, zie duren.
zeer vaardig, enz.

Volhandig beteekent dat

F ol.e:nden ,b.w.,ik voleindde,lleb voleind.
'

iemand de handen vol, of het zeer druk,veel Anders ook voleindigen. Ganschel
i
jk ten einde
werk tedoen heeft:zoo ook volhandîgheid. In- brengen:hj voleindteenesake. BfaBEcv., waar
zonderheid plaafst men het alseen onscheidbaar votethden en voleindl
gen, in meni
gen bi
jzonderen,
voorzetsel voor veie werkwoorden, waarop het ook onzi
jdigen, zin gebezigd wordt. V'
an hier
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voleinder, voleinding ; ook voleindiging, geheelt
eindiging.
'F ol.en , zie veulen.
'F el.gen . b.en o.w.,ik volgde,heb en ben
gevolgd. Aozlzvxo beweertwel ten aanzien van

zoo a1s die tot een en hetzelfde geslacht behooren. Ilezen zin heefthetwoord nog hier eu daar

in het neders. In Vriesland is:ik ben van zi
jn
volk, evenveel, a1svan zdne maagschap. Versameld tot mi
jnen volcke,is,in de BIgBzLv., evenhet hoogd.folgen sti
jf en sterk,dathetnimmer veel,als: tot mi
jne vaderen,in verdere maagbedr.zi
j;maarhetiszulkszelfsdan,wanneerhet schap, in dcn scheoltzoo als de Hebreeuwen hun
met zl
jh vervocgd wordt, even a1s opvol
gen en doodenrkk noemden. W erklieden, dienstboden
navolgev,waarvan hcteerste nimmer,en hetlaat- enz.:hi
jjoeg op eenmaalalzi
jn volk weg. Zeeste enkel in het deelw. navolgend, als onz.kan licden:volk werven. Kri
jgsvolk,ook datteI
ande
beschouwd worden, en even a1s hct eng. to dient:ligter veel volk in die stad? Voortsy is
w/
bl/p?t,,en hetfr.suivre,in de meeste beteekenis- dit woord meermalen bkzondcrli
jk totgasten besen,waarin volgen hethulpw.zt
jh bi
J zich heeft, trekkeli
jk:hebtgi
Jvolk? Alsgj volck termaclin welks gebruik het aan hetlat.seqttq en meer ti
jd hebtgeroepen. W ZSTERB. Menschen il1 het
andere deponentt
'
a geli
jk staat. Onzpdig is het algemeen: was er veel volks in de kerk,in de
enkel, wanneer het een achteraankomen betee- komedie,op deMaas,enz.? Degezamenli
jkeleden
kent! zoo eigenljk, ten aanzien van plaats: de van eenen grooteren ofkleineren staat:eenstri
jdvol
gde
al
r
oependey
BI
JBEI
U
V.
;
menichte des volks
baar volk. De V orst is voor 'tvolk gemaakt.
r. Slechtvolk is,hetlaagstegepeupel. Van
als oneigenli
jk, ten aanzien van rang:de Kwar- Hoor'
tierdrost volgtop den Landdrost; of ten opzigte hier de zamenstell.:volkenregt, volkhouder, volkvan ti
jd: op slecht weder volgtzonneschi
jn;en nut,voordeelig voor de L andzaten:volknutte re-

in den zin van bi
j gevolgtrekking ergens uitafge- gecrlessen. G.BRAXDT.

volkri
jk,volksbedrog,

leid worden,of kunnen worden:hieruitvolgt nu, volksbegrip, volksbestuur, volksbeweging, volksdatenz.;in dien van a1s gevolg ergens uit voort- dwaling, volksdwang, volksgeluk, volksgerucht,
vloci
jen) op zulke misdri
jven volgen harde straf- volksleider, volkslied,volksm agt, volksnut,volksfen. Datm oet er noodwendig uit volgen;in dien oploop,vol
l
tsoproepiny volksoproer:volksopstand,

van metden ti
jd dadeli
jk plaatsgri
jpen:de beta- volksparti
j, volkspraatle, volksregcrlng,volksregt,
ling zal zoo ligt nietvolgen,alsgi
jwelmeent; volksstem ,volkstiran,volksverdrukkerjvolksvergael1 in: hare wercken volgen methaer. Blgsld
lluv. dertng, volksverhuizing, volksvermaak,volksverteDaarentegen is volgen bedr. in de bcteekenissen genwoordiger, volksvertegenwoordiging, volkswa-

van iemand achterna wandelen,ri
jden,vareu,enz.: pening, volkwerver, enz. Arbeidsvolk,bcvolken,
zi
jtgi
jhetli
jk ook gevolgd? O Ridder!die den enz,bootsvolk,bruiloftsvolk,kloostervolk, kri
jgsnoit verwonnen helt gestadigh volght! V oxo. volk,landvolk,manvolk,oorlogsvolk,paardenvolk,
Iemand alsleeraar,ofm eester,gehoorzam en : het scheepsvolk,voetvolk,vrouwvolk,werkvolk,enz.
volck,dat0MIt1 volghdc, was stercker, dan het Volk, hoogd, neders. ook Volk, zweed., eng.,

volck,datTIBxIden sone GINATHSvolghde. BIJ- vries.folk,angels., Iszoon.folc,0r
r1>R10.,NoTx.
Bsr
uv. Ecn gevoelen alshetzi
jneaannemen:dat folck, is verwantaan hetdeen.yok,tartar.pulk,
sivolghen eens lfetters sententie. A.Bzaxs. Iets gr. anàt
lç, veel, aan ons vol en veel, en aan
ten regel van zi
jn gedrag maken: volg mi
jnen het lat. vulgus, het gemeene volk, anders ook
raad. Involgen:slechts volgen haeren aert. W ls- volgus.
'ryllts. Navolgen: al volght de kutlst natuer. 'Fql.k h eu der. m., meerv.volkhouderen,of
Voxo. Iem andopvolgen:wie is henlin de rege- volkhoutlers. Iemand, die in zeesteden afgedankt

ring gevolgd? Een pad betreden:volg dien di
jk scheepsvolk houdt, of'hcrbergt, en daartzit van
tot aan de sluis. Van hier gevolg, volgeus, vol- ti
jr
l totti
jtlvoor deze en gene schepen werft.
ger,volging,volgzaam,en misschien ()ok volk,in
'Fel.k olnen, b. w.,ik volkwam,heb volkohet lat. vulgus, zie volk. Zamenstell.:volgreeks, men. Bi
j'lfIL.yvoor voltooi
jen. Ook voor nakovolgziek,volgzucht, cnz. Achtervolgen, involgen, m en, opvolgen: de resolutien van de staaten te
navolgen,opvolgenyvervolgen, enz.
volcom en.H .:E)1 GR.

Volgen, hoogd-, neders-,Ksl
to,folgen,Iszoon. '
Fel.
ko'
m en. bi
jv. n.en bi
jw.,volkomener,
jhlghen, OTI?RIo.jblgan,angels.Jolgian,Jt
jlgian, volkomenst. Voleindigd,vanallenoodigebestandvries.folgje, zwced.fol
ja,eng.tofollow,is,vol- declen,en derzelver behoorli
jke inrigtingen voorgens ADELIJXG,van eenen onzekeren oorsprong, zien: een volkomen werk. Mi
jllgeltlk isvolkoschoon het door W ACIITER. van het gr. ôàzoç, m en. Ilie mi
j volkomene wrakegceft. BIJBSLV.:
spoor,afgeleid wordt.
waar tlitwoord voorts onverminkt,zonder mangel,
'
Fol.
gens? voorzetsel. Naar: volgens mi
jn of gebrek, aandl
lidt. Als bi
jw. is vollcomen ten
begrip. Hi
jglnck,volghenssi
jnerei
jsen.BIJBSLV. volle:ik ben volkomen voldaan. Gi
jhebtvolkoVan volgen.
geli
jk. Van hiervolkolnenheid,volltomenli
jk.
'F o'
lgreelis. v., mecrv. volgreeksen. Eene Zam enstell.:onvolkom en enzreeks vau op elltandervol
gendepersonen,ofza- Y ol.
krllk.zicvolk.
ken:welk eenevolgreeksvan rampspoeden! Dc '
*-el.
l.
edig. bi
jv. n. en bjw.,volledi
ger,volvolgreeks van Fransche monarchen.
F ol.
'
h andfg, zie vol.

ledigst. Van voleu lede,lid. Datalzi
jneleden,
al zi
jne bestanddeeleny heeft: eene volledige ver-

Y el.h arden. o.w., ik volhardde, heb vol- handeling. V an hier volledigheid.

hard. Andersvolherden. Volstandig bli
jven: hi
l '
Fel.
l.
eeeen,b.w.,ik volleerde,hebvolleerd.
volhardt in ztine meening. Van hiervolharder, Ten volle leeren:zi
jn ambachtvolleeren. Hi
j is
volharding,enz.
Y el.h e:d, v., zie vol.

'Fbl:
lvere
xg,zie vol.

daarin nog geenszins volleerd.
Y oill.en, zie vol.

'
FeAl.
en. b. w., ik voldejheb gevold. Ook

*-el.k, o.,m eerv.volken en volkeren. Eigen- we1 eens vullen. Laken in de volkom treden:dat

ljk) een aantalvan bi
jeen behoorende personen; laken moetgevold worden. Van hier volleryvol-
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ling. Zam enstell.:vol&arde,volkom,volkuipjvol- V e:sleek ken, b.w.,ik volstrekte,heb volmolen,voltobbe,enz.
strekt. V eroud. werkw.y dat de beteekenis moet
Vollen,fr.fouler, eng. to.
/kllyhoogd.walkent gehad hebben van zoo ver strekkenyzoo verdoen,

komtvan hetmiddeleeuw.lat.folere,cndaarmede
vanfullo,een voller.
Yo:m aaké.bi
jv.n.en bi
jw,volmaakter,volmaaktst. Eigenlk'k,een deelw.van volntaken. A1s
bjv. n.
, vri
J'van alle gebreken:God alleen isin
den eigenli
jl
ten zin volmaakt. Volkomenli
jk:volmaakt welvaren. lk ben volm aakt van uw gevoelen. In despraakkunstzi
jn:devolmaaktverledene tjd, en de meer dan volmaaktverledene
ti
ld,bi
jzondereverbui
gingen van een werkw. Van
hiervolmaak-theid,volmaakteli
jk. Zamenstell
.:on-

als mogeli
jk is; bldkens het deelw. volstrekt,
dat a1s bjv. n. den zin hecft van de meest
mogeli
jke strekking hebbende: eene volstrekte
magt. Een volstrekt gebied. Hi
j heeft het mi
j
volstrekt verboden. Van hier volstrekteli
jk,volstrektheid.
Y el.slrekls zie volstrekkett.

Fo:lal.
'
l:g, bi
jv. n.en bjw.,voltalliger,:.
01-

talligst. Van tal. Hetvolle getal hebbende:het

gezelsehap isnop nietvoltallig. Voltallig makcn.
Yan hiervoltalllgheid,voltalligli
jk.

volmaaktenz
F el.kiegen , b.w.,ik voltoog,heb voltogen.
'
Y elm agl, v.,meerv.volmagten. H oogd.Voll- Van vol en tt
kgen. Tot volkomenheid brengen:
macht, zweed.-/cll?ncpf. Volle magt, om ietsin zi
j voltoog haar lul
veljk met hem. Zi
j vinden
eens anders naam te verrigten:ik geefu daartoe dit gebouw door al zi
jn leen voltogen. VoxD.

noodi
gevolmagt. Een schrifteli
jk bewi
js van zulk Deonbepaaldewi
jsen alle ti
jden,dieonmiddelli
jk
eene magt: bi
j het onderzoek der volmagten. daarvan gevormd worden,zi
jn in onbruik.
Ook wel eens de persoon, die zulk eene magt Yeiloellen, b. w.
, ik voltooide,heb volontvangt. Dus noemde men de gevolmagtigden tooid. Ten volle tooi
jen.volkomen afwerken:nu
ten landdage in Vriesland Volmagten. Van hier heereli
jck herbouwt,en in den top voltoit.Voxo.
het bedr.werkw. volmagtî
jen,gevolmagtigde,die Van hier voltooijing,en,van hetdeelw.voltooidt
eene volmagt heefty enz. Zamenstell.: volmagt- de zamenstell.:onvoltooid.
hebber.
Y eH rekk en. b. 57-, ill voltrok, heb volY e:- ak en, b. w,, ik volm aakte,lleb vol- trokken. Evenveel a1s voltt'
egen,welks onbtpaalde

maakt. Voleindigen: tot dat het gansche hui
js wi
ls enz.het gemeenli
jk vervangt: ons raetlluis
volmaekt (afjemaakt) was. BIJBELV. Van alle helptdithuwelijk voltrekken.Voxo. Dithuiste
gebrek bcvrkden: die volmake u in allen goeden bouwen,ende desen muer te voltrecken.BzgsllLv.
wereke. BlgBl4Lv. Van hier volmaking. I4et Eene der eigenljke beteekenissen van ditwoord
deelw. volmaakt wordt als bjv. n. en bi
jw.ge- komt voor,in: als 'tpenseel dejongste streeck
bruikt.
voltreckt.Voxo. Van hier voltrekking.
Yel.
m endlg, bi
jv.n.en bi
jw.,volmondiger, Y e:veereu.b.w.,ik volvoerde,heb volvoerd.
volmondigst. Van mond. M et eenen mond, die Hoogd. voll
fû/dren. Volbrengen: hi
j vangt niets
in zulktn zin vol isy als waarin m en de volle aan, of hi
j volvoert het ook. Van hiervolvoemaan dusnoemt;ofdiezi
jnen vollen omtrek ver- ring, en, van hetdeelw.volvoerh de zamenstell.:
toont; met eenen wi
jd geopenden mond:ik zeg onvolvoerd.
volmondig: ja! Als bi
jv.n., met zulken mond '
Fe:w assen, bi
jv. n. Eigenli
jk, een deelw.
uitgesproken: eene volm ondige bekentenis der van volwassen,bi
J'K ls.ten volle uitwassen. V olwaarheid.
groeid: een volwassen jongeling. Den hoogen
Ye:op. bi
jw. Overvloedigljk: men bediende populier aen den volwassenwi
jngaerthuwt.Voxo.
ons volop van alles. En a1sz.n.,in:er is vol- 'Fen d. m.,meerv.vonden. De daad van vinOP Van alles.He
Volopophev
bb
enp
.ri
te
Re
eli
jck
an
j's
ndda
nc
kbavaorl- den,uitvinden: door den loozen vond van den afop. H ulGsxs. tvol
laathandel, Hetgeen men vindt: wat was hi
j

hei
jt.Voxo.
bljde met zi
jnen vond! Hetgeen men uitvindt,
Feiprllzen. b.w.,ik volprees,heb volpre- verzint: y hebben vele vonden gesocllt.Blasztzv.
'
Ee
n
aa
r
dl
ge
vond. Listen ontwerpen ter benazen. Ten volle pri
jzen,zoo pri
jzen,a1sdezaak
we1vereischt:uw nooit volprezen heldenm oed.
deeling van anderen: dien Phariseschen vond en
Fe:siageu, bi
'
jv. n. en bi
jmy volslagener, vind ick gansch nietslecht.Ds IlscK. ln dezen
vol
slagenst. Eigenlkk, een deelw.van hetonge- zin gebruikt men ook vint:hi
j zit vo1vinten.
bruikeli
jke volslaan,alslaande afwerken, zoo als Zamenstell.: Vondmeester, bj 1(1t..
, ecn strandde smeden en andere handwerkers, hun werk. vonder!ofsoortgeli
jkambtenaar. Leugenvondenz.
Al
s bi
jv. n. derwi
jze gesteld,dat ernietsmeer V an vtnden.
aan ontbreekt:eene volslageneuitrusting. lk heb
een volslagen uur zitten wachten. Een volslae-

l'eude'! zie vlonder.

.
Y eudel.lng, m . en v., m eerv.vondelinge
n.

ghen kleed is) bi
j Kls. een ruimtwi
jd en onbe- V an vthden. Een kind, hetwelk men op straat,
krompen. A1s bjm,ten volle:hi
Jschjntvolsla- of elders, van deszelfs ouders verlaten?vindt;die
den vondeling opvoedden. V oxo. Ziln kind te
gen gek te zi
ln.
'Fe:staau. o.w.,onregelm.;ik volstond,heb vondeling leggen. Zamenstell.:vondelingshuis.
volstaan. Voldoen : ik hoop daarmede te kunnen Y oudee. zie vlonder.
volstaan.
Y enk .v.,meerv.vonken. Een glinster,eene

'
Feistandfg, bi
jv. n.en bi
jw.
,volstandiger, vuurspark, of sprank: geli
jk een vonk iu tonder

volstandigst. Van vol en standig, van standen, vat. PooT. Figuurli
jk, de vonk der minne aanetaan. A1wat volstaat,in den zin,waarin Voxo. blazen. Slechts een vonkje van medeli
jden in
schreef:in 'teinde niet bezwjken,maer door- den boezem voeden. Oneigenaardig vormt ANgaans volstaen, dat isj stand houden; en dus Toxlo.eene zee van vonken,van vier en zwavel,
standvastig:die volstandigh sal bli
jven tot den enz. Van hier het onz. werkw. vonken, glime
nde
..Bzgsszzv. Van hier volstandigheid,volstan- men; en de zamenstell,: liefdevonk, minntvonk)
diig
ljk
enz.

VONKELEN--VOORBEELD.
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Y onk eieu . o. w., ik vonkelde,hcb gevon- ook onscheidbaar,a1s:vöörlezen,ik 1as voor,heb
keld. V oortd. werkw. van vonken. Flonkcren, voorgelezen, voorzlggen,ikvoorzeide,heb voorschitteren,tintelen:de oogen vonkelen hem in het zegd, enz.
hoofd. V an hier vonkelnieuw,zoo nictlw,dat er Als bi
jwoord wordt voorgebezigd in:vooren

deglansnog op is;deen.funkelny.

na. Ik ging voor, hi
j achter. En met andere

' ox:xt:s, o., m eer&r. vonnissen. V an vthden, woorden aehterzich,a1s: vooraan, vooraf, voorF
in den zin van onderzoeken, navorschen, en be- lleenyYOOrOP,VOO1*OVCr,enz.

oordcelen, zie vindqn. Eene geregteli
jke beoor- De vergrootingstrappen van voor zi
jn voordez,
deeling van, en uitspraak over, eene zaak: het roorsf, welke bi
jvoegeli
jl
czi
jn;zoo ook vorig. In
vonnis hooren uit zi
jn mond.L. 1). S.P. Het de gemeene volkstaal bezigde men vroeger ook
glorieri
jk vonuis. Hoorl,
. Het vonnis opmaken, veztr: hielde hantveur 'tvoorhooft. V oxo.
tlitspreken,vellen,stri
jken,wi
jzen. Van hierhet 'F eoravend, n1., meerv.vooravonden. H et
bedr.werkw.vonnissen.geregteli
jk uitspraak doen. einde van den dag en de aanvang van den avond:
Zamenstell.:vonniswi
jzing enz. Doodvonnis,ei
nd- ik kom in den vooravond eens bij u.

vonnis,slotvonnis,enz.
F eerbaal, v. V ooruitloopende bevoordee'
'F ené. vonte, v., m eerv. vonten. K IL. ook ling:in de voorbaatzi
jn. ln dezellzin staat dit
vunte,eng.font,fr.fonts. Van hetlat.font,eene woord geli
jk aan voorhaal, in:ik zelfzalin de
bron. Een groot watervat in de kerken,waarin voorhael zi
jn. Voxo.; terwi
jl: in de voorbaat
men oulings doopte; ook wel eens de dopege- zi
jn, voorts ook genoegzaam evenveelbeteeltent,
noemd:hevet der enen voet ghenomen,endedien al
s, geli
jk bi
j Klr
u.: in de voorbaan zi
jn. B4'
in de vonte gheset.M .SToxE. D e kristen uitde voorbaatis voorloopig.

vont herboren. VOND. Zamenstell.: vontwater.
K llz. Doopvonte enz.

Foe:
'
r'
ba:
e:g, bi
jv. n.en bi
jw-, voorbariger,

voorbarigst. Van het oude voorbaar,van baren,

Foegtl.
'
, m., meerv. voogden. Eigenli
jk,ie- beren, veelbeweging en geschreenw maken. Onmand,wienshul
p men inroepttotdi
ngen,dic men bezonnen,onbedacht te werk gaande:hi
j is altoos
zelf niet wel waarnemen, of bezorgen kan,ecn even voorbarig. Voorbarige ti
jding, ongegronde,
bezorgervanzull
tedingenvooranderen,een waar- uitgeen ri
jp onderzock voortspruitende.Van hier
nemer vall hunne belangen, over het algemeen. voorbarigheid,voorbarigli
jk.
Zoodanig iemand was oulings een K'lostervogt,of Yeorbedaelt*, bi
jv. n. en bi
jw., voorbeStf
itsvont der Dui
tschers. Voorts,een verzorger dachter,voorbedachtst. Eigenli
jk,een deelw.van
van armen en behoeftigen;bi
jonsarnlenvoogdge- voorbedenken,voorafoverwegen:hetvoorbedaclte
heeten. Een voorstander van, en bestuurder over lied. L.D.S.P. M et voorafgaand overleg:m et

minderjarigekinderen:hi
jisondervooghdenende voorbedachten rttde. Van hier voorbcdachtheid,
verzorgers. BIJBELV. Devoorstanderenbestuur- voorbedachteli
jk,enz.
dervan evenveel wat anders: mi
jn man en voogd. '
F eokbede, v.,meerv.voorbeden. De daad
D e voogden van uw goed. Ilulgsxs. Ik ben van voorbidden : op uwe voorbede. De inhotld
er geen voogd over, beteekent, ik kan er niet van een gebed voor anderen: hoe luidde uwe

overbeschikken. Vanhiervoogdes,voogdi
j,voog- voorbede?
di
jschap. Armenvoogd,burgervoogd, burgvoogd, Yeorbedenkensenz. Zie voorbedacht.
kerkvoogd,landveogd,slotvoogd,steevoogd,enz.
Y oorb ed lng, o.,lneerv.voorbedingen. Een
Voogd, neders.vayd,komt, volgens ltzs.
,van voorloopig beding: onder voorbeding van vri
je
hetlat./ct/dor,een begtlnstiger,volgeusADXLUXG, woning.
van.fc/
l,bi
j UIzPI1Is.,angels.wöta,slavon.waiwode, '
Fool
r'
lyedu#deu. b. w.? ik beduidde voor,

heervoerder; en volgens nog anderen,van hetlat. heb voorbeduid- lflc.voorbedleden. Van te voren

advoeatus.

F oor. zie vore.

aant
lt
liden: datschi
lntietsvoor tebeduiden. Van

hier voorbeduiding, voorbcduidsel. H et deelw.

'
Feor, voorzetselen bi
jwoord. Alsvoorz.had voorbeduidendwordta1sbi
lv. n.gebruikt:gelooft
het oulings, even als meer andere,den tweeden gi
jaan geenevoorbeduit
lende dingen?
naamvalbi
jzi
ch;waarvan nog sporenvoorhanden Veer'
beel.
tl. o.,meerv.voorbeelden. Eene
zi
jn, in:voor 's hants,voor avonts,bi
jM.ST., afbeelding van iets,tlatdaarnaargemaaktmoet
voor den avond,enz. Ten aanzien van ti
jd,het worden;Sie dan toe,datgi
j hetmaektnaeharen
tegengestelde van nc: voor vier jaren. Voor voorbeelde. BlaByzLv. Overdragteli
jk,al,watter
dezen. V oor dat, ook zamengevoegd voordat. navolging voorgestelll wordt, of worden ltan,en
Ten aanzien van plaats, het tegengestelde van verdient te worden: ienland een goqd voorbeeld

aclltertvoor de deur. M en plaatste hem voor geven.Hi
jisonseen voorbeeld vanli
jdzaamheid.
mi
j. In de plaats van:iemand voor zich laten Ergens een voorbeeld aan ncmen is,zich hetzelve
preken. Indien een voor allen gestorven is enz. ter navolging voorstellcn. M aar:eellkwaad voor-

BzanElav. Voorgeld en goedewoorden. W i
jders beeld,iseen gedrag,datvermeden moetworden:
komt het voor, in de spreekwjzen:voor dood (1e geschiedenisscn zi
jn volgoede en kwade voorliggen. Voorgeleerd,gek,cnz.gehoudenworden. beelden. >velk een voorbeeld van ni
jd! ln den
Ietsvoorwaarheid aannemen. Iets voor zich hou- STATENBIJBIL iets, dat ter waarschuwing dient:

den, ook ;g.voorverzwi
jgen. Vooriemand iets zi
jn haerlieden overgekomen totvoorbeelden,ende
doet
l. Voor hetvaderland sterven. Voor iemand zi
jn besehreveu totwaarschouwinge voor ons; of
bidden,borg bli
jven,instaan)zorgen,euz. W aseb iets, dat over het algemeen dient,om iemands
smelt voor hetvuur. V oor tegenwoordig. V oor gûdrag te rcgelen:gehoorsaern
den voorbeelde
ditmaal. Ikvoormi
j. Voor den drommel,enz.- derlcere. In bq
''voorbeeld beduidtditwoordiets,
Somwi
jlcn heeft het de betcckenisvan tegen,en dattotbevestiging daarval)dient:neemteenseen
kan hetdaarmedeverwisseld worden:ecn middel voorbeeld van een wi
jse,wie ghi
lwilt. W RSTSRB,
voorde koorts. In zamcnstelling metwerkwoor- Van hier voorbeeldeli
jk, voorbceldeloos, zonder
dtn is voor meestal scheidbaar, doch somwdlen voorbeeld;voorbeeldi
g.

750

VOORBEHOUDBN--VOURGEBERGTE.

F eepb eh eu den, b. m , ik behield voor, hetgeen iemand bi
'
j de verdeeling van goederen
heb voorbehouden. Bi
jvoorbeding voorzich vri
j voor anderen vooruitgegeven wordt. Heclendaags,
houden:den vri
jen overgang overhctverkochte baat,winst,over het algemeen:het zalhem geen
land voorbehoudende. Van hierhetbi
jw.voorbe- voordeel geven. Dat hi
j tlaar veelvoudigh voorhoudens,en voorbehotzding.
deeluittrok. Hoor'
r. Zi
jnen vi
jandeenvoordeel
Y eor'bepaien. b. w., ik bepaalde voor, afzien,afwinnen. 5Vj hadden het voordeel van
heb voorbepaald. V oorafbepalen:er werd niets den wind,ofdcn willd ten onzen vtlordeele. Van

voorbepaald. Van hiervoorbeyaling.

lierveurdeelen,bevoort
leelen,bi
jKIL.,voordeelig,

'F eerberefden. b. w., lk bereidde voor, enz.
heb voorbereid. làoor voorloopbge scllikkingen
Y oorder, enz. Zie vorder.
gemakkeli-ik maken:de zaak werd ontler de hand '
Foord:enen, b. en o.w.,ik diende voor,
voorbereid. Vooraf bereiden: over 'tgene Godt heb voorgedientl. Bedr-, toedienen: hi
j diellde

den volcke voorberei
jdt hadde. BIJBELV. Van mi
jallesvoor. Onz.:gi
jmoet voordienel. Van
hier voordiener,voordiening,voordienster.
hier voorbereiding,voorbereidsel.
'Veorberg, zie voorgebergte.
Y eordfsseh en, zie opdisschen.
'F eorber#gl, o., m cerv.voorberigten. Een
'
F eoedoehker! v.,zie voorkind.

berigt,dat ergens voorafgaat:juist geene voor- Foordoen. (zlctl) b. en wederl
t.w.,onrerede,maareen klein voorberigt. Zam enstell.:voor- gelI
1).;ik deed voor!en deed mi
jvoor,hebvoorï
edaa
n,
en
heb
z
np
voor
gedaan.
Voor
hangen,
berigtschri
jverrookweleensvool'bert
jter,van voorôcr/
gfen,cen voorberigtschri
jven,datin de eigen- vflorbinden, enz.:doe het kind eenen doek voor.
li
jke beteel
tenisvan vooraf berigten ook het wor. Voor iemands oogen doen,opdathi
jhetnadoe:
telwoord van voorberigtis.
wil ik het u eens voordoen? Vertoonen : zi
jne
'F oorb er:gten , enz-,zie voorberigt.
warell voordoen. Het doet zich uitnem entlvoor.
F oerb eseèlt:kh en , b. w.,ikbeschiktevoor, Zi
'
j weetziellvan t
1e beste zi
jdc voorte doen.
heb voorbeschikt. Vooraf bepalen, bi
jzonderli
jk, V oordrag en , b. w., ik droeg voor, heb
in de godgeleerdheid,tot eene eeuwige zaligheid voorgedragen. Voorstellen: hi
j droeg de zaak
verordenen: kan God m enschen tot eene eellwige zeer treFend voor. V oorts is:ielnand icts voorverdoemenishebben voorbeschikt? Van hier voor- dragen, ook het voor hem heendragen: m en
droeg hem een zwaard voor. V an hiervoordrabeschikking.
'Foerbeéal.en, zie betalen.
ging.voordragt.
'F'oerbfdden, b.en o.w.,ik bad voor,heb '
F oordrag l. v., m cerv. voordragten. Van
voorgebeden. Bedr.,iem and een gebed voordoen, voordragen. 1)edaadvanvoordragen:bi
jdevoor-

opdat hi
j hetnadoe:zi
jbad haarkind hetOnze dragt mijner bede.
Vader voor. Onz., ten aanhooren van anderen, '
F'
oeorebbe, v. De aanvang der ebbe;bi
j
en mede in hufl
nen naam, bidden:terwi
jl hi
j de voorebbe.
voorbad. Voor den maalti
jd bidden: hi
j bad Feoreerg:séeren. zie overeergisteren.

voor en na. V an hier voorbiddcr en voorbid- Y eorgaa n. b.en o.w., onregelm.;ik ging
voorjbellvoorgegaanyoul.,voorgegangen,en voording.
'Feerb#oj. voorzetsel. Digt voor iemand,of #angen. Zie gaan. Het tegenoverstaande van

iets,langs:alsik nu bi
j tzvoorbi
jgillck,sag ick volgen,in den eigenli
jken zin:Juowsginek haer
u. BlassLv. Geen wandelaar die daar voorbi
j voor. BIJBELV. Ga de sellaren voor. Voxomogt gaan.L.D.S.P. W i
jlieten clk,dieons In tlen zin van voorgctrokken,eerderbi
j dehand
achterop kwam,gerusteli
jk voorbi
jri
jden. D'uur gellolnen,worden:datvan hct meeste aanbelang
is lang voorbi
j,die wi
j te saem bescheiden. BRs- is, m oet steeds voorgaan. V oorafgaan. D eze
jk in het
Dzso. En in den STA.
TISNIIIJBy;IZ isvoorbt
j'
gaan beteekenis oefenthet woord voorflameli
verdwi-j
nen:hemel en aerde sullen voorbi
jgaan, tleelw.voorgaanh a1sbi
jv.11.,meerlnalen evenvecl
als reeds gebeurd, verlooptn: den voorgaanden
enz. lnhetrotlrôlkcc/?isterloops.
dag. Daer en is geen gedachtenisse van de voor'
Feorbugaau.enz.,zie voorbql
''
*
'Foorbode. m., m eerv. voorbodcn. Eigen- gttende dingen. BIJBELv.;en in het oud: deelyv.
li
jkj ezn voorafkomcnde botle. In het gebruik voorgegangen,ofvoorgangen,dikwi
jlsverganqen,tlat
veelal een voorteeken: datwas de voorbvde van in denzelfden zin voorkomt:bewustvan voorgan-

ons ongeluk. Hi
j neemt hierop bi
l ti
jds dien ggwreedthcit,enjeeghenwoordigezwakheit.Hoolr.
voorbo waar. V oxo.
Riutleli
jk,staat voovyaan ook tegen volgen over,in

'Feerb renge n, b. w., ik bragt voor,heb de beteekenis van een voorbeeld ter navolgitlg
voorgebragt. Voor den dag brengen,voordragen: geven :wel voorgaan doet wel volgen. Gi
jgaat
brengt ulieder twistsake voor. BI,;BsLv. Opperd. hun in het kwadc voor. V an hier VOOl'ga11g!de
daad
van
fûrbringen.
sroolfgaft11; Voorganger,Yool
*gangstel*.
V eergang. m ., zie voorgaan.
F oelr'burg, m ., meerv. voorburgen. Een
'
burg,die ergens voor ligt,en totdekking daarvan
V eergan gee, n1., m eer&'. Vofll'gangers, Oj:
dient:Naarden is de voorburg van Amsterdam. VOorgallgtren. V an Toorgatlgen, Yoorgaan. Zie
Uitden voorburgh op.gedondert. VOND. Ou1.ook gaan. Al wie in den ei
geuli
jken zin voorgaat.
onz.:in 't voorblzrg van de hel. Voxn.
Oneigenli
jk, al wie een voorbeeltl geeft: geell
froerdaehé. v., enkel gebruikeli
jk in ver- voorganger in het kwade. V oorgangers der geeeniging metde voorzetsels met,zonder,enz. Van l
zleente zi
jn tlerzelver leidslieden, opzieners en
vooren dacht,van denken. lflc.veurdachtebhoogd. Vorzorgers; ZJ
i-t l
lW0l1 VOorgangeron gehoorsaem.
Vorbedacht. Voorbedacht opzet: zonder eenige BIJBSLV. svegens hetvrouweli
jke geslacht bezigt
voordacht. Van hier voordachtel
i
jk, bi
jv. n. en m en roorgangster.
'F eorgebergée, o., meerv. voorgebergten.
bi
jw.,opzetteli
jk,andersvogrbedltcLtelf
jk.
Y eerdaé. zie voor.
Hoogd. Vorgebl'rge. KzL. veurbevg der zee. Een
Ypordee',o.,metrv.voordeelen. Ei
genli
jk, gebergte,datvoorde overige kustin zee qitsteekt,
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eenc kaap, lat.promontorlhm,waartlaar ons voorgebergte gevormd is.
'Foergeregt, o.,m eerv.voorgeregten. H et
eerste geregt: het voorgeregt bestond in waterbaars enz.
Y eergesteeAée, o.,voorgevel,m .,cnz, Zie
gestoelte enz.
F oorgeven, b. w.,ik gafvoor,heb :-001-'
gegeven. Vooruitgeven,in het scilakell,dalnnlen,

enz.:hi
j gafzi
jneparti
jeenmaard en eenentoren
voor. Voorwenden:zi
j gafloofdpi
jn voor. lets
ongegronds, of twi
jfelllaars, bewerel: vtlorgeeft,
datter veelgelegen is. V oxo. Ilet'
?7/t??'.r7e?7t3??, a1s
z. n.j is cene verzek-ering van icts ongegl'onds,of
een voorwendsel. Van hier voorgeefster,voorgever,vook'geving.
v oorgevoel.. o. Een voorloopig gevoel
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een havik jaeght de bloode duiven voor.Voxn.
Ook flguurli
jk:en jacghtde lusten voor.HoovT.
'tGestarnt de schaduw veurquam jaghen.Voxo.
'
F'
eor:x:, bi
jw. In het voorste gedeelte van
iets) het ligt voorin. Als daarentegen het ding
uitgedrukt wordt, is ?-?? een voorzetsel, en moet

het van voor afgescheiden bli
jven:hetligtvoor

in hetschip.
'*'eor:ngenexn.ez:. zie voorinnemen.
Y eor#nne m en . b. w .ik nam voorin,heb
vooringenomen. V an te voren innem en: men
poogde hem tegen ons voorin tenem en, Van hier
voorinneming, en, van llet deelw. voovingenometl,
vooringenomenlleitl. Zamenstell.: onvooringellonlen, onbevooroordeeld.
Y eorken nen.b.w.,ikkentlevoor,heb voorgckend. Vtlorafkennen: dewelcke wel voorgekent is geweestvoor (1e grontlegginge der werelt.
BIJBSLV. Vall Ilier voorkennis,voorloopige ken-

Tan iets: hi
j scleen voorgevocl van zi
jn ongeluk
te hebben.
F oorglsleren. bi
'
jw. Eergisteren:voorgis- nis:ik doe liets buiten zi
jne voorkennis.

teren beloofde hil- mil- zullts. Hoogd. vorgesteî.ll,

deen.forgaars,zweed.forgar.

'F eoegron d, m., meerv. voorgrontlen. lll
een schilderstuk,dat gctleelte van den grolàd,(lat
vooraan, en naastaan de grondlinie, ligt1()p dell
voorgrond zag m en eenigebekkeneelen enverdere
doodsbeenderen. W oedende trad hi
-j op den voor

'Foork ennls, v.,zie voo3-kennen.
'Feork eu k en, v..keuken.
freorkeu r, voorketls,v. V oortrekking:llilvoorltenr van Ileteene voor hetandere. Ilier,of
daaraan de voorkeur geven is)hetzelve voor iets
andcrs voortrek-ken.

'
Foork:nd, o., meerv. voorki
nderen. Een

grond van hettooneel. Overdr-,zegtmenwegens kind uiteenen vori
gen ecltt: erzi
jlltwee voor-

elk ding,hetwelk lnen voor en boven andere (1ill- kinderen van den man, een voorzoon cn eene
gen in aanm erking komen doet,dat men lletzelve voordochter.
op #:); voor.qrond plaatst:om tle voordeelen van
Y oork om en, b. en o. w.,ik ltwam voor.
den vrede des te meer te doen afsteken,plaatste heb en ben voorgeltomen. Bedr-,iemand vooruit

hi
j al het i
jseli
jke van del oorloog op den voor- snellcn, zoo dat men ergens voor hem komt:zi
j
grond van zi
jn dichtstuk.
liepen, om ons voor te komem. Evenveel hoe
'Foorlta nden .zie voorsàands.
vergalluwen: ik kwam hetmorgenlicllt.de nachtY oorh an g-, m.,meerv.voorhangen. A nllers waak, voor. L. 1à.S.P. Afwerentom alle on-

vooràangsel. Hoogd. Vorhang. Al wat ergens geltlkken voorte komen. Onzi
jd-,bejegenen:vesvoorgehangen wordt: ghi
j sult dell voorhatlek ti
ghetoog op alwatu voorkomen mag. Aangeonder de haecxkens hangen.Blanslzv.
'Feorllangsel.s,o.,zie voorltahq.

trofren worden :datboek komt zeltlen voor. Voorvallen, gebeuren : men weetniet,wat er voorko-

'
Foorhebbeu. b.en o.w.,ikhadvoor,lleb
voorgehad. Bedr., voor let li
jf hebben:het killd
heeftgeendoekvoor. Vooruithebben:hi
jheeft,vier
schi
jven voor. In den zin hebben:datSAcs dit
quaet tegen hem hei
jmelick voor hadde B1,
;I)EI
uv.

mell ltan. Schi
jnen:het komt mi
j voor,datgi
j
mis hcbt, Sommigcn bezigen lletvoorzetselvoor
ook a1s onseleidbaar: voorkwam, geli
jk ook in
let deelw. voorl
comen: voorkom den wenseh enz.
Bllsl
tr
uv.; doch daar de nadrt
lk op voor,en niet

Onz.,voor zich llebben,te doen lzebben m et,spre- op komen valt, bezigt mell alleen: kwam voor,

ken tot:weetgt
i wel.wien gi
j voorlebt?
voorgekomen, voor t
.
e komen, enz. Van hier
'
Feorlteen,voorhenen,bi
jw. Zievoor.
voorkoming;en hetr/f
pr/
compn wortlta1sz.n.ge'
F'
eo:
eq
hoede, v, meerv. voorhtleden. I1e- bruikt, voor gelaat, gedaante, aanzien:hi
jheeft
dendaags enltel het voorste gedeclte van een 1e- een slecht voorkom en.
ger, of eene vloot: wie voerthetbevelover (1e 'Fooek eop. m .,zie voorkoopen.
voorhoetle?
'F eerk ooren . b. w., onregelm.; ik kocht
'Foorh of, o.,meerv.voorhoven. Een ollge- voor, heb voorgekocht. Opkoopen. Van hier
dekt plein vooraan binnen den om tl.ek van een voorkoop.voorkooper,vool-koopster.

gebouw: hetvoorlaof tlesTempels. Stontin liet '
Foorkrl
lgen, b. w., ik kreeg voor, heb
binnenstevoorhofvan desKoninckslltli
js.BlaBp
ll-v. voorgel
tregen. Voor zich kri
jgen: ik kan mi
l
-n
'
Foorl
h euden, b. w., ik hield voor, lleb servet niet voorkri
jgen. Vooruitkri
jgen in het
voorgellouden. Voor zich louden:waart
lm hotzdt spelen:ik kreeg tweeschrapjesvan hem voor.
gil- uw servet niet voor? Voor iem and anders 'F oorl.an tl,, o, meerv.voorlanden. Onïngehouden:hol
zd mi
jden spiegeleensvoor. Bi
jzolt- di
jktland:veurlandaqndendi
jck.KIc Spreekm-:
derli
jk, voor oogen stellen: ik hield hem zi
jn Oostindie zal zi
jn voorland zi
jn, daartoeza1hi
j
wangedrag voor. Van llier voorholld, voorstel, zich m oeten bepalen
bi
j Klc.
'
F eerl.
asl. m., meerv. voorlasten. De last
'F oorlhu :d, v.,m eerv.voorhuiden. Een vel, van hct voorste gedeelte van eel)schip:die voor-

dat bi
j Joden, Mallomedanen,en andere Ooster- lastis te zwaar. Van lzier voorlastig,dat te veel

lingen, weggesneflen wordt: besneet de voorhuig-t lastvan voren heeft.
hares soons.B1JnELv.
'Feorl.aslig, zie voorlast.

'
Feorlagen, b.w.,iI
tjoeg (J
-aagtlel voor, '
Feorieden,zieverleden.
heb voorgejaagd. K1L. veuljaeghen. PLANTIJ'
N '
Feorl.eggen.b.w.,ik leidevoor,hebvoorvoenhqen. Voor zich henenjagell, of dri
jven: zeleitl,ofvoorgelegd. Vooriemand leggen:dri
je

75Z

VOORLEIDEN-- VOORRAAD.

dingen legge ick u voor; kiest u een uitdien.
BTJBILV. Van hler voorlegging.
Y eorie:den, b.w.,ik leiddevoor,heb voorgeleid. V oor iemand leiden, op eenige plaats
voorbrengen, opleiden: wie zal hem voorleiden ?
Van hiervoorleiding.
l'oorlezex:, b. w.,ik 1as voorz heb voor-

koopman, enz. Van hier voornameli
l-k, hoogd.
vovnehmllkh.

Veernaam w eerW O., meerv.Voornaam-

woflrden. D at deel der rede, lletwelk de plaats
van een zelfstandig naamwoordvervangt:persooll-

li
jk voolmaamwoord enz.

'Feorna eh t, m., m eerv. voornachtcn. Het

gelezen. Vooranderen lezen;hi
j las het dicht- voorste van den nacht:den voornacht aan brasstuk voor. V an hier voorlezer, iemand, die seri
len dronkenschap wi
jden.
voorleest,inzonderheid in dekerk,bi
jdeopenbare 'Foernem en. k.w.,ik nam voor,heb vooreerpienst, voorlezi
ng.
genomen. Voorhebben, besluiten: als gi
j iets
'F eeel.ezer, m.,zie voovlezen.
goeds voorneet
nt,behoort gi
j het te volvoeren.
'F oepl.leltlen. b. w., ik lichtte voor, heb llet voornemen, a1s z.n,,is de daad van vcornevoorgeliclt. Licht vooriemand heendragen:wi
j men, besluit, opzet: een christeli
jk voornemen.
werden doorfakkeldragersvoorgelicht. Figllurli
jk, Ilt ben van voornemen, of voornem ens, is eveniemand onderrigten: wi
j werden daaromtrentuit- veel,als ik heb voorgenomen,hesloten.
nemend voorgelicht. V an llier voorlichtcr,voor- Yeernoexnd,bi
jv.)1. Ei
genli
jk,een deelw.
lichting.
van het ongebruikeli
jk-e voornoemen. Voorafmet
'F eorql:egen , b.en o.w.,ik loog voor,heb nam e verm eld : de voornoemde redenen. Alhet
voorgelogen. Bedr-,iem and iets op eene leugcn- voornoemde.

achtige wi
jze voorzeggen:wathebtgi
jhem weer

Yoorneen, bi
jw. Des voormiddags:voor-

voorgelogen? Onz., iemand leugens toevoegen: noen is hi
j hier nog geweest. Soms ook een
m tlnn.z.n.:de voornoen,voormiddag ;zie noen.
lieg mi
j toch nietlanger voor!
'*r4>erA:ggen. o.w.,ik 1ag voor,heb voor- '
F'eorextder. o,, m eerv. vooronders. D e
gelegen. Vooraanliggen: zi
J ligt voor. en hi
j voorste benedenruimte in een schip: veuronder

achten Voordcel, voorregt, hebben: hi
jza1met desschips. KIL. W i
jzaten in hetvooronder.
zi
jne koopmanschap voorliggen.HATUMA. Hoogd. 'F eeren derstellen. b.w., ik voorondervorliegen

stelde, heb voorondersteld. V ooraf onderstellen:

' oorl.
F
oep. m. Al wat voorloopt: ik ging vooronderstel eens, dat hi
j wegbleef. Van hier
met den voorloop uit de kerk. V oorloop van vooronderstelling, de daad van vooronderstellen,
brandewi
jn. Zamenstell.:voorloopflescll,voorloops- en lletgeen men vooronderstelt.
vat.
'Feorexkderslel.l.:x:g. v., zie vooronder'Feorleep eu. o. w., ik liep voor,heb en stellen.

bcn voorgeloopen. Ten aanzien van ti
jd,vooriets

'
Fooroortleel.
, o., meerv. vooroordeelen.

anders loopeîl: dat paartl moet voorloopen. Ten Een oordeel,hetwelk men velt,voordatmenalles
aanzien van plaats,even hetzelfde. Van eeneklok onderzocht hceft, een ongegrond oordeel, eene

zegt men, dat zi
j voorloopt,wanncer zi
jandere dwaze vooronderstelling, of vooringenomenheid:
klokken a1s voorbl
jloopt. En een voorlooper, zonder vooroordeel sprekcn. Van hier bevoor-

die voor iemand henenloopt, kan ook gezegd oortleeld, onbevooroordeeld,volksvooroordeel,enz.
worden hem voor te loopelt. M anr a1s voor naar '
F ooreu deren, m., ellkel in het m eerv.

het voorste van een huisbednidt,moethetvan gebruikeli
jk. Hoogd. Voröltern.zweedforaldrar.
loppen afgescheiden bli
jven:loop eensvoor! Yan Dieleden van iemands geslachts, dib voor zi
jne
llier voorloop,voorlooper,voorloopig,ellz.
ouderen geleefd, en deze verwekt hebbell: tot
Feor- aais,bi
'
jw. Voorheen,te voren:gi
j roem van onzevoorouderen. Vanmachtigenhuize
hebtvoorlnaels de acrde gegrondet.Bmsylruv.
en voorouderen gesproten. Voxo. Van llier
'
Foor'
m aken. b.w.
, ik maakte voor,hel
: voorouderli
jk.
voorgemaakt. Iets voor iemands oogen maken, '
Feeeever,bi
jw-,zie voor.
opdathi
j hetnamake:hi
jmaaktallesna,watmen '
Fooroverila-den,o.w.,zie voorq#fjbJ#.
hem voormaakt. H oogd.rorpiccâen.
'F eeepa nd. o.m eerv.voorpantlen. Een tler
'Feeem al.en. b. w., ik maalde voor,heb voorste panden van eenen rok ellz.:het gansche

voorgemaald. A1 malende voarstellen: hi
j wist voorpand wasopgescheurd.

hun alles op hetlevendigstevoortemalen.H oogd. '
F oorpleeqltt, v., m eerv. voorplechten. ffet
vormahlen.
voorste getleelte van een schip: de voorplecht,
'Foorxnelen , b.w.,ik mat voor,heb voom werd door den voorlast te sterk ncergedrnkt.
gemeten. Voor iem ands oogen meten: ik heb
'Foorpredlk eu. b. w., ik prcdikte voor,
hem alles naauwkeurig voorgcmeten.
heb voorgepredikt. Al predikende toevoegen:ik

'
Foor'
m l.
ddag', m., mecrv. voormiddagen. wcctniet,watl
ai
jousnlvoorpredikte.
'F'oerp roef. v. D e daad van vt
aorproeven
gen en middag valt:allevoormiddagen studeert in dcn eigcnli
jken zin. Voorts,ook voorl
oopige
hi
j. Desrt
lp?
'p?k
'
ddc.
g.
%wordtalseenbjw.gebrtlikt, ondervinding en gcvoel, evenveel waarvan: ik
D at gedeelte van den tlag, dattusschen den mor-

voor elken voormiddag. Zamenstell.: voormid- hcb er de voorproef'van gehad.
dagsbezoek,voormiddagsltcrk,enz.
'Foorpreeveu, b.w.,ik proefde voor,lleb

'
Feornaa- , m.,meerv.voornamen. In tc- voorgeproefd. Spi
js,voordat dezelve opgedischt

genoverstelling van toenaam, iemands doopnaam : wordt, proeven. V an hier voorproef, voorproefVoxostzs voornaam was Joost.
ster,voorproever.

'
Feoxnaa'
m , bi
jv.$1.
,voornamer,voornaamst.

'
Feorraad, m. Eeneonbcpaalt
lehoeveellleid

Oulings ook voorneem, K lrz. veurnem, e,cvrp?c:pl, vall opgedane noodwendiglleden, in welken zin
hoogd. Vorneltm. Naar lzet lat. pvaeclp'uus ge- men dit woord nog steeds gebf-tlikt:daer 'tzwaer

vormd. Aanzienli
jk, nitmuntend: voorname per- en kostli
lck valt,om voorraettebekomen.Voxo.

sonen, -- een voornaam geleerde, ltunstenaar, M en verzag zich van eenengenoegzamen voorraet.
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M ooN. M et voorraad opgepropt van schepen. verkorting voorgesehreven,bi
jv.n.
,voorafgeschreA xToxlD. In voorraad îs opgedaall, en gereed, ven,gemeld,- voorschri
jving.
voor elk, die het noodig heeft: die koop- Y oorsehu fven , b.w.,ik schoofvoor,heb
man heeft van alles in voorraad; of metzorg voorgeschoven, V oor iets anders,en naar voren
VOO1* de tgekom st: i1t maak in voorraad,dater schuiven:schuifdien schotelvoor. Van hiervooriets klaar is. Bt'
)- voorvaad is, bi
j voorbaat:ik schniving.
zalu bi
j voorraad wat geld stuuren. H ALMA. Yeorshandg. bi
jw. Eigenljk,evenveela1s
Zamenstell.:voorraadkelder, voorraadschip, voor- voor de hand,datintusschen,even alsvoorhanden,
raadschuur,enz.
of voorhanden,zoo alsvelen schrjven,geheeliets
Voorraad,in de laatstgemeldebeteekenis,hoogd. anders beteekent. W ant voor dehand is,in verPorrcfl, is verwantaan /lo??
/rccf,huksraad,enz. eeniging met liggen, 'fccn, enz., niet verholen,
Zie rfzcf.
m aar gereed, zoo dat men de hand slechts be-

F'
'
eoeeaug. m . Voorgang in rang:ik gaf hoeftuittesteken,om hettegrjpen;in vereenihem den voorrang. Oneigenli
jk is:den voorrang ging met konten, onder iemandsbereik geraken;
aan iets geven, hetzelve bi
j keuze,ofanderzins, hi
jverbrandde a1,wathem voorde hand kwam ;
voortrekken;en bq
j'voorrang is dikwtjls evenveel, voorhanden is,bi
jde hand,nabk,aanwezig:eris
a1sbi
j voorkeltr.
turfnoch houtvoorhanden. Maarvoorshands be'
Feoreede.v.,meerv.voorreden en voorrede- dtlidt, even als voorslags,bi
jKIs.,zonderondernen. Eene rede, welke ergens voorafgaat: na zoek,gereedeli
jk:ik weetvoorshands,dathetzoo
eenelange voorrede. Bi
jzonderli
jk,eenuitgewerkt nietis.
voorberigtvoor een boek. V an hier voorredenen, 'Foorsl.aan sb.en o.w.,onregelm.;ik sloeg
eene voorrede houden, ofsehril-ven;en van daar voor, heb voorgeslagen. Bedr,, ik sloeg hem dit

wederom voorredenaar.

geneesmiddelvoor. Een haweli
jk voorslaan. Hi
J

'
Feoreegt, o.,meerv.voorregten. Een regt, verwierp a1, wat hem voorgesl
agen werd. Onz.z
betwelk men voor anderen vooruit heaft:elkestad de klok slaat sroor,voor andere klokken. Berst
ontving eenig voorregt van dezen ofgenen Graaf. slaan:ik moet voorslaan, in het kolfspel. Van
Evenveel welk voordeel: het voorregt van eene hier voorslag.
onafgebrokene gezondheid.
Y eorsïag. m.,meerv.voorslagen. Y anvoor'Foerreken en. b.w.,ik rekende voor,heb slagen,datoulingsdeplaats van voorslaan bekleed-

voorgerekend. Ter dienste van iemand opreke- de. Dedaad van voorslaan:bi
j den voorslag van
nen:laatik hetu eensvoorrekenen.
vrede. Hetgeenvoorgeslagenwordt:aannemelpke
voorxl
ldenoo.w.,ikreed voor, heb voor- voorslagen. De waarschuwendeaanslag van eene
gereden. Yoor anderen ri
jden: wi
j lieten hen klok,voordatzi
jeigenli
jk slaat:voorslag voorzes
voorrdden. Op een dervoorstepaarden vaneen uren. Anders ook verkll
kker,nerkltkkertk. Ook
rktuig ri
jden:ik gebood hed voorteri
jden.Van in hetkolfspel:ik heb den voorslag.
hiervoorri
jder.
Yooesm aak.m. Diesmaak van een ding,
'
F oersehans, v.,meerv.voorschansen.Eene well
te den eigenli
jken smaak daarvan voorgaat.
buitenschans: eene vesting metsterke voorschan- Fig.,eenige voorloopige gewaarwording van iets:

sen. Godtstelthei
jltotmtzercn tnt
levoorschans- hi
j genoot den voorslnaak der zaligheid hier op
sen. BTJBELV.
aarde rceds eenigzins.
Yeorgeh:eten.b.en o.w.,ik schootvoor, '
Feergnl
lden, b. w., ik sneed voor,heb
llebvoorgeschoten.Bedr.,geldterdienstevaniemand voorgesneden. Vooranderen sni
jden:vleeschenz.
schieten:zoo veelhad ik hem reeds voorgescho- voorsni
jden. Voor iemand sni
jden, opdat hi
g-het
ten. In plaats van iemand schieten, uittellen, be- navolge:ik sneed hethem eerstvoor. Van hier
talen: ik kan niet meer voorschieten. Onz., in voorsni
jder,voorsni
jdster. Zamenstell
.: voorsni
lde beteekenis van het eerst schieten. Van hicr m es.
voorschot.
V e@rfr an, O., m eerv. Vool*spannen. Eene
Voorschèkten, hoogd. vorschieszen, zweed. for- verkorting van voorgespan. De gezamenli
jkepaar-

skjuta, vries.fovsjutte, wordt, in de beteek-enis den, waarmede cen rijtuig bespannen wordt:wîJ

van voor iem and betalen, metversclttkten verwis- zullen er een nieuw voorspan nemen.
'Feorsp ann en ,b.en o.w.,ik spande voor,
seld.

r eerseh:ln. m. E11kel gebruikeli
jk in te lleb voorgespannen. Bed1
'.,vooreen rjtuig spanschi
jn komen,te veurschvn brellgen. KIL.
den in het gareel spannen: terwr
i
jl men voorvoorschn''n'voor den dagr. voor hetlicht:te voor- nen: laat de paarden voorspann-çn. Onz-,paar-

Y eorseh ol. o.,zie voorschtkten.
spande.
Y eorseh reven, zie voorschrq-ken.
'Foorspe', o., m eerv. voorspelen. G espeel,
'F eerseh rift, o.. m ecrv. voorschriften. .41, dat voor de eigelli
jke mnzi
jk,ofhet eigenljke
wat iemand voorgeschreven wordt, zoo om het spel, voorafgaat: speelde een voorspel op heur
na t,
e schri
jven,a1s om zich daarnaar tegedragen: snaeren. V oxo. V oorteeken, voorspeling: m en
men moet zi
jne leerlingen gestalig nieuwe voor- beschouwde hetals een voorspclven onheil.
schriften geven. W at baet u nu het voorschrift 'F eersp eleu . b. cn o.w.,ik speelde voor,
heb voorgespeeld. Bedr., voor iemands ooren
van eenen eedt. V oxo.
Yeorsehrllven,b.m,ik sehreefvoor,heb spelen: hef werd hem op de harp voorgespeeld.
voorgeschreven. Voor iemand schri
jven, opdat Onz., in het kaartspel enz. het eerste spelen,

znsvoorschri
jven; aanvangen te speleu:gj moctvoorspelen. Van
hi
jhetnasehri
jve:ikzallet1 ef
of,opdat lli
j zich daarnaargedrage: iemand voor- hier voorspeler,voorspeling.
F oorspelAen , b. w., ik voorspelde, heb
schri
jven, wat hi
J zeggen,doen, (
)f laten moet. '
Temand de wetvoorschri
jvenis,overhetalgemeen, voorspeld. Van te voren aankondigen, spellen:
hem,evenveel hoe oolt,in zi
jn gedrag bepalen? datvoorspeltons nietveelgoeds. V an hiervoorVan hicr A-oorschrcven)van vooren scltreven,bi
j speller,voorspelling.
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Y oeegpoed, m. Geluk: de voorspoet der

Y oorstelleu, b. w., ik stelde voor,heb

jk,ietsstofeli
jksvooriemand
sotten salseverderven. Blasslz
v. Zi
jn voorspoed voorgesteld. Eigenli
m aekt hem dronken. D . JoxxTlls. V an hier plaatsen,opdathi
jhetbeschouweenz. Dochindezen zin gebruikt men veelaleerder voorzetten,uitvoorspoedig enz.
Y oersp eoh , o., m eerv. voorspoken. Een gezonderd ten aanzien van personen)hj werd
voorbeduidend spook: een i
jsli
lk voorspook,dat den koning voorgesteld. Voorts,onstolelijke dinhaer afgang spelde. V oxo. Ende neem en voor- gen a'ls voor de oogen van iemands geest stelspook des aanstaanden gevechts (auguravilt
lr/z/- len: iemand een vraagstuk voorstellen. Bijzonderli
jk is:iets voorstellen,iets opperen. Ookwepc?7?
.
). Ilooy'
a'.
'Fooespraak . v.en m ,m eerv.voorgpraken. dcrkeerig gebezigd. Zicla iets voorstellen is,een
D e daad van voorspreken:doorhunnevoorspraak. bcgrip daarvan vormen:ik stelmi
jallesderwi
jze
H oor'
r. Eenm an,ofeenevrouw,die voor icmand voor. Of het voornemen, besluiten: wi
J hadden
jn voorspraak. lk vond in ons voorgesteld,u een bezoek te geven. Zich iespreekt: hi
j was mi
haar eene genegenevoorspraak. Zi
j hadden doeu mand voorstellen is,zich denzelven verbeelden:ik
jdien man nog duideldk voorstellen. Van
ontkom en zekeren voorspraak. Hoo>a'
r. V anvoor- kan mi

hiel- voorstel,voorsteller,voorstdlingjvoorstelster.
spveken.
V eeesprek en, b.w., ik sprak voor, heb Y eorsteng. v.;voorsteven,m.,zie steny en
voorgesproken. Iemand iets voorspreken,hetvoor steven.
zi
jne ooren spreken: en :iemand voorsprel
ten,hem Y eeegleel. m. Van voorstooten. Hoogd.
opwas: veurstoot van den
metwoorden verdedigen:ik heb u bi
j hem voor- ïrorstosz, schutsel, st
gesprolten. V an hier voorspraak, voorspreekster, biekorf. KIL. Ool
c de daad van voorstooten,of
eerststooten)ik had den voorstoot.
voorspreker,voorspreking.
F oersleelen . onz,werkw.,zie voorstoot.
'
F'
ee*&1. voorste, bi
jv.n.en bi
jw. Een ver- '
grootingstrap van voor. Meest naar voren : hi
j Y eoestrllden. o. w.
, ik streed VOOry heb
jden)zi
j
wasdevoorstein den stri
jd. Aen si
jne achterste voorgestreden. Eerst ofvoor iemand stri
ofte aen si
jnevoorstezi
jde.BJJBELV. Hetroordf: streden voor.
'Feetslu k .o.,meerv.voorstukken. Hetvooris,a1s z.n.,het voorste gedeelte :hetvoorste van
het huis. Van de voorste,ook a1s z.n. gebezigd, ste gedeelte van verschillende dingen: hetvoorstuk van een hemd enz.
kom tvorst.

Y eeeslaan,o.enb.w.,onregelm.;ik stond
voor, heb voorgestaan. Onzi
jd., eigenli
jk, voor
iets staan. Overdr-, voor de oogen van zi
jnen
geest tegenwoordig zi
jn: het staatmi
jnog zeer
we1 voor. Zich iets laten voorstaan is, zich hetzelve verbeelden:hi
jlaatzieh voorstaan,dat hi
j
er groote kennis van heeft. H ALMA. Zoo zwaar
als hi
J zich voor lietstaan. Ka:
xpuglz. Bi
jzonderlkk,wegens eene hoogmoedige verbeelding:lli
j
moetzich nietlaaten voorstaan,dathi
jallesalleen

'
Feeel. bi
jw. en tusschenwerpsel. A1s bi
jw-,
terstond,i
jl
ings:hk deed het voort. Gafvoort
deu slae? deschop.Voxo. Vaneeneplaatsweg:
de schult is reeds voort. Htj wil niet voort.
Eveneens laat hetzich m et weg verwisselen,wanneer men hetals een tusschenwerpselgebrtlikt:
voort m et dat tuig! Voort! voort!bevlek geen
bron! Voxo. En in menige zamenstelling heeft
deze,in menige andere wederom eeneandere beteekenis plaats. Bi
jzonderli
jk,bedui
dthetverdel-

behoort te docn. Hoov'r. Zich iets, veel, enz. heenj voorwaarts;ofduidt het eene aanhoudende

ergensop laten voorstaan is,daarop eenemin of voortduring aan van hetbedri
jfderwerkwoorden,
lneer hoogmoedige verbeelding bouwen:hi
jlaat waarbi
j mcn hetvoegt,zoo a1sin:voortademen,
zich vri
jwatop zi
jne geboorte voorstaan. Bedr.
, voortarbeiden, voortbaden,voortbakken,voortblais: iemand voorstaan evenveel, als staen '
p:@
/r zen,voortbreken,voortdragen,voortdrjven,voortLkmanden bi
j KIL., of hem beschermen. Voorts, dtlwtn, voorteten, voortgaan, voortgeven,voortook iemand in zjn doen sti
jven,voorthelpen. En gli
jden,voorthalen,voortharken,voorthinken,voortzoo is:ietsvoorstaan, daarvoor zorgen, hetzelve hoepelen? voorthollen,voorthompelen,voort
jagen.
bevorderen:datoock de onse leerengoedewerck seoortkrul
jen, voortkruipen, voortlaveren,voortleien voor te staen. BIJBsLv- Van hier, ofvan den, voortlikken, voortralten, voortrekken, voort-

hetoulingsgebezigdevoorstanden,ziestaan;voor- runnen,voortri
jden,voortroei
jen,voortroepen,voort-

stand,voorstander,voorstandster.
rollen, voortrukken, voortscharrelen, voortscheren,
'F eerslad . v.,m eerv.voorsteden. D e geza- voortschieten, voortschikken, voortschilleny voort-

menli
jkehuizen,die,voor de poortvan eene stad, schoFelen, voortschoppen, voortschrabben, voortdigtaan dezelvestaan:devoorsteden van sveenen, schuiven, voortslaan, voortslepen, voortsltzipen,
Pari
js,enz. In de voorstad van St.Germain.
voortsmjten,voortsnellen,voortspringen,voortstap-

'F eersla nt', m .; voorstander, m.,zie voor- pen,voorstooten,voortstrekken,voortstreven,voortstaan.
stroomen, voortstuiven, voortsturen, voortstuwen,
'F oorsle, zie voorst.
voortsukkelen,voorttreden,voorttrekken,voortvlie-

'
F eersleken. b.en o.w.,ik stak voor,heb den,voortvliegen,voortvlieten,voortvloei
jen,voortvoorgestoken. Bedr.,ietsvoor ietganderssteken, waaken,voortwandelen,voortwerpen,voortzeggen,
m tt eene spelde. of iets anders:ik heb er een voortzeilen, voortzenden, voortzwepeny enz. Bopapier voorgestoken. Onz., in de beteekenis van vendien, kom t van voort voorts. Nopens regle-

heteerststeken:gi
Jmoogtvoorsteken.
voort,zieregt,bi
jv.n.
'
Foorslel, o., meerv.voorstellen. De daad Foorf,vries.
,deen.
,zweed,hoogd.forf,opperd.,
van voorstellen: door het voorstelvan zi
jne be- IfElto yhr, W ILLER.fure, Klra.voord,eng.Jbrth,
middeling. Hetgeen voorgesteld wordt:dit voor- neders.voort,is verwantaan voor,'
per,varen,enz.,

stel heeft dan niets ofluttel te bedt
liden.DE en heeftzi
jne beteekeniseveneensaanzi
jnenklank
DEclt. Y oorts,ook het voorste zeilen treilvan te danken.
een schip: het voorstelvan datvaartuig isvoor Yeeetaau. bi
jw. Neders. vordan, opperd.
hetzelve tegd
root.
Ten opzigtevan dtn ti
jdvoorwaartsaan,
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in den ti
ldtdiea1svooruitligt: gi
Jmoetvoortaan Bxaszsv. Van hier,bp HALMA,voortkoming,uitbeter toezlen. Cignus wort voortaen een witte spruitsel.
zwaen gerekent.V oxo.
v oortk u uuen . o. w., onregelm .; ik kon,
Y eortand. m .,m eerv.voortanden. Een der of konde voort, heb voortgekonnen. In hetge-

voorste tanden:hi
j laeeft verbazend groote voor- meene lcven gebruikelkk, voor kunnen voortkotanden.
men:hi
jkan nietvoort.
Y eorébreng en, b.w.,ik bragtvoort,heb
Y eortk w eek en, b. w.,gk kweekte voort,
voortgebragt. Te voorschi
jn brengen: getuigen heb voortgekweekt. lets derwkze kweeken, dat
voortbrengen. Doorscheppende,oftelende,kracht hette voorschi
jn komt:uitdatzaad zultgk'niets
vcrwekken:door zi
jn woord bragthi
jaldehe- goeds voortkweeken. Ook zetvoortaan kweeken
lnelen voort.L.D .S.P. W artaalvoortbrengen, dezelfde beteekenis van voortduring bi
j,a1saan
dezelve spreken. Van hier voortbrenger, voort- zoo menig ander werkwoord.
brenging,voortbrengsel,voortbrengster.
'
*reort.uaWex:. (zich)b.en wederk.w.
,ik
Y eortdu ren . o. w., ik duurde voort,heb maakte voort,en maaktemi
j voort,heb voortgevoortgeduurd. Bi
j aanhoudendheidduren:dekou- maakt,en heb mi
j voortgemaakt. Spoed,vorde-

de duurt nog voort. Van hier voortduring,aan- ring maken: maak daarmede toch wat voort.
houding:bi
jvoortduring,aanhoudend,immervoort. Zich voortmaken is zich wegspoeden.
'Feeréeek en. o., meerv. voorteekenen en '
F oorluzaqleu , b.en o.w.jikm aalde voort,
voorteekens. Een voorbeduidend teeken1 het is heb voortgemalen. Bedr., almalende voorwaarts
geen kwaad voorteeken. Van hier,bi
jI(IL.
jrevr- bewegen: de eene m olen m aalt hetwater voort
teeckenen,voorbeduitlen.
tot aan de andere. Onz.,aanhouden metmalen:
'Feortel.Aen. b.w.,ik telde voor,heb voor- de m olen m aalt voort.
geteld. Voor iemands oogen tellen:hj teldemk 'Foerlegl. m., meerv. voortogten. Optogt
alles voor. V an hier voortelling.
voor aan een leger:hi
j heeftden voortogt. Het'Foerlem pe', m ., meerv. voortempelen,
geen vooraan trekt: de voorhoede: zk voeren,
voortem pels. H et voorstc van eenen tem pel:t1e onder de dichte helrspitsen, den voortogt aen.
voortempelstak derwi
jze boven den tempel uit, V oxo,
'Feorlpl.anéen . b.w.,ik plantte voort,heb
dathi
j aan eenen dikken stompen toren geleek.
'Feerlen l. v. H et voorste van eene tent: voortgeplant. Ei
genljk, al plantende vermenighetgevolg bleef in des veldheers voortent.
vuldigen, of doen voortdurcn :ik wildie bloem en
'Feerlga ng. m., meerv.voortgangen. Van voortplanten. V oorts,ook evenveelhoe uitbreiden
voortgaan, oulings, voortgangen. D e daad van en doen voortduren: zi
jn geslacht voortplanten.

voortgaan. Onei
genli
jk,vordering:hi
jmaaktgoe- De besmetting plantzich gestadig voort. Salsi
jn
de voortgangen. Bevordering totdadeli
jkheid:de naem van kint totkintvoortgeplant worden.B1J-

vrede heeft geenen voortgang. H etwelgelukken Bssv. Van hier voortplanter,voortplanting,voortvan een ding: de voortgang onzer ondernemin- plantster.
gen. Aanhouding: gedurende den voortgang der '
Feortreeel.
l
ujk,bi
jv.n.en bi
jw., voortref-

onderhandelingen. B4'voortgan.
qis,aanhoudend: feli
jkery voortreFeli
jkst'
. Voor, en boven andehetregende bj voortgang allergcweldigst.
ren trefreli
jk, t
litnemend: een voortreTeli
jk man.
Y ooréh eAp en. b. w., ik hielp voort,heb Hetsmaaktvoortrefeli
jk. Van hiervoortre:bljkvoortgeholpen. Van eene plaats weghelpen: de heid.
bediende van den cipier hielp den gevangene 'Feorleek ken , b. en o. w.,ik trok voor,
voort. Iemand helpen, om voort te gaan,zoo heb voorgetroklten. Be(1r.,voor iets anders trek-

eigenli
jk, als oneigenli
jk: van plaats tot plaats ken, in eenen figuurli
jken zin,boven ietsanders
hielp m en hem voort. Ik hielp hem metraatlen achten, eeren, enz.: gi
j trekt dat kind te veel
daad voort.
voor. Oock en sultghi
jden geringen niet voor'Fooet#.'
jne twistige sake. Blgs>lLv. Onz.,
ed. m.y meerv. voorti
j
jden. De aan- trecken in si
voor iemand, of iets trekken:ik liet hem voorvang des jaars: in den voorti
jd. Het
wordt voor vroegereti
jden gebruiktjin:in voor- trekken.
jw. van voort. Eigenli
jk, voorti
jden spraken si
Jgemeenlick.BzlB>zLv. Van hier Yeerks. bi
waarts,verder heen. ln hetgebruik, vervolgens:
hetbi
jw.voorti
jds,oulings,oudti
l
-ds.
+ oerll
aeien, o.w., ik i
jlde voort, heb en hj begafzich voortsdaarheen. En zoo voorts.
ben voortgejld. Anders voortsnellen. Zieh voort- 'Feortseh epeu . b. w., ik scheepte voort,
haasteu, voort
spoeden: terwi
jlhi
j voorti
jlde. Bi
j heb voortgescheept, Te seheep wog doen varen:
voortduring snellen,spoeden:hi
ji
jltnog alsteeds ik heb hen voortgeseheept. Zich wegmakenjwegvoort. Ook svordtditwoord m ethebben genomen varen:hj wistniet,hoelaj zich spoedigst voortvoor bi
j aanhoudendheid raaskallen: de kranke schepen zou.
'Feertsrru llen, 0. w., ik sproot voort,
i
jldegestadig voort.
Y eoeék em en . o. w., ik kwam voort,ben heb en ben voort
yesproten. Methebbelnit, bj aanvoortgekomen. Van eeneplaatsweg kom en:m aak, houdendhei
d skrulten: de kool svprt
oorsehi
nO
jng al
kojze te
dat gi
j voorkomt! snelli
jk komen: kom'
t toch voort. Met zjn, spruitswi
jten.
voort, kind! Vorderen,in zi
jne ondernel
ningen m en : uit het stof zullen andere voortsprui
slagen. daaruit een genoegzaalu bestaan vinden: BIJBSLV. Dewi
jl hi
j voortsproot van Iulltatoxs
hoe ik mi
j ook bevli
jtige,ik kan nietvoortko- zoet. Voxo. Ontstaan, over het algemeell: ilc
men. Tevoorschi
jn komen:siet,watditzi
j,dat- weetniet,watdaaruit voortspruiten zal. Al verter voortkomt. BJJBELV. V oortspruiten: het ge- dcr en verder spruiten, zich verspreiden: die
zaaide kolnt reedsgoed voort. Ook oneigenli
jk: quaalspruitvoort. HALMA.
er zi
jn uit dathuweljk zeven kinderen voortge- Y oeH te:en , b. en o. w., ik teelde voort,
komen. W ie weet, wat daaruitnog voortkom en heb voortgeteeld. Bedr.,doorteling tevoorschi
jn
zal. Van deGodtloose komtGodtlooshedtvoort. brengen:kinderenrjonge boomen,enz.voorttelen.
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Een dochter, voortgeteelt uit Amstelg grjzen vaderen. V oxo. W edergekeerttotde ongerechstam. Voxo. Onz.,door teling in stand gehou- tigheden harer voorvaderen. BIJBZLV. Van hier
den en verm enigvuldigd worden: wat teelt dat voorvaderli
jk,dattotdevoorvaderen bchoort.
onkruid voort! Teeltovervloedelick voort opder Y'eervaderilk,zi
e voorvader.
aerde,ende vermenichvuldigtop deselve. BIJBELV. Y eorval
l, o.,m eerv. voorvallen. V an z'porVan hier voortteling.
vallen. Hetgeen voorvalt, gebeurt, eene gebcurY oerllleg en . o. w., ik toog voort, ben tenis:datvoorvalschrikthem van zi
jn opzetaf.
voortgetogen. Anders voorttùjent en voorttt
jen. Y eervallen, o.w.,ik viel voor, ben voor-

Voorttrekken, in den onzi
jdigen zin van dit gevallen. Gebeuren:meld nli
j a1, watcrvoorwoord: alsoo togen si
J voort, ende waudelden. vallen mag. Bi
jzonderli
jk, van dingen, waardoor
BIJBELV.

ietsverhinderd wordt:als er niets voorvalt, kon)

Yeorlllw
jen.voortti
jgen,zievoorttiegen
ik morgen vroeg bi
j u. Hem is watvoorgevallen,
Y eorlvaren , o. w., ik voer voort,heb en dat hi
j niet rei
jn en is. BIJBELV. Van hier
voor
v
al
.
ben voortgevaren. Met ztl'
n,van eene plaatswegvaren: de schuit was reeds voortgevaren. W i
j Y oeeveeh lek, m .,meerv.voorvechtercn cn
voeren voort, en lieten hen staan. Voorwaarts voorvechters. Yan voorvechten. Een i
jverige en
varen: tot hiertoe voerhi
jmetonsvoort. Met voorbarige verdediger van evellveel welk ding:
hebben, bj aanhouding varen:hi
j had reeds te die voorvechter zi
jner parti
j. Een stouten roelang voortgevaren. Als wi
j vele dagen lanksame- keloos m ensch:het is een voorvechter. W egens
li
lck voortvoeren. BIJBSLV. Oneigenli
jk, even- eene vrouw bezigtm en voovvechtster.
veel waarin aanhouden: nog vaart men voort, Y eorw aar. bi
jw. Eigenli
jk, in plaatsvan
aan 'tkwaad zich toe te wi
jden. L. D.S.P. zuiverc waarheid, als waarheid:voorwaer, voorV aer zoo voort, ô eclste van ons ranken. V olD. waer, segge ick. BIJBELV.; waar het ook a1s
Evenveelwaarmede spoed maken:gi
jmoetdaar- tusschenwerpsel voorkomt: voorwaer, wi
j zi
jn
mede voortvaren. Deze beteekenis heerscht ook schuldich aen onsen broeder.
in hetdeelw.voortvarend,data1sbi
l
-v.n.en bi
jw. Y oerw aarde. v., meerv. voorwaarden.
gebezigd wordt.
Een voorloopig beding :op dievoorwaarde.V oxo.
'F eerlvaren d. zie voortvaren.
Op deze voorwaarde is a1,wat er leeft, geboren.
F eorlvlugleu. o.w.,ik vlugtte voort,ben Ds llscx. Op voorwaarde van gereede betaling.
'

voortgevlllgt. Anders voortvlieden. Van eene Van hier voorwaardelqk,bi
jv. n. en bi
jwp,op
plaats wegvlugten: hi
J isnaar Bohemen voortge. eene voorwaardegegrond. Zamenstel.:huweli
jksvlugt. Van hier voortvlugtig.

voorwaarde,vredesvoorwaarde,enz.

'
Feoplvlugt:g.bi
jv.n.en bi
jm Vanvoort- '
Feerw aardeA:lk.zievoorwaarde.
rlvplen. AIwie Voortvlugt:een voortvlugtig sol- Yeerw aarés.bi
jw. Naarvoren:voorwaarts
daat. Ool
top zich zelf,alsz.n.: de voortvlug- trel
tken. Si
j zi
jn achterwaerts gekeert,endeniet
tigen w erden vervolgtl.
voorwaerts. BlaBxruv. H et veldgedierte zietnaer
Y oorlw ll.:en . o. w., ik wilde voort,heb d'aerde voorwaerts neergebogen. Poo'r.
voortgewild. V oorwaarts willen: het paard wil Y oerw enden, b.w.,ik wendde voor,heb

nietvoort..Van eene plaatsweg willen:watrom voorgewend. Valscheli
jk voorgeven:zoektgi
j dit
wiltgi
j zoo haastig wederom voort?
tot uwe verontschuldiging voor'te wenden? Van
'Feorlzellen . b.en o.w.,ik zettede voort, hier voorwending.voorwendsel.
heb voortgezet. Bedr., van eene plaats wegzet- v eerw erh, o., m eerv.voorwerken. W erk,
ten: ik kan de kistnietvoortzetten. V oorwaarts datvoor ander werk voorafgaat, zoo ten aanzien

bewegen,duwen,enz.:zetdesehuitwatvoort. Ook van ti
jd, als ten opzigte van plaats: toen het
oneigenli
jk: zet het werk wat voort. Het wordt voorwerk afgedaan was, ging men tot de zaak
voortgezet, vervolgd. Onz., cen schip voorwaarts over. Het voorwerk van datboek doorgebladerd
bewegen :zetwatvoort. ln het bankospel enz,, llebbende.

aanhouden metzetten: gi
j moet maar voortzetten, Y eerw erp, o., meerv. voorwerptn. Datom uw geld terug te.kri
jgen. Van hiervoort- geen,waaropiemand,ofiets,werkt:hetvoorwerp
zetter,voorzetting.

vanuwen haat. De afstand verk-leintde voorBrer-

'
Feoruât. bjw. Op eenigen afstand voor pen voor onsgezigt. Hetvoorwerp zi
jn is,somiemand, of iets, uit,hetzelve alverderen verder wi
jlen,algemeenvoorden gek gehouden worden:
achter zich latende: de andere Discipel liep hi
j is steeds hetvoorwerp. 0ok is voorwerp wel
vooruit,snelder,dan PsTnus. BIJBSLV. Vooruit- eens mensch,man,ofvrouw : hoe gaarn hi
j ook
ri
jden,datintusschen ook voorwaarts laenengerigt trouwen wil,hi
j kan geen voorwerp vinden. Is
aanduidt, in tegenoverstelling van achteruitri
j- dateen voorwerp!
den: waarom liet gi
j haar niet vooruitri
jden? Yeerw erpeAlk.zie voovwerpen.
Voorwaarts henen: vooruitloopen, schieten, enz. Y eerw erpen. b. w., ik wierp voor,heb
Vooruitki
jken is, uit het voorste gedeelte van voorgeworpen. Voorsmi
jten:werp het beesten
eenig ding. Vooruitbetalen is, voor den eigen- voor! Ghi
j sult hetden hont voorwerpen. BIJlkken tjd der betgling. Vooruitgeven, mal
teny BlLv. Vanhiervoorwerpen voorwerping. Foorkri
jgen,hebben, enz., is, boven anderen geven werpelbk!hettegenoverstaandevan onderwerpelbk,
enz. Vooruitgaan is,vorderen: die zaak gaat in dewi
lsbegeertegebruikeli
jk.
lliet vooruit. H etgaatm ethem uietvooruit,niet '
F eerw ele. v.,zie voorweten.
voordeelig. V ooruitloopen is ook, voorbarig tt Y eoew eleu! b. w., ik voorwist,heb voorwerk gaan. Zam enstell.: vooruitmaking, vooruit- weten. V an te voren weten: God voorweetalles.

zigt,enz.
Van hier voorwete, voorkennis,bi
JKIL.,voorweYoervader, m.,enkel gebruikeli
jk in het tenschap, voorwetig. K1L., en van het deelw.
meerv.voorvaderen. Voorouderen van het m an- voorwetendtvoorwetendheid.

nelkk geslacht1 de stambeelden der oude voor-

Y eoew ind.ziewind.

VOORW INTER--VOREN.

Feoew fn *eel m., naeerv.voorwinters. H et
voorste van den winter: het heeftden ganschen
voorwinter geregend.
Y eorzaa'. v.ym eers'.î'Oorzalen. Eene zaal,
voor in een huis:hi
j sprak mi
j it
zde voorzaal.

1%1

voosachtig, voosheid,en voozig,verwelkt:ic aen-

bededi
jn vosigelippen.v.HAss.
Yeeder, b. n. en bi
jw. Anders voorder.
Eigenli
jk, de eerstq vergrootingstrap van voor,
A1s bi
jv.n. eigenli
jk,meernaar voren geplaatst,

oulings in hetgebrnik,a1s z.n.,voorzaat:dat
Doe ginck Euuo ui
jtnae de voorsaele. BlaBb
:Lv. en
noitte waren sinen vorders ne ghevei.M .SToKz,

Y oerzaal. m ., m eerv. voorzaten. Iemands
voorganger in eenige waardigheid,of bediening : waarvordersanders voorouders aanduidt. Verder,
htj overtrof zi
jnen grooten voorzaat nog. Geen voorts, voor hetoverlge:voegthier nog voorder

jt'tgeen ick ngetseggen kan. W zslâ
sRB. Doe
voorzaet heeft, geli
jk dees nazaet uitgeblonken. bi
V oxo. A ls m en het wegenseenevrouw gebrnikt, sei
ldensi
j,komtvorderaen. BIJBELV. Van hier
,
wordthetvrouweli
jk:bj haarevoorzaate.Hooy'l'. vorderen enz.,vordersen
o. w.3 ik vorderde,heb

Feorzeggen,b.w.,ik voorzeide,heb voor- F epdeeen. b.
zeid, of voorzegd. V oorafzeggen, voorspcllel) en ben gevorderd. Van vorder. Ook voorderen,
an,
heb ik het u nietvoorzegd? Diei
jdelhei
jtsien, hoogd.fördern,NoTx.Jhrderon,angels.Jjrthrt
ende leugen voorseggen. Bl,Tsscv. Fo/r scheid- zweed.forda, deen.J'
ordre. Bedr-, voortzettenl
baar,ten aanhooren van icmand zeggen,opdat hi
j bevorderen:den eenen voor den anderen te voorhet nazegge:ik zeide hem alles voor enz. Yan deren. v. l1Ass. Om vorderen het vreebesluit,
hier voorzegger, vtlorzegging. Zamenstell.:voor- Voxo. Onz., voortgaug bekomen:hetwerk vor-

zegkunde enz.
dertniet. Vanhiervordering,vorderli
jk. Zamen'
Feorzeker,bjw. Zekerli
jk,gewisseljk:bi
J stell.:bevorderen enz.
komt voorzeker. Dat hem voorseker staette ho- Y erdeeen, b. w., ik vorderde,htib gevorpen. W ESTZRB. Ook als tusschenwerpsel: voor- derd. Afvorderen, eischen, en hierdoor als te

zeker!ja!
Y eorzel,m.,zievoorzetten.

voorschi
jn doen komen:gi
j vordertmcer vanmi
j,
dan ik schuldig ben. Vorderenwi
j oockgeltende

Y eerzetsei. o.,m eerv.voorzetselen,ofvoor- koorn van hen. BIJBELV. Van hier vordering.

zetsels. Eenbi
jzonderdeelderredeydatdusnaar Zamenstell,:afvorderen,invorderen,enz.
het lat.praepostt
'
o genoemd wordt,en waarover, Vorderen,No'
rx.-/brderen,hoogd.fordern,deen.
ziemi
jne Nederd.Spraak.D.1.j l92jen D.I1. fodre,zweed--/odrc,middeleeuw.1atfoderare,komt
j284.
onzeserachtensvan voor.
Y eeezelten. b. w., ilt zettede voor, heb Y ertïee:n g.v.,m eerv.vorderingen.V an vorvoorgezet. Bi
j KIL.,voornemen,van welkebetee- deren.ZAVABINSPISG.vorderung,hoogd.Förderungtof
kenis voorzet oulings die van opzet,en voorzette- Forderung.D edaadva'
n vorderen,in onderseheidene

lb'
k dic van opzetteli
jk, ontleende. Voorts is: beteekenissen van dit woord;en dusvoortgang:
iemand ietsvoorzetten,hetvoorhem nederzetten. hi
j maaktegoedevorderingen. Eisch:welk eene
inzonderheid van spi
js en drank:ik weet niet, onbeschaamde vordering! Zamenstell.:schuldvorwat ik hun voorzetten zal. Stt hen brootende dering enz.

watervoor,datsi
j eten endedrineken. BxJBsLv. Y eedeeg.zie vordev.
V an voorzetten kom t het boven gemelde voorzet, Y eres voor, v.! meerv, voren. Eene groef
voorzetsel,voorzetteli
jk.
door eenen ploeg In een land gemaakt,ploeg-

'Feerz:en, b.w.,onregelm .;ik voorzag,heb snede:steenhoopen op de voren der velden.
voorzien. V ooruitzien :ik voorzie niets dan on- BlJBlsv. Het ploegil-zer in de vore. Voxo.
heil. Verzorgen : voorzie u van het noodige. Eerst worden d'opgeploegde vooren, op.'t liefe-

Voorziet nu u huis,o DAVID! Bl,
yB'
sLv. Voor- li
jkst bcsproeid.L.D.S.P. Figuurli
jk,langwerzien van wetten, overheden. V oxo. Ergens il1 pige verdiepingen in evenveel welk ding: een gevoorzien iw daaromtrentde noodige voorzorg aau- laatvolvan voren en rimpels.

wenden:hi
jza1erin voorzien,zorg voordragen. Jrore,voor,lflL.vorre,zweed,.
fora,for,middelVan hiervoorzienig,voorzienigheid. Voorziening eeuw.lat,J'
orus, neders.J'
ore,/hlre,fahre,deen.
enz.
furve, eng.furrow, angels furh, hoogd. NoTx.
'
Feorz:en:g. voorzienigheid,v.,zie voorzien. Furche komt van hetoude faltren,angels.fyrt
an,
Yeorzlgt. o.,zie voorzigtig.
middeleeuw.lat.jbvare,ploegen.
Yeerm:gélg-. bi
jv. n. en bi
jw.,voorzigtiger, Yeren,voorn,m.,meerv.vorûns. Eenriviervoorzigtigst. Van voorztgt, het dadeli
jk voort
lit- visehvan hetgeslaehtderkarpers:een gebakken
zien en vooruitzorgen. Vooruitziellde,vooruitzor- vorentje. Zamenstell.:maasvoren,rietvoren,ruisgende,bezorgd:hi
j is voorzigti
g in alzjn doen. voren,windvoren,enz.
Gaf den voorzigtigen heer Nvxw haere stezn. '
Foeen. eigenli
jk evenvcela!svoor,en daarVoxo. Van hier voorzigtigheid, voorzigtigldk. van door zulk ecn toevoegselgevormd,alsachte-

Zam enstell.:onvooozigtig enz.
'F oeezin gens zie zingen.
Y eerzfllen ! o.w.,i1t zat voor,heb voorgezeten. Vooraanzltten; ook aan het hoofd van
eene vergadering zitten, om dezelve te regelen,

venvanachter,onderen van onder;en door m iddel
van hetwelk m en binnen van be en in,buiten van
6e en uit,boven van be en op,beneden van be en
nede,welkseerstevergrootingstrap nederis,gevormd
heeh. llit voren bezigt men in plaats van voor,

enz.: hi
J heeft in die vergadering voorgezeten. in:naar voren, van voren,te voren,en van te

V an hier voorzitter,voorzitting,enz.
voren,en oulings ook in hier voren: a1stbeschreY eerzoon ,m .,zie voorkthd.
ven is hier voren.M .S'
roxs.;waar voren ook op
'F eoezorg, v. Voorllitloopende zorg: ge- zich zelf in plaats van voor gebruikt wordt:de

bruik toch de voorzorg van u wel te dekken!
ankers vutsetten achter en voren. Bi
j denzelfden
Y oog, bi
jv.n.,voozer,voost. Volvan lucht- schri
jver is:zich voren maken, voorgaan: hi
gaten, zoo als eene spons: voose torven. K lL, maecte hem voren doe, en d'ander volgheden.
Hierwastgeen voose knol. W /ST=RB. Van hier En voren btqntwoor4taan voort,in: hivoren was
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ghevaren. Van hier vorens)in alvorens,bevorens. menstell.:afvormen, hervormen, misvormen, ont-

'
For:g. bi
jv,n. Van voor. Alwat?tcn aan- vorm en, vervorm en,enz.
zien van ttd,vooris:dervoorigeKoningen,die Y orm en, b. w., ik vormde, heb gevormd.
voor u geweest zi
jn. BIJBEI-V. Vri
j lager,dan V an hetvormselbedienen:BawxcwooRo vormde
haar voorigh heil. Voxo.
l ork. v., meerv.vorken. Een bekend twee,
drie of vier tandig werkttlig :men bediende zich
oulings aan tafel van geene vorken. NSPTCIN,

er duizenden. Van hier vorm erjvorming,vorm sel. Dit woord leidt Itls. van vromen af;maar

hct schi
jnt ons eerder van hetlat.con/rmareafkomstig.
die d'aerde schokt met zi
jne vork van onder. 'F erm er, m .,zie vormen.
V oxo. V an hier vorken, welks deelw. gevorkt Y erm seb o., meerv. vormsels. Een der

thans alleen in gebruik is. Zamenst.: vorkstok zeven sacram enten van de Roomschgezinden:het
enz. Hooivork, mestvork, musketvork, tafelvork, vormselontvangen. V ormsel der Kinderen. KxL.
vleeschvork?enz.
V an vormen.
Fori,vries.
, neders.forke, zweed., eng.jork, Y orseh . m ., m eerv. vorschen. A nders kikwallis.forch, fr.fourche,ital.J'
orca,lat.jurca,is vorsch. Een viervoetig kraakbeenig dier,dat des
van onzekeren oorsprong.
voorjaarsinhetwater,en deszomersook op het
+ e*m , m ., m eerv. vormen. Dit is eeu der landleeft:eiersvan een besli
jmden vorsch.Voxo.
menigvuldige woorden, waaromtrent H oor'lfvan Een heir van vorschen op doen komen. L.D.
anderen verschilt door ze vrouweli
jk te maken. S.P. N u een Paerd,endan eenvisch,een vorsch.
Dus schreef hi
j:'tvoornaamst der vorme te boe- W ESTSRB. Zam enstell.: boomvorsch, kikvorsch,
ken;en :de H artogin ontworp eene nieuwe form loofvorsch,enz.

van eedt. Eigcnli
jk,de uiterlkkegedaante,welke Vorsch,eng.frog. angels..
h-ogga,fvocca,fro,
ietsstoFeli
jksbi
Jeene min ofmeer kunstige ver- zweed.fvo, noorweg.froer, deen..h.oe,./;*0.
si,
vaardiging verkri
jgt1hetheeftaanziennochvorm. hoogd.Frosch,NOTK.frosg,walach.broaska,m idDevorm van een aarden vat. Hi
jkentden vorm, deleeuw. lat. bruscus, komt van het zweed./r#,
't gestel der sterfelingen.L,D .S.P. D e uiter- zaad, hetwelk de vorschen in zulk eene menigte
ldke gedaante,waarin evenvcelwelk dingvervaar- schieten, en aan welksfransche en engelsche be-

digd is:kunstregters,die m eer op den vorm,dan nal
ning/rcg
k en.frq
''
,heti
jsl.freia,een kik
-vorsch,
op den inhoud letten. De vorm van eene sluit- even klaarbli
jkeli
jk verwantis,a1shetzweedsche
rede. - Een werktuig, om aan een of ander
aan het gezegdefrö.
ding zi
jnen vorm tegeven:hetwordein houten Y orseh en ,o.w.,ik vorschte,heb gevorscht.
vormen gebakken. D e kaas stond nog in den Ergens onderzoek naar doen :hoe lang gi
j daarvorm. Ineenenvorm gegoten. VoND. D e vorm naar ook vorschen m oogt. Zamenstell.: navors
ehen,
ui
t
vor
s
c
he
n,
enz
.
van eenen knoop. Overdragteli
lk:iets in eenen

anderen vorm gieten,daaraan een anderuiterli
jk Vorschen, neders. varsken,deen.jorske,zweed.
voorkomen geven. Bi
j de boekdrukkers is vorm
Nowx.forscon, hoogd.forschen,kan vau
een vierkant raam , waarin m en de drukletters
neders.fargen,nederd.vergen,afkomstig zjn.
v., meerv. vorsten. Opperrigchel der
voor de eene zi
jdevan een blad zamenperst:de
eerste vorm (de schoondruk)i.
salafgedrukt. Bi
j
: hi
j zat op de vorst van het huis.
de katoendrukkers eene houten plaatm etEguren, Zamenstell.: vorstlood,vorstpan,enz.
die og het katoen gedrukt worden. Bi
jde ge- Yersl,v. Eenefellekoude,waarbi
jhetvriest:
schutgleters het houten m odel van een stuk ge- datmi
jbi
J-dage dehitteverteerde,ende bi
jnachschutj dat in kleiafgedruktwordt. Bi
jde lood- te de vorst. BIJBELV. M et eell heftige vorst.
gieterssoortgeli
jk een modelvan dingen,die men Iloo>a'r. V an hier vorstig.
gieten wil. Bi
j de papiermakers een raam,dat Jrordf,angels.forstenfrost,eng.
,deen.,zweed-,
metpinsbekken traliewerk aangevuld is,en waarin hoogd.
y No'
rx.,OTFRID.ookfrost,kom van vrie-

men de stof voor een ve1 papier schept,en tot Z64.
een vel vormt. V an hicr vormett. Zamenstell.: Y eesl. ln.
, meerv.
, vorsten. Ei
genli
jk, de
vormdraai
jer, vorlnsni
jder, enz. Geschutvorm, voorste, eerste, of voornaamste van eenen staat,
kaasvorm , knoopvorm, kegelvorm, m enschenvor- of een ri
jk, deszelfs beheerscher: HENDSIK Ds
rem. Voxo.
vlsaos waseen uitlnuntend Vorst. Bi
jzonderli
jk,
e
en
s
ous
er
ein beheerscher van een vorstendom :
Vornt,hoogd-, eng.forîn, fr.forme, sp-,ital.
de
V
or
s
t
va
n
Neuf
c
hat
el
.
Toe
n
de
Lui
kena
ar
s
forma.komtvan hetlat.forma.
F orm en , b. w., ik vormde, heb gevorm d. tegen hunnen Vorst opstonden. In den STATXX-

Van vornt. 13e uiterldkegedaante aan ietsgeven, BlasErz dragen Rjksgrooten, opperhoofden van
dat m en vervaardigt:onder hetvorlnen van een bi
jzonderestammen,en beschermengelen,ook den
aarden vat. Het is in geenen deele naar behoo- naam van vorsten. Van hiervorstoli
jk,vorsteling,
ren gevormd. W eI gevormd van li
jf en leden. vorstelingen, bi
j Hoov'
r, Optimates: de stri
jden
D e gedaante van eenig ding aan de stof,waaruit der gemeente en der vorstelingen. V orstendom,
men hetzelve vervaardigt,geven :deeg tot brood, vorstin. Zamenstell.:vorstenhof,vorstenstand,enz.
potattrde tot een vat! vormen, Vervaardigen, Keurvorst, landvorst, oppervorst, ri
jksvorst, vier-

over hetalgemeen:hi
J vormde twee koperen pi
j-

vorst,enz.

laren. BIJBELV. Een ontwerp vormcn. Jeug-

Vorst,hoogd.Fûrst,dcen.A'
rste, zweed.Jörste
dige harten vormen is,aan jengdige gemoederen enforste,is eenezarnentrekki
ngvanvoorst,zweed.
eene goede en deugdeli
jke plooigeven. Iemand fôrst,eng.Arst,enverwantasnfuristo,bi
jOTFRID.
vormen.hem op eenegeschikte wi
jzehierofdaar in: ther./'
vr?
'
dfoFuuarto,de opperstePriester. Bi
j
toe opleiden:hi
j wordt er tot eenen kri
jgsman de vorming van dit woord schi
jnt men hetlat.
gevormd. Van hier vorm er,ook in de steenbak- prlnceps onder het oog gehad te hebben.
keri
jen,iemand die desteenenvormt,steenvormer. Y erslei:ng. m .en v.,zi: vorst,m.
Vormig, in veelvormig: vorming,vormster. Za- 'Fersleudo- , o., meerv. vorstendommen.

VORSTER-- VRAGEN.
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Van vorst. Hetgebied van eenen vorstvan min- mi
lne i
jdele vraag.VOND. Om op devraag te
deren rang, dan die van eenen konlng:Pruissen antsvoorden. Hoov'
r. H et is de vraag, beduidt,

werd van een vorstendom toteen koningri
jk ver- men verlangtte weten. Hetisnog de vraag,het
heven.
isnog onzekeren twi
jfelbaar. Vraag ergensnaar
Y epglet, m., meerv. vorsters. Een bosch- is, aanzoek van koopersdaarom ,aftrek daarvan:
wachter, bi
j Kls.ook förster, even a1s in het ik krdg weinig vraag naardatnieuwe werk. Zahoogd. Van fo3'
st,foreest,een'
hosch,welkshout, menstell.: vraagswjze enz. Aanvraag, katechisofjagt,nietten algemeenen gebruike stond,maar musvraag,pri
jsvraag,strikvraap enz.
iemands bi
jzondere eigendom was. Hierom voer- Y raaga',m.en v.
,zie vragen.
t1e zulk een bosch in het middeleeuw.lat.den 'F eaagspeA'
. o.,zie vragen.
naam van foresta,a1sverbannen,vanforas;van Yeaat. m.,meerv.vraten. Van vreten,ovevwnarhetmiddclecuw.lat.forestare,verbannen. eten, Een mensch,die onmati
g vealeet:eensliV ersl:n . v., m eerv. vorstinnen. Van vorst. per ende vraetsa1arm worden,KIra.,vratig. Za-

De vrouweljke nam van vorst. Eenesouvereine menstcll.;veelvraatenz. TsN KATE neemtvraat
gebiedster over een ri
jk, of vorstendom : de voor overale. Hoogd. Frcdz. Oudt. was vl.
aat
schrandere vorstfn ELISABETI.I volgde hare zus- ook zoo veel a1s blikaars, zweetsmarte, om (Ie
ter op.
knagende smarte wegenshetafgescheurde vel.
Y el. m ., meerv. vossen. Een bekend zoog- Y ea eh l. v.,meerv.vrachten. D e lading van

dier van hetgeslachtderwolven,jakhalzen,hon- een vaartuig,of voertni
g: dewagen brak onder

den,cnz.:hetholbewaertden vos.Voxo. Over- die vracht. Toen kraekte de schuitvan devrackt.
dragt., een ligt bedremm eld m ensch, welke be- V oxo. Een lastvoor een lastdier,ofmensch:het
teekenis het in schoolvos oefent,en in het hoogd. dier bezweek onder die vracht. D e vrachtviel

Fuchs, als men daardoor eenen jongen student mj te zwaar. Zonder lidwoord, goederen, die
aanduidt;maar algemeenereen geslepen en door- m en voor geld vervoert: de voerman kan geene
trapt mensch:welk een loozevos!Een voskleu- vracht krkgen, Schri
jf den schipper, dat l
1i
J
rig paard:een fraaispan vossen. Een roodevos, vracht zoeke. Geld, dat men voor zich,ofzi
jne
issomseen roodharig mensch. Aanhetwi
jfjevan goederen,aan voerlieden,ofschippers,betaalt:hk
eenen vos geeft men den naam van moedervos. gaf de vrachtdaarvan.BIJBSLV. lkvervaergeene
De verdere zamenstell.zi
jn:vossenbezie,vossen- vracht. Hoeveel is de vracht van dat pakje?
bont, voesendrek,vossengat,vossenhol,vossenjagt, Voor halve vracht medevaren is, eigenldk,half
vossenjong,vossenstraat,vossenval,vossenvel,vos- veerloon betalen; oneigenli
jk, weinig gerekend
senkleurig,voskuil,vosvisch,enz.
worden. Van hier vrachten, bd KIL., en beFod, neders. vosz, hoogd.Fuchs, eng., angels-, vracllten. Zamenstell.: vrachtbrief, vrachtcevries.foz,komt van hetnoord-engelschfaws,fr. del, vrachtgeld, vrachtkar,vrachtli
jst, vrachtloon,
fauve,roodachtig.
vrachtman, Kls,vrachtschip,vraehtschuit,vrachtYoslenve', o.,meerv.vossenvellen. Hetve1 vaarder, vrachtvri
j, zondervl'
acht,andersfranco;
l-an eenen vos. Meestgebruikeli
jkin despreekw.: vrachtwagen, enz-; scheepsvracht, schuitvracht,
hetvossenvelaandoen,listgebrt
liken.
(schuitevracht
) wagenvracht,enz.
Yeuw,v.,meerv.vouwen. Eeneplooi:maak Vracht,hoogd.Fracht,deen.fragt,eng-X'
ekâf,
geene vouwen in hetboek. Figuurli
jk:al 'ton- fr.fret, komt van ferchen, voeren,voortvoeren,
eFen in zi
jn vouw en ploi
j tebrengen.Voxo. dat een voortdurend werkm van fehren,.
/clz'ey?,
Slaende alies in de bestevouw.Hoor'
r. Ergeng fuhren,is.
een vonwt
je bt
jleggen is,daarbj ophouden,daar- Y eaehlvrll,zievracht.
van afstappen. Bi
jKIL.voude,in Vrieslandveelal '
Feagen, b. en o. w.,ik vroeg,(vraagde)
voud; van welkcn vorm des woords de zamen- heb gevraagd. Bedn,verzoeken:iemandsdochter
stell.: eenvoud, meervoud, veelvoudig, enz. af- ten huweli
jk vragen. Geld van iemand ter leen
stammen. Hoogd. Falter, eng.fold;en,dathet vragen. En methetvoorzctsel om,voor de geoulings ookJuld moet hebben geluid,sclldntuit vraagdezaak:ik vroeg hem om dat geld. Noomenigvuldig enz.te bljken. Het komtvan vou- digen:ik vroeg haarten dansrof om metmj te
wen.
dansen. Raadplegen, uitvorschen: hj vroeg mi
j
Yeuw beeu, o.; vouwblind, vouwdeur, daarnaar. Hi
j is daarover gevraagd. Een Dui5..,zie vouwen.
velkonstenaar, ofte die de dooden vraegt. BJJT-ouw en. b.w., ik vouwde,heb gevouwen. BELV. Men vraeg de vaders op een rj. Voxp.
Plooi
jen:hetlinnen moetgevouwen worden. Ook Ilat ick mj selven vroegh, wat dat de dienstfgnurli
jk:hoe gi
j het vouwten plooit,gi
j kri
jgt maeght deed. BuloERoos. Vraaghdeden Prins
het niet teregt. Van hiervouw,vouwing. Za- van Oranje, watvolk datwas. HooET. En met
menstell.: vouwbcen, een bekend werktuig om de gevraagde zaak in den srierdcn naamval:
papierte vouwen;zoo ook:vouwblind,vouwdeur, waarom vraagt gi
j dat aan mi
j? Niemand en
vouwmes,vouwstoel,vouwtafel,enz.,welkezamen- durfde hem van die dagen nen i
jetmeervragen.
gevouwen, of toegeslagen worden. Hervouwen,IBJJBELV. Onz.,in hctomberspel; verlof vragen,
opvouwen,vervouwen,zamenvonwen,enz.
Iom een eenvoudig spelte spelen,dat hiervan den
Vouwen luidt bi
j Kxc.en in Vriesl.vouden,eng. naam van vraagspel voert: in de kleur vragen.
tofold, ital.fuldare, hoogd.falten,dateveneens Voorts is:ergens naar vragen,onderzoek daaraan ons vouden en vouwen bcantwoordt,alsspaltfn naar doen: vraagt naar den Heer en zjne
aan spouden en spouwen.
stcrkte. Iu.l).S.P. Vraagden i
jvrig voortnaar
Y eu w sloe'. m.,zie vouwen.
'thof en naar den Y orst. V oLrzexu. Zich er.
Y raag. v.,m eerv.vragen. V an vragen. De gens om bekommeren; niet vraeghen nae eenigh
daad van vragen,ofliever,debewoordingen,door dinek. K lL. U we liefhcbbers hebben u vergeten.

middel van welken men vraagt, verzoekt,enz.: zi
jen vragen nietnae U. BIJBELV. Ontzag erwat vraag is dat?Hk keerdezich nieteensaan gensvoorbetoopen:htivraagt weinig naar zjne
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moeder. Spreekw.:gi
J vraagtnaar denbekenden naam van nredemakerskamer voerde,en dus eene
weg, naar evenveel welke bekende zaak. Een andere waardigheid,dan die van vrederegter was.
gek kan meervragen,dan zeven bewjzen beant- l eedevu u e. o.,zie vreetrompet.
woorden kunnen,m en kan op alle vragen geen '
Fxed:g. bjv.n. en btjw-,vrediger,vredigst.
voldoend antwoord geven. lemand het hcmd Bi
J ltxL.en in den STATSXBIJBEL,vredelick,ZwAvan hetljf,ofvan hetli
jfafivragen;zie afvva- BsxsmEg.frldelt
kh, hoogd.friedlkclt. Van vrede.
gen. lk vraag eens,of gi
j hetdoen zult,ik be- Vol vrede en ongestoorde rust:een vredig leven
geer en vorder ernstlg,datgi
j het doet. Van leiden. Het was er alles nog even vredig. Van
hiex gevraag. vraag, vraagaehtip vraagster,vra- hierbevredigen enz.
ger. Zam enstell.: vraagal,iemand,die naar alles Yxeedzaa- , bi
lv.n.en bdw-,vreedzamer,
N'raagt; vraagbaak, vraagpnnt, vraagspel, vraag- vreedzaamst. Van vrede. Hoogd.frl'
edsam, 0,
rstuk, vraagteeken, vraagwoord, vraagziek,vraag- Falo.fridusam. Totvredegeneigd,vredelievend:
zucht,enz. Afvragen,bevragen,doorvragen, hcr- SIUAIA was een vreedsaem vorst.Blgsssv. D it
vragen, navragen, ondervragen, opvragen, over- vreedzaam huis genegen. Iz. D .S.P. In vrede
vragen, voortvragen,enz.
levende: dese mannen si
jn vreedsaem metons.

Vvagen, hoogd.Jbagen, zweed.fvaega, vrles. BIJBELV. In ongestoordevrede:zi
jleven erzeer
freefeblat. rware, schi
jnt verwant aan pragen, vreedzaam . Y an hier vreedzaamheid,vreedzaam prcpgep,en eene afpersing van iets aan teduiden. li
Zame
ns
t
e
l
l
.
:
onv
r
eedz
aam
enz.
jk.
'
Frauk.bi
l-v.n.en bi
jw. Vri
j,onbedwongen: Yeeem d,btiv.n.enbi
jw.,vreemder,vreemdst.
vranck en veiligh slaepen.V oxo. Thans weinig Eigenli
jkyin eenen algemeenen zin,verwi
lderd:de
anders, dan in vereeniging metrrll'
,gebruikeli
jk: vreemde, vreemd van mededogen. L.D. S. P.
duswordtgi
jvrank envri
j. I'
1i
J
-gaatvri
jenvrank Van ons land verwi
jderd, en dus toteen ander
land behoorende,buitenlandsch,uitheemsch:vreemover straat.
F/cni,hoogd.,deen.
,eng.franb fr./rcnc?ital., de volken, gewesten, sttden, zeden, talen, enz.
sp.jbanco.is een zeer oud waord,waarvan een Onder vreemde vlag varen. Alle vreemde mannen, die in 'tland lsraëls wonen.BIJBELV. Tn
magtig volk zî
jnen naam ontleend heeft.
*reau g. bi
'
jv.n. en bi
jw.,vratiger,vratigst. vreemden oord den naam des l
'
leeren pri
jzen.L.
Van vreten. Gulzig vretend:een vratig m ensch. D . S. P. E en vreentde is, alsz.n.,een uitlander: red m 'uit der vreemden magt.L.D .S.P.
Figuurljk:hetvratig graf.
'
Feede.m, Ei
genli
jk,vrkdom vanalleveront- Oock en salgeen vreem de lletheilige eten. BIJrusting en belecdiging :wiJ-leven steeds in rusten BELv., waar dit woord de plaats van vreemdeling
vrede. Laat hen metvrede! Gaatin vrcde1Het vervangt, in: dat u saet vreemt sa1 zk'n in een
hnis 5'Rn eindeloozen vrede. Ds DEcx. En nu lant, dat haerlieden niet en is. Van onze woonin vollen vree den hooghyten feestdagh vierde. pl
aats,maatschappi
j,cnz.verwi
jderdkerzdnvreemVoxo. Tevredenheid, vergenocgdheid: dit 1e- de lieden op hetdorp. A1s alde leden verschi
jlaet geen vollen vrede toe. D s DscK. nen, zaler weinîg plaats voor vreemden overbli
5:en
jt
e
vr
e
de
s
t
e
l
l
e
n
:
Dez
e
be
t
e
e
ke
ni
s
van
he
t
ve
n.
Van
bl
oe
dv
er
want
s
chap,
e
cht
ve
r
bi
ndt
e
ni
s,
Iemand
woord is de moeder van die van tevreden; zie dit enz.metons,verwi
jderd:vreemdekinderen naar
woord. Voorts,beteekentvredevri
jdom van twist: zich nemcn. Zi
lne goederen vreemden vermaik ried hen tot vrede. D ie van vredespreken met ken. H et van niemand vreem ds hebben is,het
harenaesten.Blasllzv. Vri
jdom van oorlog:den van zi
jneouderellontleeuen. Vanonzeeigendomvrede breken, vrede sluiten, trefen,-m aken. D e men verwi
jderd, ons niet togbehoorende: ten
vrede, een schat bi
j velen onbekent.Voxo. AI vreem d paard. Vreemde goederen naar zich
'tChristenri
jk gezaligt metden vree.Moox. In slhrapen. Van allebetrek-king totonsverwi
jderd,
de BJJBELV. wordt vrede,zoo als een ieder weet, ons niet aangaande: bem oei 11 toeh! zoo Inin
in navolging van het Hebreeuwsch,in groete,af- mogeli
jk, met vreemde zaken! Onelgenli
jk, is
scheidswenseh, en elders, wegens allerleiheilge- vreemd haar het tegenoverstaande van elgen. En
bezigd, zoo als in: 1et op de vromen,ende siet vreemd gaatvervolgens over tot,de beteeltenisvan
na de opreehten. W ant het ei
jnde van dien man ongewoon, zonderling: welk eene vrcem de kleesa1vredezi
jn. Eindeli
lk,isvredederz/
k!meerma- ding en opscbik! D at is eene vreemde uitdruklen een gerust geweten. Van hier vredig,vreed- king. Vremde lust,vrouwenlust,KIL. O nbekend:

zaam. Zamenstell.:vredebreker,vredebreuk,vre- die taalwasmi
jvreemd. Alq'
atik hoor en zie
degenoot,vredehandel,vredehandeling,vredekrans, is mi
j even vreemd. Hond u zoo vreemd niet.
vredelievend,vredelievendheid.vrcdemaker,vrede- Buitensporig: ik hoop, dat hi
j valtdien vreemregter,vredesberigt,vredescbendcr,vredefeest,vre- den llandel terug komcn m oge. Bevreemdillg
dekus, vredemin,vrederaad,vredestad,Voxo. wekkendtdat kwam mi
j zeer vreemd voor. Ik
vredeteeken, vredetempel,vredeti
jd,vredesverdrag, vind het gansch niet vreemd. Met bevreemding,
vredesvoorslag, vredevaders,Voxo. vredevlag, metverbazing:hi
jza1vreemd toehooren. $ï
'Tatkeek
vredevuul, vredewensch, vreebesluit,VoxD.,vree- hi
j vreemd op! Van hier vreemdeli
jk? vreemdepi
jlaer, Voxo. vreeverstoorder, vreetrompet, ling,vrtemdenzvreemdheid,vreemdigheld,vreemdVoxo-, vreeverbond, V oxD-, enz, Landsvrede, te,enz.
ri
jksvrede,staatsvrede,tevreden,zielsvrede,vnz.
Vreemd,Kls.r?'
:?4#,hoogd-,angels.,vçies-fremd,
'
fz
rre#e, vree, neders.free,fvede, deen.fred, Kli
lRo,0T.
pIt10.,NoTx.ft
.emid,frentedbdeen.freutzweed.frid.Islo.fl'
t
-do,Kzaofridu-hoogd.Frz
kde, zz
led, zweed.fraemntande,komt van hetondduit.
Frz-edelî,middeleeuw.lat-/
/edtt
',freda,fredtlm,komt
weg en verwi
jderîng,verwantaan heteng.
van rri
p,eng.free; en wert
l in hetoudduitsch
uit,van;ofhetiszamengetrol
tken uit'
?
7drmeermalen metfreq
j'
th,vri
jheid,verwisseld.
van heem'/?
:?
3
n,woonplaats,vaderland;(
lerYrede- aker,m-,meerv.vredemakers. A1 llalve zoo veel aIs van zi
jn vaderland verwi
jwie vrede maakt. In sommige steden was het, derd.
voorheen, een 1id van eene vierschaar, die den
Y ree- de':ng, m. tn v.,meerv.vreemde-
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lingen. Van vreemd. Tot het volk, waaronder Tntusschen betetktnt:voor iemand,ofitts,vreemen verkeert?niet behoorende:woonta1s vreem- zen, ook duchten, dat zoodanig iemand,of iets,
dellng in dit land. BIJBELV. Daar 'k als een door eenig kwaad getrolen zalworden:ik vrees

vreemdeling en balling zworf.L.D.S.P. Over- voor U. Ik heb voor die arme stad gevreesd

dragteli
lk, is een vreemdeling ergensin zjn,on- en gesidderd. Of zich van zoodanig iemand,of
kundig z'
tn van hetgeen daaromgaatjofdaartoe iets, eenig kwaad voorspellen. Vreest gt
l niet
behoort1gi
j zjt in de wiskundenog een vreem- voor dè de besmetting, die u omringt? Angst
deling. Ik ben hier geen vreemdtling meer. Van gevoelen voor een kwaad, dat men zîch alsmogehiervreemdelingschap. Zamenstell.:vreemdelings- ljk voorstelt:hj schjnt voor geene tegenspraak
regt,hetregt van eenen landsheer op de nalaten- te vreezen. Ontsloeghze zich noch niet,voorhoon
schap van cenen stervenden vreemdeling,middel- te vreezen. Voxo. Vreest niet! verbant alle
eeuw.lat.albknagium,fr.aubaine.
ontzetting, allen schroom ! Van hier vrees, vree-

Y eee- de:fngsregl.o.,zievreemdeling. seli
jk. Zamenstell.tbevreesd,onbevreesd;- GodY eee*nden. b. w., ik vreemdde, heb ge- vreezend,enz.

vretmd. Van vreemd, bi
j KlL.evenveelalsrcr- Freezenisverwantaan pccr,zweed.fara,eng.
vreemden,dathiervan afstamt. Deverdere zamen- fofear,'
fr.peur,ital.paura,lat.pavor,vreeg,en
stell.zi
ln:bevreemden,ontvreemden.
aanvrucht,envruchten,zweed-/rt
f/
rfc,deen.frbàte,
Yeee- dle. v. Oulings vreemde. Hoogd, angel
s.h-ihten;welk allesdoor zi
lnen klank eene
Fremde. Eigenlk'k,hetvreemdevan eending. In angstige siddering schjnt aan te duiden, zie
het gebruik vreemdheid:terwi
jl zich ieder aan vrucbten.
devreemtevan hetschouspel vergaapte. HooFT. Yeek.bi
jv.n.,vrekker,vrekst. Gierlg:hi
Jls
Y eees, vreeze, v. Angst voor een kwaad, van eenen vrekken aard. Geen vrecke schout
dat men zich voorstelt:ik heb er geene vrees beslaet de dichters nu in boeten. VoNp. A1s

voor. Temandvreesaanjagen. God bespothunne z. n.,een gierigaard:die vrek schraaptschatop
vreeze. Vorralxm Hetaertri
jk za1van langduri- schatbi
jeen. Van hiervrekaard,vrekachtig,vrekgevreezeontslagen worden. Voxo.'tZi
Jdatde heid,vrekkig.
Geesteljkheit zoo verre de vrees in hem had. Vrek, oudduitsch frech,angels.frcec,UrarHls.
HoovT. Schroom,om iemand niette beleedigen: Jrik, is niet
.slechts verwant aan.
frecchq glerlghj heeh geene de minste vrees voorouders,of heid, bd NoTK., maar ook aan heteng.freak,
meesters. Vrees voor God, vreeze des Heeren, gril,ja schjnt een en hetzelfde woordy alshet
of 's Heeren vrees. Van hiervreesachtig,vrees- deen.frek,neders.,hoogd.frech,fr.faroucàe,lat.
achtigheid. Zamenstell
.: watervrees enz. Van ferox, sterk, moedig, stout, roekeloos, waaraan
vreezen.
vrank en prt
)-verwantschjnen;en deovergang
F eeelaeh l:g, zie vrees.
'
van het denkbeeld van sterk en moedig tot dat
YeeeleI:lk. bi
lv. n. eri bi
jw.,vreeseli
jker, van gierig, schraapzuchtlg, kan ontstaan zjnuit
vreeseljkst. Van nreezen. Vreesverwekkend,ge- het misbruik, datdeduitscheadelin de middelducht:dese groote ende vreeslicke dingen. BrJ- eeuwen van zi
lnen moet
lenzjnekrachtenmaakte,
Bsrv. Hoevreesli
jk iszi
jnmajesteit.L.D.S.P. om allerleirooftezamen teschrapen.
Op eene angst verwekkende, of K hrik barendt

Y releu , b.w., ik vrat,heb gevreten. Van

wi
jze:hi
l heeft haarvreeseljk mishandeld. Men
bezigtditwoord ook a1seen tusschenwerpsel van
verwondering:wel,vreeseli
jk! Van hier vreeselpkheid.

dieren, tot voedsel nuttigen:het paard wildat
hooinietvreten. In eenen verachteljken zin ook
van menschen, gulzig en op eene onbeschofte
wi
jze etentdat is vreten,maar geen eten. Van

Yeeelro- pel. v., meerv. vreetrompetten. hier gevreet, vraat,enz. Zamenstell.:vreetdarm,

Bj Voxo.eenetrompetjwaarop men totviering vreetkoorts,vreetzak, vreetzucht, enz. Afvreten,
van den vrede blaast. D us is vredevuur een vuur, invreten, opvreten, toevreten,vervrettn,voortvredat op een vredefeest aangestoken wordt;m aar ten,wegvreten,enz.

ook een vliegend vuurt
je,datzlch aan demasten

Frefen, neders.h-'
eten,angels.,ULPHIL.fretan,

der schepen hecht,en door de zeelieden voor een eng.to ofref, vries.frette,NoTx-,OTFa1D.h'
ezzen,

goed voorteeken gehouden wordt. In het fr. hoogd.fressen,is voor vereten,van ver en eten.
feu de Saint-Elme. In het lat.,a1s ertwee bi
J Yeeugd. vreugde, v. Gewaarwording van
elkander zjn,castores,gr.stnuognt, KlL.vred- bljdschap,vrolpke aandoening der ziel:hetvervier.
oorzaakt mi
j de grootste vreugde. Deslusthof:

Y reezen , b. en o. w.,ik vreesde,heb ge- m arm erbron van vreught schreit zoete tranen.
vreeed. Bedr., duchten, een voorgesteld kwaad Voxo. D e kracht eener volle vreugt. HoopT.

met angst beschouwen:ik vrees den dood niet Uitwendig betoon van bli
jdschap:degtad wasvol
meer. Hj alleen vreest verachting, diezich de- vreugde. Beweegreden tot bl'
ddschap:wees de
zelve waardig keurt. 'k Heb geen gebrek,'k heb vreugde van ouders en naastbestaanden! De

geen gevaar, te vreezen. L.D.S.P. Zich een vreught, van stadt en raet en burgeri
j, Voxp.
kwaad met angstalsmogeljk voorstellen:vreegt Van hier vreugdt
b,bjKrrz.,waarvoorthansprogi
J nog bedrogen te zullen worden? De liefde Wk gebruikt wordt. Zamenstell.: vreugdebedrjf,
vreest eer 't zwaerst, dan zi
j ten beste hoopt. vreugdebctoon,vyeugdedag,vreugdedans,vreugdeVoxp. Min ofmeerangstig ontzien:zi
jneouders feest,vreugdegalm,vreugdegejuich,vreugdegenoot,
vreezen. Spi
jst ieder, die hem vreest en acht. vreugdelied, vreugdemaal, vreugdeschot,vreugdeL.D.S.P. W ie het gebod vreest,dicn sal ver- traan,vreugdevol,vreugdevuur,vreugdezanp enz.
golden worden. Bzansrav. Onz.)schromen,om Hartevreugd,zielevreugd.
lets te doen:ik vreesdehem tenaderen. Hoe! Vreugde,hoogd.Freude,oudd.froeideen vrothe,
en hebt ghi
l nietgevreest,uwehantuittestrec- W xslœR.freiuue,deen.//*#,i
jsl.frùk
qd,komtvan
ken? BIJBELV. Angstig ontzag ergensvoorge- freuen,en isverwantaanfroh,vrol
ùk.
voelen: hi
J vretst voor ouders, noch meesters. Y ele- eieu. o. w., ik vriemelde, heb ge96
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vriem eld. Zich zittende methetonderli
lfbewe-

Ye:ezeu,onpers.werkw-,hetvroor,(vanvrogen:hoezItgj*zoo tevriemelen?
ren) heeft gevroren. Eigenl.beteekenthetvrlest,
Y efend. m.,meerv.vrienden. Bi
Jverkorting er grdpt vorst plaats:hetvrooreenen duim dik.
vrk
nd. Eigenljk iemand, diebemint. Bjzonder- W atheeû hetdezen nacht wederom gevroren!Het
ldk, een naastbestaande:denaastevrienden wer- wordtook onz.gebezigd,metzkh;doorvorstzoo
den bk-het sterfbed geroepen. Een beminde: ofzoo aangedaan worden :het water vroorgeheel
sulck een is mjn liefste,ja sulck een is mi
jn digt. De luchtverbrantvan hitte,en 'twatervriest
vrient. BIaBlLv. lem and, metwien men vriend- toti
js.Voxo. 1ckvrees,ickvrieseindenbrant.R.
schappeli
jk omgaat,ja wien men eenegrootemate Vlsscn. Je vriestsoo doodt,a1s etn haring. Novan genegenheid toedraagt: om mi
jne vrienden, slx. Door vorstgevormd worden:er vroor i
js
die ik acbt.L.D .S.P. Iemand,wien m en niet aan zi
jnenbaard.Vanhiervorstenz.Zamenstell.:
welandersweettenoem en:hooreenshier,vriend! bevriezen,opvriezen,toevriezen,uitvriezen,vervrie.
.
Ergens een vriendvan zi
ln is,een liefhebber:ik zen, voortvriezen, enz. Frfezen, hoogd.frieren,
ben geen vriend van spelen. lemand te vriend scht
lntverwantaan hetlat.frègeri.
houden,degzelfsgunsttrachten te behouden. W e- YYAJ, bi
jv.n. en bi
jw-,vrjer,vri
jst. Vrank,
genseene vrouw bezigtmen,in bi
jkansaldeop- onbedwongen, van ligchameli
jkedingen,in geene
genoem de beteekenissent vrk
kndt-n. V oorts, kom t beweging gehinderd: toen ik den mantelachter
Van rrz
knd,bevriend,vrlendelil.k,vriendschapjenz. over sloeg, werd mi
jn regterarm vri
j. HetontZamenstell.:vriendbroederljk,vriendengroet,vrien- zwachteldekind bewoog zich vri
j. Van de bewedenmaal, vriendenrol,vrlendhoudend,vriendm atig, ging vanligchameljke en stoFeli
jkedingen,ongeenz. A llemansvriend, bloedvriend, boezemvriend, hinderd, ongestoord: het puin opgeruimd ztinde,

echtvriend,halsvriend,hartevriend,huwelkksvriend, kreeg men eenen vrden toegang tothetgeenstaantsfelvritnd,zielevriend,enz.
de gebleven was. Het waterkreeg eenen vri
len
Vrienh eng.friend,angels.freond,vries.Jreun, loop; welkenloop men ook aan onstofeljke diunedèrs. frl
ind, hoogd. Freund, Ksuo, OTFRID. Fen toekent,wanneer gi
l ongehinderd voortgaan:
friunt, ULPHIL.friends, zweed.,i
jsl.fraende, is lk geef aan mjne gedachtcn eenen vri
jen loop.
evenzeer een deelw. van frtàon, beminnen, a1s Voorts,isvrtj'nietingesloten,onbeperkt:eenvr'
d
vjand van vt
jkn,haten. Anderen brengen hettot uitzigt. In de vrje lucht. Op zich zelf? door
hetaloudefrkthe,vrede.
geene andere dingen aangeroerd: hethuls staat
Yelendheudend.bi
jv.n.enbi
jw.,vriend- geheel vri
j. Overdragteli
jk, van dieren,aan geen
houdender, vriendhoudendst. Die zich zoo ge- bedwang van menschen onderworpen: zoodra de

draagt, dat hj zi
jne vrienden houdt,en dezelve vogel wederom vrj werd. W ieheeftden woutehem genegen bljven: een vriendhoudend man. se1 vr4 henen gesonden?Bxlslsv. Van andere
Van hier vriendhoudendheid.
dingen,aan geenen souverein,ofheer en m eester,
Yelendgehap.v. Vriendel
i
jketoegenegen- in eigendom toebehoorende: eene vrjerjksstad.
heid: iem ands vriendschap winnen,behouden,ver- Daari
n en is noch dienstbare (slaaf),noch vri
je.
liezen,verbeuren,enz. Ik doehctuitvriendschap. BIJBSLV. Voor geene schulden verbonden : dat
Of hi
J hunne vrientschap waerdigh zj. Voxo. goed is nog vri
jen onbezwaard. Aan niemands
V riendenverbindtenis metiemand:in vriendschap heerschappi
j onderworpen: eene vri
le republiek.
metiemand leven. W eetghi
j niet,datdevrient- De Ri
jn geschapen was, om vri
j te zi
jn.Voxp.
schap der werelt een vi
jantschap Godtsis?BTJ- Door geene afhankeljkheid aan iemand verbonBzLv. Bewjsvan vriendeljketoegenegenheid:ie- den: mi
jn hartis niet meervri
j. Voordatzi
j
mand vrlendschap bewi
jzen. De eenevriendschap zich verloofde, toen zi
j nog vrj was. Id uw
is de andere waardig. Eindeljk,geeftmen den knecht tegen November vrij? Door geene bezignaam van vriendschap ook wel eens aan iem and, heden belem merd:ik heb den ganschen dag geen
wien men niet we1anders weette noem en: zeg vri
j half uur. Aan geene strafonderworpen:de
eens,vriendschap!Van hiervriendschappeli
jk.
krjgsknecht plunderde en roofde vri
j. De vrje
Vrlendschap, zweed.frq'
ndskap, neders.frûnd- jagt. Aan geene betaling van huurenz.onderdclcp, hoogd.Freundschajb W ILLER.frut
htsch@te, hevig: vrile landerjen. Eene vrije woning, vrj
vuur en licht. Aan geenen geweldigen overlast
vries.freunskî
à,komtvan vrtknd.
Y e:es. m.,meerVriezen. Bjkansde eenige onderhevig:de wegen zi
jn nietvri
j. Vrj uit-en
volksnaam,die,in ditwerelddeel,reeds vöörtwee ingaan. Vri
j en vrank. Vl$ schip, vrj goed.
duizendjaren dooreen en hetzelfde volk,dathem Op geene sl
aafsche wi
jze aan regelen van kunst
thans nog voert,in een cn hetzelfde land,gedra- verbonden:velestukken van KoTz>mvz zjn alte
@
gen werd: de V riezen werden door Franken en Vr*1
J. Eenevrz
j'
evertaling,ofnavolging,is hetteRomeinen beide ontzien. EusuM,ElszxGA,beide genoverst
aande van eene letterlbke. Vri
jdenken,
oorlogsvierige V riezen.V oxo. AndersFriestou- spreken, enz. is onbevooroordeeld. Ook zonder
s
chr
oom
vo
l
l
e
bc
dre
mm
e
l
i
ng.
Het
beant
woordt
aan
lings F/eed,en Freson,in:elafret
jaFresona,edele vrje Vriezen;fr.Frhon,lat.Frisoen Frl
kt
hs. het eng.verq'
,
i
n
:
v
r
j
v
e
e
l
,
v
r
j
d
u
ur
.
I
s
v
r
i
l
geVan hier vriesch, V riezin. Zamenstell.k V ries- noeg voor mjte doen. CATS;en aan voorwaar,
land,Oostvriesland,enz.
in: 'ten isook vr4 geen wonder.H.DE GR.
Ye:eseh, bjv. n. Van Vries. TotVries- Vrj van ietsis,daardoornietbezwaard:vri
jvan
land behoorende, of daaruitherkomstig: vriesche lasten,schulden,enz. V1
'i
lvanzorge en kommer.
boter,aardappelen,tur; wol,schapen,paarden,enz. Voxo. Eindeli
l
'k, z4n vri
je kunsten, dieoulings
Vriesche ruiters, bekende behoedm iddelen tegen enkel door vrde lieden beoefend werden. Van
hetindringen van ruiteri
j,andersspaanscherul
'
ters; hier vri
jdom, vrje,vri
jeli
jk,vrn-'
ennenz-,vri
jheid.
maar in hetfr.chevauz de Frise. Het Frïescâ is Zamenstell.:vri
jaf,vri
jambt,welken titelmenaan
de aloude taal der Vriezen,die thans enkelnog meer dan een district van Zwitserland plagtte
ten platten lande gesproken wordt. Di
t woord geven. Vri
l-beurt, vri
jblkven!vri
jborstyvri
jborluidtin Vriesland Frienk.
etig,vri
z
-brlefi vri
z-buityenzu vri
lburgtryvri
jdcnker,
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vrjdobbelen,vri
l-eling (libertus bi
lHoorl'
),vri
l
-ge- Yeqden.vri
len,b.w.,ikvri
ldde,(vri
lde)heb
boren, vri
jgeest, vri
jhartig, vri
l
-heer, vri
jhof, vri
j- gevri
jd.Vri
jmaken,inmeerdaneenebeteekenisvan
houden, vri
ljaar, vri
jkomen, vri
jkoopen, enz. rrj':di
e hi
jvandehantderwederj
pdair
tjdersgevri
jlaten, vri
jleen, vri
jloopen, vri
jmakeny vri
jman, vri
ldt heeft. BxlBlrLv. Van hiervri
ng,bevrkvri
jmoedig, vri
jpleiten, vri
jpostig!vri
jschoo.l, vri
l
-- ding: onder vrkding van kosten en transport.
spraak, vri
g
-spreken, enz. vrkstaany vri
lstellen, Zamenstell-: vri
jbrief,vri
jburg, vri
jhuis, vri
laar,
vri
juit, vri
jvaren, vri
jvechten, vri
jverkl
aren, vri
l- vri
jplaats,vri
jstad,enz. Bevrjden enz. Van vry-.
vrouw,vri
jwaren
ri
jwillip@ enz. @Gastvri
j,@l
stvri
j, Velw
jdenken m., meerv. vrkdenkers. Al
*,v
*a
onvri
j,schootvri
l,schuldvri
l,tolvri
l,vogelvrg,zorg- wie in het godsdiensti
ge vrjdenkt, zich door
geene magtspreuken kluisteren laat:de kerk werd
vri
j,enz.
Frp' hoogd. frel,UIZ
PHIL.frb'
e TfaRojrq ne- hier door dezen,gindsdooreenen anderen,vrjders.fr?
j-deen.,zweed.jrq eng.free,iseen zeer dtnker hervormd. Dikwti
lsook,in eenen nadeeoud woord, van hetwelk de Phrygiërs, volgens ligen zin,alwiete vri
ldenkt,te veleleerstellige
ont
l
ee
nde
n.
SESIJCHIUG hunnen naam jgt&tç
bepalingen verwerpt, in welken zin vrbbeestnog
Yruaadle. v. Gevri
j: hoe lang za1 die gebruikeli
jker is: CoLLlNs, en allevolgendevri
lvrjaadje duren? 'tEinde mi
jnervri
jaadje.VoNo. denkers. Van hier vrjdenkeri
j. W eqens eene
De Hertog hief een geveinsde vri
jaadje aan. vrouw bezigtmen vrl
jdenkster. Vanvrndenken.
HooFT. Van nrù'
en.
+*:Jd:ng.v.
,zienrtjden.
+r1JaT. o.y dat enkelin:vrjafgeven,
Yxl
ld:ngen.ziek?r!
)#!e2
'
fe4.
hebben,vrjaf kri
jgen,enz.gebruikeli
jkis,en
Yr:
ldobbel.
en,o.w.,ik dobbeldevrd,ben
vri
jheid, verlof, om uitschoolenz.heen tegaan, vrkgedobbeld. Eigen.
li
jk,door dobbelenergensvan
aanduidt: alswi
jvri
jafkrjgen,ga ik metu spe- vrj worden,ofbli
jven:de besten trofhetramplen. Van vrb'en a/
spoedig lot,de slechtsten dobbdden vri
j. Bjlou+*:Ja- b1.o.yzie rr#.
ter geluk ergens van vri
j worden,ofbli
jven:zi
l
+e:J*:#Jven.o.w.
,ik bleefvri
l,ben vrjge- dobbeltnog alsteedsvrk.
bleven. Beveiligd bljven:op dat'ghemelsburgh Yrl
ldo- .m.,meerv.vri
jdommen. He
oor* tv
niet vri
j zou bli
jven.Voxo. In degemeenzame regtvan iemand,die ergensvan bevrdd IS: YriJ-verkeering,van zwangerheid:zi
jbli
jftlang vri
j. dom van lasten. Als de steden smaak vonden in
Yellbeesl, m.
,meerv.vri
jborsten. Van vrt
j' den vrjdom. HoorT. Aengewendemiddelen holen borst,hoogd.Bursche. ls bi
j KIL. evenveel pen de gevangene aen geenen vri
jdom. Voxo.
a1s adelborst, om dat er buiten den Adelen de Vri
jheid over het algemeen:helptzoo vri
jdoms
Geesteljkheid oulings geene vri
je lieden waren, tempelbouwen !Voxo. H etregtsgebied van eene
en vrj
t'en adelhjk, dus in de krjgsdienst,waar vri
jestad:binnen den vrjdom van Utrecht. Zie
).j4jjy):
.)jàf.
de Geestelkkheid geene plaats vond,een en het- voorts vrt.
zelfde was.
+*lJen.zievrbden.
+*:
Jbers1:g. bi
jv. n.en bkw.
,vri
jborstiger, Yel
len, b. en o.w.,ik vrdde,heb gevrjd.
vri
jborstigst. Van borst. Een woord van den Bedr.,toteen huweli
jk aanzoeken:zi
Jwordtreeds
vorm van rondborsti
g. Vri
jmoedig,onbeschroomd, lang gevri
jd. Ik en vri
jde noi
jtmaecht. Colzzgx
onbewimpeld:eenvrjborstigvrouwmensch.HALMA. v.Rlass. Om iets anders aanzoeken :hoe langen
Vri
jborstig uitte hi
jzi
jnemeening. Van hiervri
l
'- ti
jd ik u heb om u gunstgevrdd. BRosKHulz.
Onze,aanzoek ergens om doen:toen ik overhaar
borstigheid,vrjborstigli
jk.
+*:
Jb*;eK, m., meerv. vri
jbrieven. Eene vri
jde. Vri
jtgi
j ook naardie weduwe? Zi
j vrjschrifteljke verklaring, dat iets vooriemand ge- den, zonder dat hen iemant kon verstaan,door
oorloofd is: geef hem eenen vrjbrief,om tebe- tekens en gewenk. Voxo. Van hier gevri
j,
delen.
vri
jaadje, vri
jer, vrkster. Zamenstell.: ontvri
len,
+*%bu;1. m. Wegrooving van goed, dat voortvri
jen,enz.
aan de vi
jandeli
jke parti
jbehoort:op vri
jbuituit- Vrqen hoogd.freien, neders.frien, K1L.rrp-'
gaan, op vri
jbuit varen. Van hier het onz.w. den, vrienden, zweed.frla,deen.frie,isverwant
vri
jbut
ten,wegrooven;vri
jbuiter,enz.
aan het oudduitsch frie, huweljk, en aan '
het
Fe:
lbuflen,zievri
jbuit.
gothische frigon, beminnen, van waarvriend,en
Ye:
lburg. m.,meerv.vri
jburgen. Van vrb'
- FRXGA, of FaEA, de noordsche Vzxus, die den
den,vrl
jenb en burg. Eigenli
jk, een burg,waar naam aan onzen vrjdag geeft.
men eene veilige wk'kplaats vinden kan:toen men '
Feugeberen, bi
jv. n. Klxz. rrl
h ebortig.
den moedigen LUTHSR,tegen zi
jnen wil,naardien Geen t'
rg'
lccf, zoo als een vri
jgelatene slaafb'
j
vrdburg gevoerd had. Overdragteli
jk, evenveel Kzrz.heet,maar van zi
jne geboorteafvri
l:vri
jge
bor
ene
l
i
e
de
n
dr
oe
gen
oul
i
ngs
den
e
er
t
i
t
e
l
van
welke wdkplaats: op dathetu en mj toteenen
vrkburgh dien. Voxo. In overeenkomsthierme- welgeborene.
de isvrjhuis,een huis,vri
jplaats,eeneplaats,en Yr#lgeesl. m.
,zievrbdenker.
vri
jstad, eene stad, waar nlen zich voorvervol- '
Fel
lgeIe:de. o.,meerv.vri
jgeleiden. Van
ging enz.bevri
jden kan:diegevluchtis na si
jne vrkden,rrgkn,en geleide. Een geleide,om iemand
vri
jstadt. Blls>rLv.
van geweldigen overlast te bevri
jden: men gaf
+*:
Jdag, m., meerv. vri
jdagen. De zesde hem een toereikend vrjgeleide mede. In dezen
dag der week. Goede Vri
jdap de vri
jdag voor zinishetenkelegeleide intusschen gebruikeljker.
paschen. Zamenstell.: vri
jdagavond, vri
jdagmor- En vrt
jbeleide wordtveelalvoorverzekering,van
veilig te kunnen komen en gaan gebezigd:LVTHER
gen.
Fr#dcg,OTERIo.friedag,neders.fri
jdag,deen., toog onder Keizerli
jk'vrjgeleide naar W orms.
zweed.Jredag, eng.frt
s
dayt vries.freeh hoogd. Zamenstell.:vrjgeleidebrief,ofvrdgeleibrief.
Freitag, komt van dag, en FaEA,ofFRIGA,de Ye:lheee.m.,meerv.vri
jheeren. De bezitVsxrsvan hetNoorden,welkernaam vanfrlgon ter van eene heerldkheid in het dultsche rpk,
afktamt,en aan vriend verwantis. Zievrbkn. welke even onafhankeljk isalseen Vorstendom,
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of eene vrje rjksstad:SIEGFaIID,vri
jheer van loopen. N let haken, niet raken1 h6t rad loopt
Lindenberg. Van hier vrkheerldk,vri
jheqrschap. vrd;deslingerlooytvrd. Van onaangenaamhtid
Aan eene vrouweljke bezitstervan eene derge- bevri
jd bli
jven: mldden onder al die koortsen,
zegdeheerljkheden,en aan de Gemalinvaneenen liep ik vri
j.
vri
jheer,geeftmen den naam van vrq
j'
vrouw.
'
Fell- aken,b.w.,ik maaktevrk,heb vri
JYx:
lheâd.v.,meerv.vrjheden. Detoestand gemaakt. Maken,datictsvri
j worde:W AsHIxGvan iemand, of iets, die, ofdat,in de verschil- Tox,Lx FAIJXTTI en ROCHAMBEAC,hebben Noordlende beteekenissen van dit woord, vri
j is: de Amerika vrjgemaakt. Hj sa1si
jnes vaders huyg
vri
jheid van den staat. Eenen slaafde vrjheid vrdmaken. BxgBlLv. Bevrjden:ick saIse vri
jschenken. Degevangenewerd in vri
jheid gesteld. maken van den doot. BzaBlLv. Van hiervrkHet vogelt
je leurtom hetverliesvan zi
jne vri
j- making.
heid. Iemands vri
jheid van denken,doen,laten, +*I
J- au. m., meerv. vrdmannen. Al wie
enz. Devrjheid van denwil. Daarentegenwordt door geene verbindtenissen,verpligtingen,enz.bede toestand van iemandjdie ergensvan bevri
jd zwaard is:ik ben en bldfliever vri
jman. Onder
is, vooral,wanneer datgeen,waarvan hi
jbevri
jd de zakkedragers hier en elders iemand,die door
de
n
koope
r
ge
koze
n
wor
dt
,
om
t
e
dragen enz.;
iw uitgedrukt wordt,veelal doorvrt
jdontaanreduid. 0p zi
ch zelf isvrt
jheid voortsvrjmoedlp en die derhalve niet,gelijk de andere dragers,
heid, stoutheid: ik neem de vri
jheid,om hette behoeh te loten:a1s m en meer dan honderd tonzeggen. Een vri
jpostig en stoutbedri
jf:zich te nen turfopdoet,kan men eenen vri
jman nemen.
veel vri
jheden veroorloven. Een voorregt:stads Ye:lm e*le:aar, m., meerv.vrkmetselaarg,
vri
jheden en privilegiën. Het regtsgebied van ofvrdmetselaren. Een medelid van eene orde,
eene vrje stad:hi
jwerd uitstad en vri
jheid ge- welke zich uit Engeland over andere landen uitbannen. Bi
j Kls.ook een vlekyeenevri
jeheer- gebreid heeft, en gtheime instellingen en gebruildkheid,en eenevrjplaatsvoorvervolgden. Van ken heeft, die ten deele van hetmetselaarshandwerk ontleend zi
jn. Van hiervri
jmetselaarschap,
vrti.
Ye:lheuden. b.w.,ik hield vrj,heb vri
j- vrjmetselarij.
gehouden. M aken, dat iemand, of iets, ergens '
Fell- eed:g.bjv.n.en bi
lm,vri
jmoediger,
van vrjbli
jve: wi
)- hielden onsop den duurvan vri
jmoedigst. Van vrt
j'en ntoedig,van moed,in
die besmetting vrj. Hieltuw sabelvri
j van we- plaats van gemoed. Door geenen schroom belemderwraecke. Voxo. Op zich zelfi bi
jzonderljk, merd:alshj watvri
jmoedigerwas,zou hj beter
jmoedigheid, vrjmoedigli
jk.
van kosten vr4 doen bli
jven:ik hield hem de voldoen. Van hiervri
ganschereisovervri
j.
Zamenstell.:onvrjmoedig enz.
Yr:lhu:s.o.yzievro
'burg.
Yxilpiaa:s,v.
,zie vrl
jburg.
Yrll'
laar, o.
, meerv. vri
l
l-aren. Een jaar, Fel
lpie:éeu,b.w.,ik pleitte vrd,heb vri
jwaarin men zekere vri
jdommcn geniet: a1s de gepleit. Vrjdingen,doorgepleitbcvri
jden;eigenvl.Jar
j** en ten einde zjnymoeterverponding van ljk;zi
jn advocaatheefthem vri
jgepleit. Onei
gendatland worden opgebragt. Van vrt
jk: zi
j poogde zich nog vri
j te pleiten. Ook
jen, rrgWezl, li
en jaar? hetjaar, waarin een IsraLlitisch slaaf vrkdingen.
zi
jne vrk'heid terugkreeg: wanneer hi
j van si
jne '
Fel
lpesllg, bjv. n. en bjw., vri
jpostiger,
erfenisse een geschenck sa1geven aan eenen van vrdpostigst. Van vrq'enpostt'
g,welksafstam ming
si
jne knechten,diesa1dathebben tothetvrb-aar ons onbekend is. M eqr dan vri
l-moedip vri
j,
toe. BzaBsrav.
stout: die jongen is al te vri
jposjig. Hi
j keek
Yel
lkom ee.o.w.
,ik kwam vri
j,ben vri
j- haarvrdpostig aan. Van hier vrijpostigheid, vrijgekomen. Ontslagen worden: hd komt morgen postigljk.
vri
j. Met iets vrjkomen is,van verdere onaan- Fe:
lsehoo'. v., meerv. vrdscholen. Eene
jsom nietgegeven wordt:
genaamheden bevri
jd worden:ik kwam metden school,waarin onderwi
schrik vri
j.
eriseenevri
jschoolvan deMaatschappj tot nut
,ik kochtvri
l,hed vrk- van 't algemeen voor kinderen van onverm ogenVeqkeopen. b.w.
gekocht. D oor koop vri
lmaken:er werden ver- den.
scheidene elaven vrkgekocht. De Heere heeftJA. Yeugpeaak. v., meerv. vrpspraken. Van
cos vri
jgekochtyende hj heefthem verlost. BIJ- vrb'
spreken. Uitspraak, waardoor iemand vrjgeBerav. Door afkoop van belastingen bevri
jden: sproken wordt:e1k wasoverzjnevrjeraak verheugd.
een stuk landsvrjkoopen. Van hiervrdkooping,
Yel
llpeeken.b.w.,ik sprak vrk,h6bvri
jen ook weleensvrjkoop.
gesproken. Onschuldig verklaren: vruchteloos
Yeu:aat.zie vrkebol'en.
jspreken. Van eeniIn'
Fve:
rjh
l:eal
iden.
stelleb
n.:w.
l
,aa
ik
tld
ieet
nvra
i
j
r,
me
he
nb vrjgelaten. poogdemen hem te doen vri
vogelvri
j! gen last vrjkeuren: elk betaalde zjn aandeel,
lndlen hi
l sknes dienstknechtshantui
ltslaet,soo behalve een, dien men vrjsprak. Yan hiervri
jj,vrkspreking.
salhd hem vrjlaten.Bzgs>rLv. In vrdheid laten: spraak,vrjspreker,vrjsprekeri
het misdadige vrklaten van zulken schelm. Ghk '
Fee
gglad,v.,zie vrbhurg.
j,hebvrjsultdemoedergantschlickvrjlaten;maerdejon- YeqséeHen. b. w.,ik stelde vri
gen sult ghi
j VOOr u nem en. BIJBELV. Ergens gesteld. Van lasten, verpligting, enz.bevrjden:
Van vr
jlaten is, daarmede niet bezwaren: m en hi
J werd geheelvrj-gegteld. Ik hoop, dat men
laat mj l-an wachten en togten vri
j. Van hier mj daarvan vrkstellen zal. Van hiervri
jstellinp
+*IJg:er, v., meerv. vrksters. Van vrg
-ea.
vrklating.
jdster. Een meigje, dat gevrjd wordt:
Txll:een. o.
, meerv. vri
jleenen. Een leen. Kzs.vrb
goed, welks bezitter tot geene diensten verpligt het is vri
jer en vrjster. Men vree de vri
jsters
i:. Hoogd.Freileâen, fr.francA6 middeleeuw. maar om deugdeljke gaven. PA>>#lNaoD. Een
meisje,dat reeds gevri
jd kan worden:hetwordt
llt.feudumfrancum.
Yeu'@epen,o.w.
,ik liep vrd,ben vrkge- eene knappe vrpstqr. Bjzonderljky is vrbàter
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worden,demaandeli
lkschezuiverlngkrjgen.Voorts, alleen gebruikelkk in de zamenstell.: bevroeden.
geeft men dtn naam van vrl
jsteraan el
kejonge Y reedged:u. v.,m eerv.vroedgodinnen. D e
dochter, die men geenen bi
jzonderen titelgeven godin der zwangere vrouwen:Luclgx,de schranwi1:zoo, vri
jster! dat is wellen aan iedervan dere vroedgodin aenbidden in haerpjn.Voxo.
de vrouweli
jke sekse,die nog nooit gehuwd is Y eeedh e:d. v.,zie vroedschap.
geweest:hetiseeneoudevri
jster. Van Iliervri
j- '
Feeedlg,bi
jv.n.,vroediger,vroediget. Van
sterschap. Zamenstell.:kermisvrjster.
vroed. Bdkansevenveela1sditwoord:geljckeen
+*l
Ju:1, bi
jw. Zonderschroom,bewimpeling, vroedigh vader met wel te doen opqueeckteijn
of achterhoudendheid:spreek altjd vri
juit, wat kindren alle gader. Vraxrao.ltlolxR. Van hier
er op uw hartligt. Seghthetonsvrjuit. BIJ- vroedigheid. Bj Klra, vindt men in plaatshierBsrav.
van vroedzaam.
Yel
lvaeeu. b. w., ik voervri
j,heb vrpge- Y reedm eedee. v.,zie vroedvrouw.
varen. Enkel gebruikeljk in despreekwi
jzevan Y eoedseh ay, v., meerv. vroedschappen.
een scht
- vrl
p
jvaren,datis,degelden,diederee- Oulings, even a1s vroedheid, wetcnschap, kennis,
ders tot den aanbouw en de uitrusting uitgescho- wi
jsheid) voorzigtigheid, enz.:hetismenech,die
tcn hebben, terugwinnen:hj heeft het schip in niet en acht der vroetschap. v. M AERL. M it
driejaren vri
jgevaren.
vroetscap,cnde verstandenisse, endeconste.BzJYrqveehlen.b.w.,ik vochtvri
j,heb vrj- ssra,1477. Hedendaagseenevergadering van de
gevochten. A1 vechtende btvri
jden:toen onze voornaamste en verstandigste ingezetenen eener
voorvadersditland vrjvochten.
plaats:hi
jwerd in devroedschap geplaatst. Een
Yr#
lverkRaeen. b.w ,ik verklaardevri
j, lid vau zulk eene vergadering heet rcc# t
h de
heb vrjverklaard. Onschuldig verklaren,vri
jspre- vroedschap.Zamenstell.:vroedschapskamerjvroedken: men veroordeelde den eenen, maar de an- schapslid, vroedschapsplaats, vroedschapsvergadedere werd S'rijverklaard. Aan geene slaafsche,of ring,enz.
andere,verbindtenisonderhevig verklaren:hetland Y eeedveeu w .v.,meerv.vroedvrouwen.Van
werd bj hettwaalgarig bestandvri
jverklaard.Van vroed,wjs, schrander, en vrouw) anders vroedhiervri
jverklaring.
moeder,hoogd.Wehmutter,ookvroedwl
f',eng.mt'
dYe:lvreuw .v.,zie vrqheer.
YI
,
Ye
',fr.sagefemme. Hetbeduidteenevroum die
Yx:
lwaren, b. w., ik vri
jwaarde!heb ge- de verloskunde oefent. Zamenstell.:dorpsvroedvri
jwaard. Den vri
jdom van iemand,oflets,ver- vrouw,stadsvroedvrouw,enz. HvzGlxsbezigthet
waarborgen: ik vri
jwaar u van alle kosten. Van hiervan gevormde werkw.nroedvrouwen: daar ghj
hiervri
jwaarder,vrjwaring.
mi
jn misvallen grillen med' gevroevronwt, med'
Yxl
lwfi::g, bi
jv. n. en bi
jw.. vrjwilliger, geluert,door dewereld hebtgestuurt.
vri
jwilligst. Van vl'
b'
,en willt
gbvan wil. Door Yxoeg. bi
'
jv. n. en bi
jm, vroeger, vroegst.
vri
jen wi
lgedreven,ongedwongen:ervlogen vele In een voorst gedeelte van hettjdvakydatmen
vrjwillige helpers toe. Een i
jder,wiens geest onder het oog heeft: het isnog vroeg. Vroeg
hem vri
jwillich maeckte. BIJBILV. Ui
tvri
jenwil in den morgen,desmorgen:vroeg. Opdenvroevoortkomendt: een vri
jwilli
g dienstbewjs. Ten gen namiddag. Vroeg in hetyoorjaar. Diemj
vrjwilligen oFer voorden volcke. BIJBELV. Van vroech soecken,sullen mj vinden. Blgs>lI.
v.
,waar
hier vri
jwilliger, vri
jwilligheid,vrdwilligli
jk. Za- vroeg owzg'
zldikwjlsevenveelis,a1szichspocden;
menstell.:onvri
jwillig enz.
maar andersbeteekenthetevenveel,a1svroeg opYruw uH gee, m.,meerv.vri
jwillî
gers. Al staan,zlcl vroeg opmaken, zkn nachtlegervroeg
wiein den krdg vrk'willig dient:eene menigtevar
i verlaten. Vroege vruchten zdn zulke,die voor
vri
jwilligers versterkte zi
jne magt. Dit woord andere van dezelfde soort ri
jp worden: vroege
schi
jnt naarhethoogd.Frelwillt'
ger,van vri
jwillt
g aardbeziën. Somti
'
jdsstaatvroegregtstreekstegengevormd.
over laat,ofspade:vroegen regen en spadcn reY elk ken . b. w., ik vrikte, heb gevrikt. gen. Bzlszrv. H et moetvroeg oflaat gebeuren,

Staande roei
jen, met eene langeroeispaan vrik- het moetvasteensvoorvallen. Van hiervroegekende, heen en weer bewegende, voortstuwen: ling, vroegte. Zamenstell.: vroegbloem!een bi
lkunt gi
j de bootniet naar den overkant vrik- zonder plantgewas, vroegpreek, vroegri
lp,vroegken?
ti
jdig,enz.
Yee. bjv. n., enkeloulingsin gebruik,voor Vroeg,,hoogd.frûh.NoTx.fruo,OTFsIo.frua,
ôlv
,
''
,vrolq
jk:dats degrave was we1vro.M.STo- neders.fru,zweed.fro,gr.rgœt
.
xs. Soo rustich zi
jn wi
j.ja soo vroo.CosTlR. Yxeegbiee- , v.,zievroeg.
Dit is hetstamwoord van vreugh rrov/c,vroude, Yxeege:fng.m.
,meerv.vroegelingen.Hoogd.
of vrouwde, bli
ldschap,enz. Zamenstell.1onvro. Frûhling. Geenlenteyzoo alsin hd hoogd.
,maar
Ditwoord luidtin hetdeen.
yzweed.,ksl./ro,0T- een dier, dat in de lente geboren wordt: so
>amo.ookfro enfrol
h hoogd.froh.
dat de spadelingen LABAN, en de vroegel
ingen
Y reed. bi
jv.n. en bjm, vroeder, vroedst. Jwcos,toequamen.Blaszrav.
Wi
js,voorzigtig, loos,geslepen: men vantvroe- '
Freegeup, bjv. n. Dat vroeger totri
jpder vrouwe neghene in haren tiden.M .STolts heid komt,dan andere dingen vandenzelfdenaard:
Zoo wie dat is van sinnen vroet.v.Hxss. Zie vroegri
jpe vruchten rotten haast; anders: vroeg
dat gi
j u vroed houdt.HALMA. Van hier vroe- ri
jp,vroeg rot. Een vroegri
jp meisje,andersook
den, vroeder,vroedheid,vroedzaam. Zamenstell.: een vroegrbàje.
vroedgodin, vroedkunde, vroedmeester,vroedmoe- Yxeegle, v. Oulings vroege, hoogd.Frl
ihe.
der,vroedvrouw,enz. Onvroed enz.
Hetvroege van den morgen:wj verrei
sden reede
Vroed is verwant aan het oudefroda,wjs, in de vroqgte. Van vroeg.
frodem.wi
jsheid,in hetgr.:Fl3'
j,Jrathgan,weten. Yxoeguld:g,bjv.n.en bi
jm,vroegtjdkery
Yreeden. b. w.,ik vroedde,heb gevroed. vroegtjdigst. Van vroeg en ti
jdls
g,van &pd. NaVan vroed. Oulings,navorschen,oordeelen,thans genoeg evenveel,a1svroeg:eqn vroegtjdig berigt.
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Hi
Jkomtvroegtjdig,ofyvolgensHALMA,ookvroeg. onze lieve vrouw,m oeder van onzen lieven heer,
J9W.
s,datintusschen veelongewoneris. Van hier die in: vrouwendag, vrouwekerk, vrouwepoort,
vroegtjdigheid,vroejti
jdlgljk.
enz.enkelvrouw hect;enin:Jonkvrouw,en het
Yeeeglllds.z1evroegtt
jd%.
verbasterdejugrouw en juFer. Wantditiseene
Yre:#lk, bjv.n.en bi
jm,vroli
jker,vroli
jkst. zamentrekking vanjonkver; en r8r was oulings
Verheugd,blkde:hetvroli
jk pluimgedierte. Juicht evcnveel a1s vrouw)bli
jkens:verAlei
jtsi
jn swevroljk, veldelingell! - Men hoordeuw vroljke gher,bj M.SToxs. Eindeli
jk,ontleenen wj van
oevers schateren.Voxo. Verheugend,bli
jdschap, debeteekenisvan vrouœ onsfreule,eeneverbasteofgenoegen,wekkend:wi
jhebben eenenvroljken ring van het hoogd. Fröulein. In de tweede
dag. Eenvroli
jkuitzigtoverhetveld. Zich ergens plaats, bezi
gen wi
j vrouw voor eenen gehuwden
mede vroli
jk makcn is,eigenli
jk, daaruit eenig persoon van hetvrouweljkegeslacht:hetismi
jne
genoegen scheppen:Godt hadtsevrolick gemaeckt vrouw. Sd wert hem tervrouwe,endehi
jhadmet groote vrolickheit Bfasslav. M aar: m aakt dese lief. BIJBILV. Evenveelwelke persoon van

u daarmede A'roli
jk! is ook we1eens?gj zultu het vrouwcljkegeslacht:men zieter meervroudaarmedemoeten vergenoegen. Van hiervroli
jk- wen dan mannen. Menichten bei
jde van mannen
heid,en vroli
jken,in dezamenstell.:vervrolkken en vrouwen. Blgssrav. Deze beteekenis oefent
enz. Van vro.
Y ee- e.m .;vrom en,zie vroom.
Y renen ,zie vroon.

het woord +
ln: vrouwenklooster, en maeer andere
zamenstellingen. Van hier vrouwachtig, vrouwe-

Ipk, enz. Zamenstell.: vrouwenadery een: ader
Veee- . bi
jv. n. en bi
jw,vromer,vroomst. aan debinnenzdde van den schenkel;vrouwebeeld,
Eigenli
jk, gezet,li
jvig en sterk:hetiseenevro- vrouweborst,vrouwebroeder,een Carmelietjvoluit
me koe. Het (gewas) komtgeilen vroom voor onzer lieve vrouwe broeder;vrouwebroek,vrou-

deh dagh. V oxo. Schoon van ligchaem , ende webuik, vrouwendag, vrouwendistel, vrouweengeky
vroom van leden.v.HAss. Oulings ook voordee- vrouwenglas,zekerslag van glimm er,anders M a1ig; waarvan vrom e, baat, en vromen, baten. rt
k'nglas; vrouwenhaar, vrouwenhuis, vrouwekerk,
M oedig,dapper,even alshetangel
s./rccm,zweed. vrouwenklap, vrouwekleedjvrouwenklooster,vroufrom, een vrome ridder. W apenhandeling der wekracht, vrouwenkruid, vrouwenliefde,vrouwenVroraen. V oxD. Onschuldig, van list en bedrog list, vrouwenlust, vrouwemelk, vrouwepoort,vrouontbloot: di
e vromeziel. Zijn eerli
jk vroom ge- wenpraatt vrouwerok, vrouweschoen, vrouweslaaf,
zigt,zi
jn hellig gri
jzend haar.GEIZLERT. Wijzi
jn vrouwentlm mery vrouwlieden, ofvrouwlui,vrouw-

vroom : wi
j en zi
jn geen verspieders.BIJBSLV. mensch,vrouwspersoon,vrouwt
jesappel,vrouwvolk,
Godvruchtig: een regtvroom man. Voorgewend
godvruchtig:wachtu van de vromen!Een vroom
bedrog 9s,zoodanig cen,waarlnede men de zaak
der godsdienst waant te bevoordeelen. V rome

vrouwziek, vrouwzuchtig, enz. A llemansvrouw,
am bachtsvrouw, breivrouw, burgemeestersvrouwy
burgervrouw, buurvroum groenvroum huisvrouw,

jonkvrouwy jufvrouw, koopvrouw, kraamvrouw,
wenschen zijn,die uiteen vroom hartvoortkomen. landsvrouw, leidsvrouw, marktvrouwy m elkvrouw,
Van hiervromeli
jkyvromigheid. Zamenstell.:on- naaivrouw, offciersvrouw, pensvroum schippersVrOOD; enz.
vrouw,schoolvrouw,schutsvrouw,slaapvroum vischY eeen. bi
j KIL. evenveel als vroongeld,en vrouw, voedstervrouw, vroedvrouw, waschvrouw,
vroonlanh en volgens vAx OosTsx Dl BaulNs Wedl1WVrO11W,Z0OgVrOt1W,enz.
Haarlem,om streeks Leiden de benaming vaneene
Vrouw,OT>>RIp.fvouuo,opperd.Jrow,enfrowe,
oude vroonvisschert
j'
y die men het vroon noemt. neders.frow.deen.frue,jsl,zweed.-//tf,hoogd.
Oulingsookfrone,y'
ron enfran,van waarFrane- Frcv,komtvanfraujabi
jULpxlxs.,.
//o W OTFaID-,
àdr, ei
genljk vroonakker,o
/roz?#cg,fronvasten,enz. angels.frea,dateenen heer beteekende.
Oorspronkeli
jky isdit woord een tweedenaamval lrxouw eHlk. bi
jv.n.en bi
jm,vrouweli
jker,
van hetoudefro,heer;zi
e vrouw. Froon isdus vrouweli
jkst. Tot de vrouwen bchoorende:eene
3OO veel a1
seens,ofdes,Heerenfrondag,'sHee- vrouweljke bezigheid. Verhef ten hemel toe het
ren dag;fronvast
en, het veertigdaagsche vasten vrouwelijk gewaet. Voxo. Dus is:het vrouweV&n de
n Heer;fronbode, 'sHeeren bode;vroon- lijke geslacht,hetgeslachtder vrouwen,maarin
land,'sHeeren land. Daarzulk land nu vri
jvan de spraakkunst komt deze uitdrukking in eene
allelasten was,isvroonzoo veela1slastvri
j land bkzondere beteekenis voor. Zie mi
jne Nederd.
geworden. Deze beteekenis oefenthetin dt za- Spraakk. D.I9 I02 en verv. En een vrouwem enstell
. vroonheer bi
j KIL. De verdere zamen- lkk woord is aldaar, dat tot het zoogenoemde
**
Jn: vroondienst, heerendienst; vroongeld, vroz
etell. Zl
ge
lacht
ui
we
etle
i
jr
kenie
tsv
rouwebe
li
jhoo
k urt
it. Jtls eene VrORW )
heerengeld ; vroonregt, heerengeregtigheid, enz. zi
Van hier vrouwej
V oorts,komt van vroon het werkw. vronen, in li
jkheid.
vrjen eigendom toewi
jzen,ofin zulken eigendom Y eou w ek raeh t.v. Van vrouw en kracât,
aanvaarden, in welken zin men het nog heden- ln de beteekenis van verkrachting, vrouwenschendaags in Zeeland bezigt; vroning, de daad van ding: zege, zonder zegen,doorm aeghdenroofen
vronen,en invronen bi
jMzElus,ineenoudcharter. vrouwekrachtverkregen. Voxo.
Y eeen d:ensl. v.,zie vroon.
Y eeuw enh u ig. o.,zie vvouwentimmer.
Y reu w entlm m ee. o., meerv. vrouw enY eeenheee. m.,zie vroon.
Y eeenRan d. o.,zie vroon.
tim mers. Van vrouw en timmer. Een getim mertey
Yeeuw , v., meerv. vrouwen. Eigenli
jk,ge- dat bi
jzonderl
kk voor het vrouwelijke gezin beheelietsanders,dan wf'' en eene toekenning van stemd is. Anders vrouwenhuis,hoogd.Frauenzlm-

dezelfde waardigheid aan iemand van hetvrouwe- /
46r,ZBroed.XrN/fl
Vc4er.

li
jk geslacht,die men doorden naam van Heer Yruehl.v. Bi
jKlL.ook vurchtt vorcht, en
aan eenen m an toekent:gehoorzaam uwen heer vrocht
. Even aIs het neders.frucht,deen.Wrgkf,
en uwevrouw. Aan de vrouw dezer heerlpkheid. Vtvnjïu-funrht,forahta,NoTs.ybrfl,hoogd.A rcht,

Dexe betvqktni: heeftditwoord bi
lzonderlk'k in: vrees: doe hadden dander slives vrucht. M.

VRUCHT- VULTE.

r6T

SToxz. Van hier vruchten. Zamenstell.: gods- modder enz. Hoo#T. Het zamengetrokken vuè
vrucht enz. D it woord is verwantaan vaar,en is thans in gebruik.

vrees, en schjnt zjne beteekenis,even als die Yu#g,bjv.n.
,vuiger,vuigst. Gerlng,slecht,
woorden,aan zjnen klank verschuldi
gd tewezen; terachtenswaardig: de vuige laster. Ook wordt
z1e vaar en vrees.

het gebezigd in den zin van frccp lui. Zie vut--

Yruehll v., meerv. vruchten. Een eetbaar dd
k. Dit vuè
b is zamengetrokken uitvuz
dlb,van

voortbrengselvan verschilleude plantgewassen,zoo vuid.rtzd,vod. Van hier vuigheid.

a1s boomvruchten,peulvruchten, veldvruchten, of Y uf'.bkv.n.enbi
jw.,vuiler,vuilst. Onrein,
koren,enz :hoe schotiger erwtstroo, h0e minder morsig. Een vuile doek,vuile handen;maak uwe
vrucht. W ie plant eenen wi
jngaert,ende en eet handen nietvuil. Vuile ejeren,stinkendeejeren.
niet van si
jne vrucht? BIJBRLV. Hetuitheemsch Een vuile maag,d.i.een vervuildemaag. Fip,
schuim d'inlandsche vruchten maeit. Voxo. Kind:
liever haere vrucht toestaen, dan die met den
zwaerde laten deelen. V oxp. Slaen een swangere vrouwe,dathaer de vruchtafgaat. BzasEsv.
D e opbrengst,de uitwerking,hetgevolg,van even-

vuile visch, slechte, stinkende visch:vuile praat,
vuile taal,slechte,ongemanierde praat. Een vuile
hond, een kwaadaardige hond. Van bitr vuilen,
waarvan bevuilen, vervuilen - vuilenbras, een
kuipv ot* bak, waarin gezouten vleesch of vlsch

veel welk ding:zoo lang hi
Jleeft,geniethi
j de ververschtwordt;ook iemand,dieongemeenmorvruchten van dat goed. Dat zjn de gewone sig is; vuilheid, ook vuiligheid, vuilte. Zamenvruchten van een goed gedrag. Bi
jzonderli
jl
c, stell.:vuilaardig,vuilbek,vuilbekken,ongemanierd
voordeel, baat: ik za1 er weinig vruchtvan trek- spreken; vuilneus,iem and,die eenen vuilen neus
ken. Dat kan geen vruchtdoen. H ALMA. V an heeft.

hier vruchtbaar, vruchteloos, vruchten. Zamen- Vuil is zamengetrokken uit vuideb van vuid,
stell.: vruchtbeginsel, vruchtboom, vruchtgebruik, vud,en heeft duseenige overeenkomstmetvu%,
vruchtknop,enz. Aardvrucht,boomvrucht,herfst- vuidlb; want deze tweederlei uitgang in len #
vrucht,navruchtjplukvrucht,tuinvrucht,veldvrucht, was oulings zeer gemeen; en m en zeide zoowel

wintervrucht,zomervrucht,enz.
vevstandeb a1sverstand%,vernuftel,a1svernuftig.
Frttclf,hoogd.Frucht,deen X'
vgf,zweed--//vif, Dit woord is reeds bi
j Usrnlrz.fals, angels.
pool.frukta,eng-,fr.frul
h lat.fructus.frugus,is foub eng.J'
oul,deen.fuub zweed.fub gr.:lIlnç.
verwantaan hetzweed.frh jsl.frioh lat.frumen- vuuaaxuxg, bjv.n.en bi
jw.
,vuilaardiger,
tum,zaad,koren, en aanhethebr.53D,vrucht. vuilaardigst.Kwaadaardig:eenvuilaardigmensch.
Het stamwoord schi
jnt hetoudeberen,lat.ferre, Hi
j ziet er vuilaardig uit. Van hizrvuilaardigdragen,voortbrengen,te zkn.
heid,vuil
aardigli
jk.
'
Fruehlbaax. bi
jv.n.en bi
lw.,vruchtbaar- '
Fu#Rbekkenp o.w.,zie vuil
der,vruchtbaarst. Van vrucht. Alwatveel voort- 'Fu fR#k.m .,meerv.vniliken.Van vutl.Iemandy
brengt: de m esting moet datland vruchtbaarm a- die vuilvan aard en m orsig is. Foelvuilik!
ken. D ehemelbouw dien vruchtbren hof: Voxo. 'Fu lAn fs, anders vulnis,en in de gem eenzame

Vruchtbare ti
jden. BlgB>iLv. Eene vruchtbare verkeering,vullis,v. Onnutwegwerpselvan ververbeelding. Eene vruchtbare sto; die vele goede sehillende dingen,vuiligheid,drek,enz. De vuilbedenkingen oplevert. Van hier vruchtbaarheid, nis opscheppen. Zamenstell.: vuilnisbak, (vullisvruchtbaarli
jk. Zamenstell.:onvruchtbaarenz. bak)vuilnishok.(vullishok)vuilnishoop,(vulli
shoop)
Yeuehlbeg:nse', o.
, meerv.vruchtbegin- vuilniskar,(vulliskar)vuilnisman,(vullisman)vuilselen. Heteerste kiempjevan devrucht:bi
jde nisschop, (vullisschop) vuilnisschuit, (vullisschuit)
opening van hetli
jk vond men in de baarmoeder vuilnisvat,(vullisvat)enz.Hetwoord vuilnè
'
swordt
een vruchtbeginsel.
ook in de beteekenis van schande,of blaam gebeY ruehéeAees.zievrucht.
zigd,a1s bi
j Hoop'
r:de Staten hadden hem den
Y eu ehlen. o.w.,ik vruchtte,heb gevrucht. naam van algem eenen Lantvoogt gegeven, om ,
Moet oulings even gebrhikeli
jk zjn geweest,a1s onderdatdexel,hun vuilnisop hem tewerpen.
het hoogd.fruchten,daarwi
j in onze taalde za- Y ufl.
le,v.,zie vuil.
menstellingbevruchten hebben;maarwj gebruiken '
Fu:sl. v.,meerv.vuisten. Eigenljk,detoethans,in plaats daarvan: vruchten voortbrengen, geslotene haud. M et vuisten slaan. M et den
baten,enz.
degen in de vuist. D at dient hem a1s eene vuist

Yeuehlen,verouderd b.w.ik vruchtte,heb in zi
jn oog,d.i.kan hem zeerschaden. lnzjne
gevrucht. Van vrucht,vrees. KIs.ook vurchten, vuistom ietslagchen,d.i.heimeljk en boosaarhoogd.furchten. Vreezen:hivruchtalopenbare, dig over eene zaak zi
ch verhengen:degrooten
dat de van Vlaendren sullen com en. M .S'
roxs. loegen in de vuist. Hoor'r. Figuurl.: voor de
Zoo dat wi
jbrand noch dieven vruchten. SIx %-. vuistzi
jn,openhartig zjn. Voordevuistspreken,
CHAMD. 'tBegin was u geen vreugd; waarom d. i. zonder zich te voren bedacht te hebben.
dan 'tend gevrugt? D s Dzcx. lldele geruchten Ook wordt dit woord gebruikt in de beteekenis

en woorden,die mennietmoetvruchten. VoND.; van eenen dikken i
jzeren hamer; a1s:ietsmet
bi
J wien men dit woord meermalen vindt. En, eene vuistaan stukken slaan. Zamenstell.:vuistop het voetspoor van de opgenoem de, en m eer bamer,vuistlook,een stoot,of slag,metdevuist;
andere?vroegereSchrjvers,bedientHCIZINGABAx- vuistslag, vuistvechter, enz. Voorts, schjnt het
RER zich daarvan, in : m in gevaar is dan te woord vulstvan vatten en vastafte stamm en.
vruchten.
'Fu llen, b. w., ik vulde,heb gevuld. Van
Yruehégebeu:k. o. Gebrlzik van de op- vol. Vdlmaken) eene kan, een glas vullen;eene
brengsten, renten, enz. van eenig kapitaal enz.: lantaarn vullen. Bedden vullen. Van hier vuller,

hj heeft het enkele vruchtgebruik van datgoed. vulling,vulsel. Zamenstell.: vulmolen, vulwoord,
Van hiervruchtgebruiker,lat.usufructuarius.
stopwoord;vulaarde,invullen,opvullen,enz.
Y uidlg. bj'v.n.,vuidi
ger,vuidigst. Slecht, YuHls.zievuilnl
'
s.
traaR1de vuidiaen en onstrtidtbaren dompelen z'ln

Yuile. v. Een verouderd woord. Volte, of
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vervulling:Godt verleene lzdevulte uwerdeug- maken. Flguurljk: hi
l werd, hi
l epoog vuuren
deli
jkebegeerten. HoorT.

YuAw eerd, o.,zic vullen.

vlam,hi
j geraaktein zulk eenedriftydatzi
ln gelaat zoo rood a1s vuur werd. De hemel was ef
An

V ung, vunzig,bjv.n.en bi
lw,vunzcr,vun- vunr, wanneer dezelve bi
jhetnoorde/lichteenen
ziger, vunst, vunzi
gst. Vochti
g rickend: wat is het vunr gelkkenden glans bekomt. Eenenhoogen
het hier vunzig!Van hier vunsheîd,vunzigheid.

graad van lustof levendigheid,hevige gem oedsbe-

Y uren.o.w.,ik vuurde,lleb gevuurd Van wegingen: de man heeft,naarzi
jncn hoogen ourp
ztfr. Vuur geven, schietenr methetgeschntof derdom,nog veelvuur. Hi
j sprak metveelvuur.
geweer. Datkri
jgsvolk is knap in hetvuren. Op Hi
J vat schieldk vuur, d.i.wordtschieli
lk toorden vi
jandvuren.
nig. Ergensvuurop vatten,uiterli
jk toonendoor
Yurenheul. o, Zekere soort A'an hout. eene zaak getrofen te zjn. HetvuurderverVan hierhctonverbuigb.Wv.n.
,vurenhouten,van beeldîngskracht, een hooge graad van levendi
gvurenhout gem aakt:eene vurenhouten kist.

heid. H et vuur des oorlogs in den verheven

'
Fue:g.bi
jv.n.en bjm,vuriger,vurigst. Van scbri
jftrant. Van hier'vuren,vurig,enz. Zamenzazur. Iets dat eene brandende eigenschap heeft: stell.:vuurbaak,vuurberg,vuurbloem,vuurbraker,
vurige kolen, voor gloeùknde kolen,bi
jKRAMSR. voorkanonstuk:vuurbrakers,die,donderendeover
Ook naarvuurgeli
jkend,watdenuiterldkenglans 'tnat,den vloed bestri
jken.J.DEMARRM. Vuurbetreft:vurige,d.i.heldere,doordringendeoogen. haak, vuurkloot, vuurkolk, vuurkolom, vuurlanEen vurig gezigt.. d.i.volvurigheid. Figuurl.,in taarn, vuurmand, eene mand, waarin vuur gecenen hoogen graad levendig,methet levendigst plaatst,en waarop linnen enz.gedroogd wordt,-

ge-zoelverbonden:hi
j betulgdehem den vurigsten vuurmond,gescbut,- vuuroven,vuurpan,beddedank. lemand eene vuri
geliefde toedragen. Een pan; vuurpi
jl, vuurroer, zeker schietgeweer, vurige minnaar. Vurige gebedcn. Een vurige vuurrook, vuurscherm, vuurschop,vuurslag,vuurblikl een vurige kus, enz. Van hier vurigheid, slot!vuurstaal,vuursteen,vuurstolp,vuurtang,vuur-

vurlgljk.
test, vuurvlam, vuurwagen,vuurwerk,vuurwortel,
Yuur, o., meerv.vuren. Eenezeerfjncen enz.- koudvuurenz.
door de ganschenatuurverspreidevloeistof,wd- Ftdttr, hoogd. Feuer, bi
J TATIAANfttir,angels.
ker bestaan nog zeer onbekend is, welke zich X'
r,eng.Are,deen.en zweed.X'r,iseenzeeroud
echter, onder zekere omstandigheden, door licht woord, hetwelk tot hetgrieksche cug,tothetlat.
en warmte aan ons opdoet. Ilitalleen den na- fervere,/error,comburere,en tothethoogd.brentuurkundigen bekend vuur wordt,om het van het nen,behoort,voor hetwelk m en ook bernen zegt.
volgende te onderscheiden, het oorspronkeli
jke Yuurbaak. v.meerv.vuurbaken. Een to-

genoemd, a1s totde hoofdstolen behoorende. In
het gemeene leven kent men ditvuur slechts in
brandende ligcham en,die,in zooverre hetzelve in
en om zekere daartoe geechikte ligcham en ontstaat, in en om dezelve in eene zekere nog onbekende beweging gebragtwordt,en zich alsdan,

ren,op welken,ten bestederzeelieden,desnachts,
vuur gestooktwordt.
'F u uxb erg , m.# m eerv. vuurbergen. Een
vuurspuwende berg; met een vreemd woord,een
nulkaan.
Y uu r- on d. m .,zie rllttr.

zooweldoor licht en warmte,a1sook doorzi
jne +u4*xp:
J:. m.
, meerv.vuurpi
jlen. Een met
verterende krachtdoetkennen. Hetvuurbrandt, vuurwerk voorziene pi
jl, die uit hetgeschuten
het brandt a1s vuur. V uur slaan,door den slag klein geweer geschoten wordt;en waarm ede men
desstaalsaan den vtmrsteen devuurdeelen,welke huizen en schepen in brand schiet. Ook een pi
jl,
zich daarin bevinden, uitlokken, en in beweging die tliteen vuurwerk schiet:de vuurpjlen vlogen

brengem V uur geven, van schietgeweer sprckende,hetkruid aansteken,lzetwelk oulings metlonten geschiedde, die men vuren noemde. Vuur
aanm aken. m et behulp der noodige m iddelen,de
vuurdeelen in eene felle beweging brengen. H et
vunr gaat uit. D e zwam vatligtvuur. Iem and
ten vare doemen. Olie in hetvuur werpen,fl-

door de lucht.
'F'uu -seh er- , o., meerv. vuurschermen.
Een scherm , dat men voor hetvuur plaatst,om
zich t'egen deszelfs hitte te besehutten.
Y u u rsiag. m., meerv.vuurslagen. Een :eker werktuig van staal,om vuur niteenen vuarsteen te slaan.

guurli
jk,eenen strjd,eene hartstogt nog heviger '
Fuursleeu, m., meerv.vuursteenen. Een
m aken. Door een vuur loopen;vooriem and door steen, uitwelken men,door middelvan het staal,
een vuurloopen,fguurli
jk,alesvooriemanddoen, vuur kan slaan, waartoealle glasachtigesteenen
of beproeven. In eenen naauweren zin worden geschikt zi
jn.'Doorgaans gebruikt men hiertoe

ook verscheidene soorten van brandende ligcha- den bekenden hoornsteen; van daar datdezelve,
m en,in hetalgemeen vuur gcnoemd. ln denoor- in eenen bepaalderen zin, onder den naam van

1og wordt het lossen van hetgrooten klein ge- vuuvsteen bekend is; angels.Jjrstan, deen.#p'
rschuten de daardoor voortgedrevene kogels,vuur steen.
genoemd. De ruiteri
l hield het eerstevuur van Y uuew erk, o., meerv. vuurwerken. Elk
hetvi
jandeli
jkevoetvolk standvastig uit. Detroe- door kunst zamengesteld vuurvan salpeter,zwapen stonden twee uren in het vuur. I-letwas een vel en kolen, hetwelk in den oorlog tegen den
verschrikkeli
jk vuur. Eene stad te vuur en te vi
jand,en anderstotvtrmaak,ofuitspanni
ng gezwaard verwoesten,in brand schieten,door kracht bezigd wordt. ln den laatsten zin beteekent het
van wapenen vernielen. Tusschen twee vuren een ofmeerfguren,welke uit allerhandekunstige

staan,ingesloten zi
jn. De vi
jand stondtusschen lustvnren zamengesteld zjn, en bi
jnaehtaangetwee vuren. Iemand het vuur na aan de schee- stoken worden. Eenvuurwerk afsteken. V anhier
nenleggtn,oQkoverdr.iemandeenezaak moejeli
jk vuurwerkmakqrtnz.
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W ! de ecn en twintigstc letter van het ABE ; heid: ende was welwaar,dat zoo veelwederwils.

zie mkne Nederd.Spraakk.D.I 5 47 en verv. in den boezem van den nieuwen staat,ernstige
waake,orde,en tegenzorg vereischte.Hoop'r. D e
W a ad.zie waden en gewaad.
jgszorgen slapende,zohieldendievandeminne
W a-nbaar. bi
lv.n.en bi
jAv.,waadbaarder, kri

waadbaarst. V an waden. W aardoor men waden de waak.H oorz. Stortuw hertin d'eerste wake
kanr de rivier de Ilssel is,op somm ige plaatsen, voor den H eere a1s water uit. D l DscK. Zie
tegenwoordig waadbaar, d. i. kan m en te voet vcrder wacjt.
W aak llou d. m.,zie wachthond.
overtrekken.
W aaF. V.,meerv.Wagen. Een werktuig ona W aak ro'. v.,zie waken.
n.,m eerg.waaktorens. Van
te wegen. H et moet op de waag gewogen w()r- W aak leren, l
den. Ook de plaats waarzulk een werktuig ge- waken. Een toren,waarop m en wachthoudt,om
bruiktwordt,weeghuis:quam fulleoogH methet deaankomstdesvjands enz.te ontdekken.

jv.n.en bi
jw.
,waakzamer,
vendel op de wage trekken, Hoo>a'
r. Eindeli
jk, 4laakzaam , bi
wordt het ook voor gevaar gebezigd:hen stellen waakzaam st. Van waken. D it woord wordtm eer
jken zin gebezigd,
in de waeg van doods en leevensstrt
jt. Dl DscK. in eenen iguurljken dan eigenli
En van hier het werkw. wagen, ziclz in gevaar
begeven: ook waaghals, waagschaal, enz. T e
l.
Waag stellen werd oulings voor wagen gebezigc
Zamenstell.: waagdrager, waaggeld, waaggewigt,
waagm eester, enz.
W aagdpagee. m ., m eerv. waagdragers.
Van waag, weeghuis. Iemand, die in de waag
arbeldt. Ook waagwerker.
W aagh aAs, m., m eerv. waaghalzen. Van
wagen. Iemand die zich, op eene onbezonnene

en beteekent onafgebrokene zorg voor de zekerheid van iem and dragende, ofeene onverander-

wagen. Eene roekelooze ondernem ing, eene gewaagde zaak. lk verzeker u,hetwas een waagstuk.
W aagw eeker, m.,zie waagdrager.
W aallen. onpers. werkw.
, hetwoei (waai-

W aa'. m.,m eerv.walen. Een inboorling van
het waalsche,een uithet waalsche land. Zamenstell.: Luikerwaal. W ACHTSR. leidt dit woord

li
jke neiging bezittçnde. om iemand te bewaken

en te beschermen)een waakzame hond. W aak-

zaam zjn. Ook beteekentheteeneonafgebrokene

zorg voor iets aan den dag leggende,als: zelfs
de waakzaamsten worden bedrogen. Van hier
waakzaamheid.
'W aa'. v. Zekere rivier:hierop voerenze de

waalover.HoopT. Nuzwpg ik van dewael,die
wi
jze, in een groot gevaar begeeft, die zi
jnen zwart van schepen krielt. Voxo. Ook een met
en omgeven kant,waar de schepen in de zeehals,d,i. zy
ln leven, waagt. Oco.heeftwaag- pal
haven veilig kunncn liggen. V an walen,wellen,
llalzeri
j.
W aagslxkk. o., meerv.waagstukken. Van vloei
jen.
afvan het gr.lkhç,alienus,perqgrïnvd,per prosflew'n Tn5.
aaiseh, walsch, lljv.n. Alles, wat op
de), heeft gewaaid. Wind maken: het waaide hdW land
der îvalen betrekking heeft,oftot dergisteren zeer hard. Ook wordt dit werkwoord
enkele malen bedr. en onz.gebezigd. Bedr-,al zelver taal en gewoonten behoort: zi
j is een

waai
jende verkoelen: waai mi
j eens wat. Onz., waalsch meisje. De waalsche taal. Ook wordt
voorafgegaan door laten. zi
jne wimpellaten waai- het fguurljk voor onverstaanbaar gebezigd,als:
t was al
temaalwaalsch voor mi
l. W at schepsel
jen,scheepsterm. Figuurl-,laten gaan:ikzalhem he
maar laten waai
jen,d.i.ik zaIhem nietnoodigen kan dat koeterwaalsch,d.i.die brabbeltaal,verom langer te bljven. W aai
jen metalle winden staan? Ook wordthetwoord walschvoorfrannch
beteekentoneigenli
jk,de huik naarden windhan- gebezigd, als: het walsch V laandcren, d. i.het
jdevergen,falievouwen. (lve1-het hoofd waai
jen,zegt fransch Vlaanderen. Van daar heet,bi
m en van onheilen,die iem and dreigen te tregen: eenigde Nederlanden, de gem eente der hervormnoit waaide een bui
j allecn mi
l- over 'thoofd. de Franschen, de walsche .çe-:cnft?. Zamenstell.:
VOND. Het is mi
j door hethoofd gewaaid,het waalsch - walschland.

is mi
jontgaan. Van hierwaai
jer,waai
jing. Za- W aaIw erte', m. In sommlge streken ad/crt
/l
W genoemd, bi
j Llxx.sb
,*
3
zeithum Vltukcle.
menstell-: aanwaai
jen, afwaai
jen,doorwaai
jen,in- #6/'
Waal
j*en,Omwaaj
l
*en,OmverWaaj
*on)OPWaaj
J*en,Over- M isschien van de dikke ronde gestalte des wortels dus geheeten, naar welke hi
j aan eene golf
Waai
jen uitwaai
jen,VerWaai
jen.
lk is.
W aa#ler,m ,meerv.waai
jers. Vanwaal
jen. geli
Eigenli
jk iemand die waait. Meest gebruikeli
jk W aan . m . V an lranen. Ildele meening,of
voor het werktuig zelf,waarmede men waait,en gedachte. HooFT heeft dit vr.: Avaardoor wj
waarvan dc vrouwcn zich bedienen,om alwaai- ons de waan ontgeven; en:gegrond op wankle
Hierin volgthem VolzlasxnovE:waardoor
jende het aangpzigt te verkoelen. M et eenen waan.
demensch zich a1seen waterbelopblaagtmeti
ldele
waejerin 'taenzichtwaejende,VOND. Eenvlugge waan
van ingebeelde hoogheit. M aar M oox.stelt
l
ai
jlquetstdeIong,den wae.iervan 'thart.Voxo.

et mannel., even als Voxo.:uitgeenen jdelen
Zamenstell.: waai
jerkooper,waai
jermaker,waai
jer- h
waen. Zoo ook 17E I)scK.: om 'twoeste volk
sehllder,enz.

W aak , wake, M. V an waken. Zekere tus- dien waen te praten uithethooft. En M .SToKE.:

schenrhimte van ti
ld gedurende den nacht, in na mincn waan. Van hier waangeloof,waangewelken m en waakt. D e Ouden verdeelden den loovig,enz,
nacht in vier waken. Ook fguurl.voor bezorgd- W aanw ls.bi
jv.D.en bjw., Waanwi
jzer,
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waanwl
jst. Van wanen. Eigenwi
js, laatdunkend. W aaed, m., meerv. waarden. Iemand,die
Iemand?diezich verbeeldtwi
jste zi
jn:hi
jiseen een' of m eer personen, voor geld, herberging,
waanwi
jze gek. Ook wordt het zelfstandig ge- voedselen de noodige oppassing verschaft. Tegen
bezigd, a1s: (1e waanwi
jzen zi
jn onverdrageli
jk. dit wccrd stelt men het woord gast,a1s:gelijk
Van hierwaanwi
jsheid, d.i.laatdunkendheid,in- dewaard is,vertrouwthi
j zi
jnegasten. Figuurl-:
gebeeldheid.
buiten den waard rekenen, d.i. zi
jne rekeni
mg
W aar, v.. meerv. wal'en Elke beweegbare verkeerd maken. Braarsclli
jnli
jk komtditwoord
levenlooze zaak, in zoo verre dezelve een voor- Van Mlaî'en en gewaren. Van eene VrOt1W Zegt
werp des handels is, d. i. verkocht ofgekocht m en waardin.
wordt. M eest zegt men hetvan zlzlke voorwer- W a ard. m. Een bedl
jl
ktland. Do.Bommepen,die (
1001
-kunstvoortgebragtzi
jn:houtwaren, lerwaard. De Dordsche waard enz. Op 'twest-

i
jzelwaren. Alle waax is naar zi
l
-n geld. Deze ei
jntvan deBommelerwaerdt. Hoov'
r.
waar pri
jstzich zelve,d.i.deze waar wori
lt door W aard,m.,meerv.waarden. Het mannet
je
llare eigeàe deugd aangeprezen,enbehoeftdaarom van eene eend.
de aanbeveling des koopmans niet. E1k koopman W aard,bi
jv.n.en bi
jw-,waarder, waar(
1st.
pri
jst zi
jne eigene waar. Oorloftotnitvoerdier Eene bepaalde aanqpraak op de schattillg vall
waare. IlooF'r. Zamenstell.:eetwaar,koopwaar, anderen hebbende,in vergeli
jking metden bekenverfwaar,enz.
den graad van schatting van iets anders. In verW aar. bi
lw. vall plaats. In welke plaats. geli
jking met hetgeld,den eenmaalaangenomeW aar zi
jtgi
j?W aargaatgi
j? lk weetnietwaar nen m aatstaf van de waarde der dingenj daar
hi
j zich bevindt. Van waarl
tomthi
j?(1 i.van alsdan derzelver begrip in den vierden naamval
welk eene plaats. W aar voeltgi
j depi
jn?d.i. geplaatst wordt. De ring is tien gulden,hethuis
op welke plaats van uw ligchaam . Nu weetik is twee duizend gulden waard. Hoeveel is dat
waar hem de sehoen wri
ngt. lk weet somti
jds stuk goeds waard? Hetis veelwaardjnietswaard.

niet,waar mi
jn hoofd staat. H'
'ccr bekleedt dik- In vergeli
jking met e1k ander ding van bekende
werf de plaats van hetbetrekkeli
jlte welke,doch waardering, daar dit dan of door het omschri
lalleen in zamenstelling m etvoorzetselen,als:waar- vende dat uitgedrultt wordt, a1s: de zaak is niet
aan, waarbil-, waardoor, waarheen,waarin,waar- waard,dat ik er aan gedenk. Hi
j was waard,
mede, waarna, waarop, waartoe, waaruit, waar- t
lat Inen hem kwelde, hi
j had hetverdiend. Of
van, waarvoor, enz.; b. -.'.: waaraan ontbreekt door middel van een naamwoord : het is der
hetu?aan welkezaak:waardoor zi
jt gi
j onge- moeitenietwaard. Ook beteekent het eenen hoollzkkig geworden? door welk voorvql; waartlit gen graad van aanspraak op iemandsachting heb-

maakt gi
j ditop?uitwelke omstandigheden,enz. bende,a1s:mi
jn beste,waarde vriend. Doch,van
l'
Jr
ccr,hoogd.wo, bi
j0T1>1110.waartbi
j hVIc- zaken gesproken gebruikt m en,in plaats van de
nder./ke/meeste,
LERAM.wa, bi
j ULPHIIZ.àwar,neders.waar,?
.
t
l4
/r, trappen van vergrooting,meer,ntt'
zweed.hwar,eng.where.
hetminste. Dezezaak ismi
jmeerwaard dan die
W aar. bi
jv. n. en bi
jw-,meer,zeer waar. andere. Dit boek is mij minder waard. Yan alle
Echt, zeker, werkeli
jk,in welke beteekenis het deze zaken is die l
ni
j het minste en dat het
meest a1s bi
jw-,en slechts in weinige gevallen meeste waard.
gebezigd wordt, bi
jzonder a1s eene bezwering: IFccrd,hoogd.werth,reedsbi
jULPHIL.vaîrths,
zoo waar ik leef! zoo waar a1s God leeft! zweed.vörd.
zoo waar ik hier voor uwe oogen sta. W aartoe b W aarde. v. 1)e graad van voor
ranq,met
etrekking tot de schatting van andere dlngen,
het woord voovwaar ook schi
jllt te behooren.
Een ware vriend, de ware deugd. D en waren hetdenkbeeld van den voorrang en de deugdeljkGod aanbidden. Zil-n'waren naam verbergen. Iets heid eener zaak. D e wetenschappen behouden
voor waar houden. Nietwaar? eene in den ver- hare waarde. Jemand in zjnewaare latenqover

trouweli
l
-ken spreek-trant gebruikeli
jkeuitdrukking, deszelfswaardenietbeslissen.Del
kaerl!
)'
/
cewàarde,
voor: is het niet waar? V an hicr waarachtig. deinnerli
jke deugd,welkebi
jalleomstandipheden
waarheid,waarli
jk,zekerli
jk,in dedaad. Zamen- geschat wordt;in tegenoverstelling deruzterlijke
stell.:waarheidlievend,waarborg,waarteeken,tee- waarde,dievan toevallige omstant
ligheden afhangt,
ken van waarheid,kenteeken;waarzeggen,enz. en ook prù'
s genoemd wordt. Inzonderheid met
W aarae'vllg. bi
jv n.en bi
jw.,waarachti- betrekking totlletgeld,als den aangenomen maatger,waarachtigst. Van waar en achtig,voorhaf- staf dcr waarde. Honderd gulden aan waarde.
/8:, van het oude haven,hebben;derhalve eigen- M unten van geringe waarde; waar het echter de
jke waarde, of het gehalte beteekent. De
li
jk,waar,ofhetware hebbende: God is Gaar- innerli
achtig. Somti
jds beteek-ent waavachtig zoo veel waarde voor iets ontvangen,d.i.de hoegrootheid
als, dezt dciq--n van wcztzr àebbende,of iets m intler der waarde naar hetgeld berekend. It1den wisdan waar: het is w&AR&CHTIG Jan.gi
j zi
jteen selsti
jl schri
jft l
nen:de waardehiervoorontvaneerlickm an;wAARACHTIG is het:m aer datis wat gen. Somwjlenwordthetook voorpri
lsgebruikt,
min a1s waer. HI7Io. Van hier waarachtigheid, a1s:in waardestjgen. Zamenstell.: geldswaarde.
waarachtîgli
jk.
Van hier waazderen, schatten; waardi
jn.iemand,
W aarborg. m., meerv.waarborgen. Van die aangesteld is om den aard en de waarde der

waar. Borg, onderpand. Hi
j is mi
J een goede nletalen, vooral van goud en zilver,te onderzoewaarborg daarvoor. Iets totwaarborg aannemen. ken, zoo als in de munt.
Van hier in het dageli
jksche leven hetbedr.werk- Bi
j OTvmo.,NoTx. enz.werd,kf
pertfk,neders.
woord waavborgen,ten waarborg stellen,tenwaar- weerd.eng.worth,pool.wart.
W
aaedeeebaa
r,
z
i
e
waa3
'
de
r
e
n.
borg strekken: wilt gi
j mi
l daarvoor waarborgen? Zamenstell.: waarborg

maatschappi
j.

braEdwaarborg-

W aaebergeu, zie waarborg.

%r aaxdeeed er. m .; waardeerstcr, v., zie
waarderen.
W aakderen, b.w.,ik waardetrde,htb ge-
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waardeerd. Schatten, op pri
jsstellen,dewaarde sel mer bidden ter werschappe. v. Hwss. Die

der dingen bepalen: hoe hoog waardeert gi
j die gekoren zi
jnde Koning in een waerschap wetten
goederen? Eene boekeri
jwaarderen. Schilderjen gaf. R.Vlss.
zi
jnnietgemakkeli
jk te waarderen letste hoog, Dit woord, hetwelk zeer oud is en reedsbi
J
te laag waarderen. Goud, zilver waarderen. Fi- Nol,
x. en anderen voorkomt, en wivtàschaftgeguurl.,achtenrschatten,in'waarde houden. Men noemd is, wordt aldaar voornameli
jk voor gastmoet den mensch nietnaar zi
ln geld,maar naar maal gebezigd, van mirth, in het nederduitsch
zi
jne deugd waarderen. Gi
j kuntdatmenseh niet waard, i1) zoo verre dit tegen hetwoord gast
genoeg waarderen. Van hier waardeerder, waar- overstaat. Van hier waardschappen, bj HALMA,
deerster,schatster - waardering,enz. Van waard, gastm aalllouden.
metden bastaarduitgang eren.
W aardseltap pen, zie waardschap.
W aardgeld, o.,zie waardgelder.
W aargeesl. m .,m eerv.waargeesten. Van
W aardgeid er. m., m eerv. waardgelder:. waren,spoken. Een spook,en welde geest van

Een soldaat,die aangenomen wordten geldtrekt, eenen afgestorvene? welke men oudti
jdsgeloofde

om de stad, derzelver omstreken, desnoods,de dat, na de afscheiding van hetligchaam,terug-

kusten te bewaren: de waardgelderskwamellin l
twam,om in zi
jnevorigewoning,bi
j zi
jne bloedde wapenen. V an het oude waerennktleren, custodire,bewaren,waarvan hetangels.ware,cautela.
Hierm ede staat ook in verband ons waard,weertf,
custos,hospes. Van waardgeld,geld,datm en den
soldaten op hand geeft.

verwanten,des nachts te waren, of rusteloosheen
en weder te loopen.
W a axh e:d, v., m eerv. waarheden. Van
waar. D e overeenstemm ing der verscLeidenheden
in eene zaak. Zoo is: de waarheid Gods; de

W aardlg. bi
jv. n. en bi
jw, waardiger, volkomensteovereenslemming van alles, watzich
waardigst. Van waarde. Die, of dat iets ver- in God bevindt. Even zoo schri
jf: men in de
dientg of waardig is: deze zaak is uwer niet zedekunde,iemand waarheid toe,wanneerzi
jngewaardig. Hi
j is die vrouw niet waardig. Een drag metzi
jn doelwitstrookendeis. De overeenwaardig man. Zich iets waardig maken,doorzi
jn komst van eene stelling met alldere bekende
gedrag iets verdienen. Hi
j is dezen lof ten volle waarheden, het aanwezen van eenen grond,dien
waardig. Zamenstell.: eerwaardig, hoogeerwaar- men bewk'zen kan, hetwelk men metden naam
dig, lofwaardig, strafwaardig, enz. Van hier van redeneerkundz
be'
zl
cco
'lt
q'
d pleegt te bestempewaardigheid, waardigli
jk. Reeds bi
j Ksno, 0T- len;in tegenoversteling der dwaling. De waar.
>>R1o.,en anderen wî
'r#?#.
heid eener stelling. eener uitspraak, ofvan een
W aardlg:ke:d. v., meerv. waardigheden. vonnisbewi
jzen. Ook beteekenthet de overeenVan waardi
g. Zekere trap van deugd, achtbaar- stemming met een oorspronkeldk beeld, ofeene
heid,verdiensten. De waardigheid derzaak ver- schilderi
j, en in eene verderebeteekenismetde
eischt het. Overeenkom stig m et de waardigheid natuur zelve. Zoo heeft b. v. een afbeeldsel
van hetonderwerp. M en zegt: een m an spreekt waa3'lletd, wanneer hetzelve aan het oorspronke-

metwaardigheid,wanneermen wil tekenlten ge- ltjke beeld volkomen geli
jk is. Eene schilderp
ven, dat hi
j op eene achtbare,edeleen methet heeft waarheid,wanneer derzels-ervoorstelling in
karakter, dat lu'
j bekleedt, ofdezaak,waarover alledeelen metde natuurovereenkomt. Zoozegt
hi
j spreekt, overeenkomstige wi
jze,zich uitdrukt. men:dero1deronverschilligheid met veelwaarln den zelfden ziu zegt men:metwaardiglleid te heid spelen,d.i.overeenkomstig m ethetkarakter
werk gaan. Ook beteekent het verhefsng, onder- van een onverschillig mensch. Voorts, beteekent

scheidendevoortreFeli
jkheid. Dewaarc
ligheid van het de overeenstemming eenerrede,zoowelmet
zi
jnen rallg ophouden. Dit strool
tt niet metde de zaak zelve,alsmetde gemoedsgesteldheid des
waardigheid van zi
jn karakter. Het wordt ook sprekersg in tegenoverstelling van onwaarheid,en
voor eene &anzieuli
jke bediening gebezigd, als: in eenen harderen zin, van leugen,welke bqteekegroote,souvereine waardigheid. Koninkli
jke, Kei- nis in de zamenleving meest in gebruik is. AIzerli
jke waardigheid. Kerkeli
jke waardigheid. toos de waarheid beminnen. Van de waarheid
kvaardtbheden zi
ju, in sommige kerken, zekere afwi
jken. De waarheidte na komen. Achter dc
ambten, waaraan een gedeelte van het kerkeli
jk waarheid komen, d. i. de waarheid,of de ware
regtsgebied verknocht is,of eenige bi
jzondere be- gesteldheid der zaak vernemen. In waarheid
diening in de kapittels, a1s van Proost, Deken,
Schatmeester, Aartsdiaken, enz-, en il1 hetkoor
de bediening van zanger. Oolt wordthet gezegd
van pcrsonen,die zulke bedieningen hebben, a1s:
er zpn kerken, waar al de waardigheden den

wordt ook a1s eene zwakke bevestiging gebezigd,
als:in waarheid,ik ben zeer ongelukkig. lk weet
het in waarheid niet. Ook de ware gesteldheid
eener zaak. De waarheid spreken, zeggtny. .bekennen, der waarheid hulde doen. D e zuivere

rooden tabbaard hebben enz. Zamenstell.: eer- waarheid belkt
len. Om u de waarheid te zeggen.
waardigheid,hoogwaardigheid,hoogeerwaardigheid, Dewaarheid uitiemand kri
jgen,de ware gesteldonwaardigheid,enz.
heid eener zaak, dooruitlokken,van iemand verW aard:l, v. Het denkbeeldvan dedeug- nemen. '
Waarhet'
d beteekent voorts eene ware
dcli
jkheid eener zaak, met betrek-king tot den stelling, eene ware oordeelvelling, en wordt,a1s
pri
js: gi
j zult erdewaardj van betalen. Ditis zoodanig, ook in hetmeervoud gebezigd. W i
jseene zaak, wûarvan de waardi
j naauweli
jk-s iste geerige,godgeleerde waarheden. Nutti
ge waarheberekenen. Van geenemindere waardi
j.Yoxr). denleeren. Hersenscllimmigezaken voorwaarhe'
W aard:ln, m.,ziewaarde.
den aannemen. Eenebittere waarheid; ook met
W a ardln . v.,zie ?t,ccrd.
hetm eerv.:iemand bittere,harde waarhedellzcgW a aedse:vap, o., m eerv. waardscllappen. gen. Iemand de waarheid zeggen, hem ietsver-

Hetberoep van iemand,dieeen'herberg opheeft. wi
jten. Dezamenhang van ware stellingen, het
W aardschap dri
jven,d.i.herberg houden. Ook ware leerbegrip, zonder meerv. De waarheid
beteekent het gast- of bruiloftsmaal. Nieman! verkondigen. Om der waarheid wille vervolgd
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worden. Een getulge der waarheid. Zamenstell.: nen. Zie scàuwen. Iem and voor eenig onheil
waarheidlievend, waarheidminnaar, waarheidspre- waarschuwen. Hooy''
.r heeft: waarschuwen het

ker,waarheidverkondiger,enz.
quaed. lk waarscht
zw u, dat gi
J lletnietdoet.
Bi
j NoTx.uuarheit; waarvoor,weleer,met an- W eesgcwaarschuwd. Een watrschuwendedroom.
dere aqeidingslettergrepcn, uuarnissi, ttltcrngd, Y an hier waarschuwer,waarschuwster,waarsclluuuarhaftien uuara?meer in gebruik waren.
wing.
W aar:l
lk,ziewaar,bjv.n.
W aarleeken,
zie waar, bjv.n.el1
W aar- akensb.w.
,ik maaktewaar, heb bi
jw.
waargem aakt. V an waar. De waarheid aan den
4r aar4s, oulings waavt,een uitgang,om eene
dag leggen: hi
j zal mi
j dat waarmaken. Van rigting aan te duiden,welke alleen in dezamenhierwaarmaking.
stellingen,die bi
jwoorden zi
jn,gebruik-twordt,om

W aarn e- en . b. w., ik nam waar, heb deze rigting naauwer te bepalen,a1s:opwaarts,
waargenom en. V an waar. Gewaarworden, acht nederwaartst achterwaarts, voorwaarts, bosch-

op slaan,bezorgen,onderhouden. Hi
j heeftzi
jnen waarts, hulswaarts, stadwasrts, herwaarts, dcrpligt, zi
jnen t4d niet welwaargenonlen. Gods waarts,enz.
geboden waarnemen. De gelegenheid waarnemen. Ditwoordsehi
jntin eenigebetrekking testaan
Hj heefthaar reedsaan haar venster waargeno- methetengelsche wavd,een oord,methethoogmen. GSLL. Hetwild neelnt den jager waar, duitschefahren,.
fclrl,en hetlati
jnsche versus.

wanneer hethem aanziet. lk heb eenegroote ver-

W aaezeggen. o.w., ik zeidq waar,heb

legenheid in zjn gelaatwaargenomen. Somwi
jlen waargezegd. Van waar. Toekomsti
gedingen te
beteekent het ook,m et de zinnen opvangen,a1s: voren zeggen. lemand waarzeggen. Zich laten
6en heerli
jk gezang,eenen aangenamen reukwaar- waarzeggen. Uit dekaart,uithetkofijdik waarnemen. Yan hierwaarnemer,waarneemster,waar- zeggen. Van hierwaarzegger,waarzeggeri
j,waarneming.
zegging,waarzegster.
Ditwoord isoud en luidtreedsbj OTERID.en OTERID. gebruiktuuava zellan voor te voren
anderen uuarneman. Yccr is hier het no4 in zeggen, terwi
jl wahrsagen, elders, de waarheid
gewaal'
worden voorkomendewoord,hetwelk ztende zeggen beteekent. G ccr is hier, zondertwi
jfel.
beduid heeft. Zie gewaar.
het bi
lw.waar; van waar waarzeggen,eigenl
i
jky
W aaee- .bi
jw.en voegw. Va'
n waar. Om toekomstige waarheden te voren zeggenbeteekent.
welkeredcn. W aarom hebtgi
j dat gedaan? lk W aarzegger?m.,meerv.waarzeggers. 1eweetniet,waarom hi
jnietkomt. Hi
j was dron- mand, die toekomstlge dingen door bi
jgeloovige
ken:waarom ik hem nietwildespreken.
middelen wilvoorzeggen. Bi
j eenen waarzegger
Daar de oorzaak, naar welke men met waarom gaan. De Italiaansche waarzegger. Ook voor
vraagt,zegt Aosrzuxg,een oogmerk m et bewust- een boek,waarin voorspellingen van geluk en on-

heid onderstelt,zoo kan menwaarom eigenli
jkook geluk beschreven staan:in den waarzeggerltzen.
alleen dan gebruiken, waar zulk eene bewustheid Van hier waarzeggeri
j.

kan plaats vinden, en derhalve niet van leven-

W aas. o. Zekere vochtigheid, die zich op

looze dingen,tenzi
j dezelvealswerkendepersonen vruchten enz.vertoont,aan dauw geli
jk:hctwaas
voorgesteld worden. Men zegt b. v. zonder ligternog op. Die ri
jpegeeltjesmetharenwaas.
eenige bedenking: waarom zwelt de rivier zoo H oor'l'. Sie hoe het versehe waes sit op de Pahoog? waarvoor m en echter liever moest zeggen: ters pruim .W ISTERB. Figuurl.:en kussen 'twaes
van waar komt .het, dat de rivier zoo hoog afvan haer wangen.AxToxlo.
zwelt? Dit woord komt ook als zelfstantlig in W a ehl, v., meerv. wachten. V an wachten.

het manneli
jke en onzi
jdige geslachtvoor. A1s De handeliug, waardoor men achtgeeftop hetdan zou men hun den eigenljken waarom hunner geen eromgaat,ten einde nietverrastofbetrokberoepinge openbaren. Hool'
r. Dan zaI men ken te worden. Verder, een zeker.getalkri
jgsd'oirzaek zien, de reden, den waerom van zi
jn kneehtent diede wachthouden. Ook enkelesolverbolgentheden. Voxo. Hoedanige spreekwi
js daten, d1e op schildwacht gesteld worden. Het
de Latknen bezigen,a1s zi
j zeggen: ontne quare beteekent ook de plaats, waar een zeker getal
habet suum C?zZW, d.i.er is geen waal'om,ofhet soldaten met eenen offcier aan het hoofd zieh
heeftzi
jndaarom. Ds DscxsR hesft het onz.: onthouden,om de algemeenezekerheid en rustte
'twaerom was eereli
jk. Maer wie kan mi
j 't bewaren,en van waarde posten uitgedeeldworwaerom en redenen doen hooren. W EST>;aB. Dit den. Gccâf wordt ook gcbezigd voor een zcker
lan? waarom verveeltu overlang. Hulglxs.
getal burgers of ingezetenen eener plaats,welke,

W aarselv:ln:llk, bi
jv. n.en bi
jw.,waar- een gedeelte van eene schutteri
j of burgermagt
schi
jnli
jker, waarschi
jnli
jkst. Hetwaregeli
jkende, uitmakende,op zekere ti
ldenoptrekken. Dewacht
den schi
jn daarvan hebbende,waarvan menslechts bezctten. HoorT. Gesloten op de wacht.Voxo.
eenige ofschoon geene voldoende gronden heeft, Of ze schoon de wacht gevelt zien. Dz D lclt.
om betvoorwaar te houden. Hetiswaarschjn- W achtbouden,dewachtverdubbeleu,goedewacht
li
jk,dathi
jkomen zal,wanneermen meergrond houden. De wachtaflossen. Naardewachtgaan.
heeft om te vermoeden, dathl komen,dan dat Zi
jne wacht staan,heeftVoxo.,voorzi
jne wacht
hi
J niet komen zal. Eene waarschi
jnli
l'ke zaak. waarnemen:een iederstaatzi
jn wacht,men meet
Dit is veelwaarschi
lnli
jker. Hetwaarschi
jnli
jkste den ti
jd met glazen. Iemand onder de wacht
isenz. Van hierwaarschi
jnli
jkheid.
brengen. Figuurl.voor toezt
bt,a1
s:men behoeft
W aarsehuw en. waarschouwen,b.w.,ik bi
j die vrouw geene wachttezetten. Ook wordt
waarschuwde,heb gewaarschuwd. V an waar. Dit het van beesten gezegd,b. v. dat is ecn beste
schi
jnt zoo veel te beduiden a1s het ware,een hond,ik zou geen beterwachtvoormi
j verkiewaar gevaar, te voren schuwen,ofschouwen,dat zen. W anneer onder hetwoord œacltteen man-

is zien,bemerken; en vervolgensaanwi
jzen,a1s neli
jk persoon,een waker verstaan wordt,bljft
zoodanig bekend maken,tn voorz trnstig verma- het lidwoord echter vrouwelkkj overeenkomstig
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jf:lk votldedepkn in dewamet den aard van het woord,maar dedaarbi
j achter de knleschl
jne beenen.
gevoegdebetrekkdjkewoorden nemen hetmanne- den van mi
li
jke geslacht aan, b. v.: ik zag de wacht,de W aden. o.w.,ik waadde, heb en ben geschildwacht,van zi
jnen postloopen. Zamenstell.: waad. Door het Water gaan: de rivier was zoo
wachtwoord - brandwacht, burgerwacht, hof- ondiep, dat men er door kon waden. Degei
tjes
wacht,Djfwacht,nachtwacht!ratelwacht,dagwacht, waadden.
hoofdwacht,legerwacht,schlldwacht,tempelwacht, Bi
j NoTx.uuaton,hoogd.waten,angels.wadan.

veldwacht, voorwacht, buitenwacht, eerewacht, eng.to wade. D e overeenkomst,welke dit woord
troonwacht, torenwacht, kruidwacht, bergwacht, waden methet hoogd.Gcd.
:er,nederd.water,heeft,
enz.

is vermoedeljk slechts toevallig.ofschoon velen

W aeh le', ook kwakkel,m.,meerv.wachtels. dit voor het stam woord gehouden hebben. Het
1)e naam eens trekvogels, welke zich,gedurende schi
jntveelmeer dathetdenkbeeldvan gaan in
den zomer,in hetgraan ophoudt,en wegenszdne dit woord heerschende is, daar hetdan m ethet

stem,ofzi
jnen slag, merkwaardig is. De wachtel zweed.vada,gaan,lat.vadere,en hetgr.jcdetv,
slaat,wanneerhi
jzi
jne stem laathooren,hetwelk jq3ttetv, tot eenen en denzelfden stam zoudebegeen zingen kan genoem d worden. Zam enstell.: hooren.
W aden ,b.w.,ik waadde,heb gewaad. V an
wachtel:uit,wachtelnet,enz.

Wachteb deen.wachteb noorw. vachtel,zweed. waad,wade,d.i.gewaad. Eenen doode hetli
jk-

vaktel. M en zou dit woord van wachten,Ycàe/l, gewaad,ofdoodkleed,aandoen:een li
jk waden.
kunnen aqeidenydewi
jldeze vogelook desnachts W afe'. v.,meerv.wafelen. Een zekergebak

, hetwelk, in een
slaat;doch waarschi
jnli
jlternog iszi
jn naam eene van bloem, melk,ekeren,enz.
nabootsing van een gedeeltezk'nsslags,terwi
jldes- wafeli
jzergaargebakken,eene plattegedaantemet
zelfs benaming, in andere talen en uitspraken,op aan beide zjden kleine vierkantejofruitachtige,
geli
jke wi
jze moetverklaard worden:waartoe het of andere fguren,verkregen heeft. W afelen baknederd.kwakkel,eng.quaiq fr.caille,ital.quagliab ken. Dikke wafelcn. Geruite wafelen. In de
spaan. coalla, monnik. lat.quacara,lat.coturnix, gemeeno volkstaal wordt wafel ook VOOr den
m ond gebezigd: houd uw wafel, zwi
jg stil. Ik
schi
lntte behooren.
W aehéen, b. en o.w.,ik wachtte,heb ge- gaf hem een' slag voor zjne wafel. Van hier
wacht. ln eene zekere houding bli
jven, totdat wafelachtig. Zamenstell.: wafelbakker, wafelbakeen persoon,ofeene zaak,komt;en in eene ver- ster,wafeldeeg, wafelhuis,wafeli
jzer,wafelkraam,
jf,enz, In den zin van mond
dere beteekenis, in eene gemoedsgesteldheid bli
j- wafelvormig,wafelwi
ven, tot eene zaak gebeurt: wacht hier,tot ik brengtW ACHTIR.hettothetgerman.wafel
,ol,
wederkome. Ik heb reeds lang gewacht. Daar wafe.o
/ccz
ks.
,tnz.,zie
is wel wachtenymaargeen vasten naar,syreekw. W afeibakker.m.;wafeldzerjo.
Aan de deur,voor de stad wachten. Op lem and, wafel.
jtuigmet
oy iets wachten. Ook beteeekenthetmenschen, W agen.m.,meerv.wagens. Een ri
dIe men genoodigd heeft, verbeiden, a1s:gezel- vier wielen. Op eenen wagen,in eenen overdekgchap wachten. VYanneer iemand, of op iemand ten Wagen,ri
jden. Een'wagen mennen. Op zi
j-

wachten, van levenlooze zaken gezegd wordt,zoo nen wagen. VoxD. D oor een' vierigcn wagen.
beteekent hetfguurl.zoo veela1s naderen. Hem V orL>ixH. H i hadde twee paerden in eenen wawacht eene zwarestraf. W eetgj dan niet,welk ghen. M .SToxz. D e paarden voor den wagen
een geluk heden op u wacht? ln den zin van spannen. De paarden achter den wagen spannen,
verwachten, als: eene erfenis wachten. Ook be- fguurl., verkeerd werk, iets hct voorste achter
teekent het hoeden, onthotlden. Zich voor iets doen. Ook beteekent het een zeker gesternte,
wachten. Van hier wachter,wachting,wachtster, anders de Groote Beer genoemd. Zamenstell-:
wachtsch, waakzaam ,van de honden:een wacht- boerenwagen, drekwagen, handwagen, hondenwasche hond. Zam enstell.: afwachten, inwachten, gen, hooiwagen, huurwagen, koetswagen, kordeopwachten,verwachten,- wachthond,wachthuis, wagen, kruiwagen, lastwagen, legerwagen,luiwawachtmeester, onderof
gen,mandewaqen,mestwagen,postwagen,anders
fcier bi
j de ruiteri
j
wachtplaats,wachtschip,wachttoren,enz. Hoogd. bolderwagen; rl
jwagen,rolwagen,speelwagen,triomfwagen, vrachtwagen, vuurwagen, zegewagell,
en bi
j OTFRID.warten.
W aeh *ee. m.) m ee1*v. wachters. Iem and, zonnewagen, - wagenaar, voerman; wagenas,
die de noodige zorg vooriets draagt. De wach- wagenburg, wagendissel, wagenhuis, wagenhuur,
ter OP den toren. m cclf:r,
s worden ook zekere wagenkleed, wagenknecht, wàgenkorf,wagenlensj
sterren aan den hemel genoem d,als:de wachters wagenloon, wagenm aker, wagenmeester, wagenvan JUPITER. Zam enstell.: boschwachter, deur- Paard,wagenpad,wagenrad,wagenreep,wagenregt,
wachter, houtwachter, huiswachter, sluiswachter, wagenrenspel, wagenschot, wagenschouw, wagenschuur, wagensmeer,wagenspil, wagenspoor, watorenwacllter,enz.
envracht,wagenweg,wagenwiel,wagenzeel,enz.
W aehl- eesler, m.,zie wachten.
W agen, b. W., ik waagde, heb gewaagd.
W aehéseh, zie wacltten.
W adde, v. Eene ondiepte in htt watery of Ondernemen, in de waagschaal stellen, op het
de plaats van eene rivier, waar het water zoo spelzetten. Zi
jn leven,- goed en bloed aan
laag en de grond zoo hard is,dat men dezelve iets wagen. Ik durfhetniet wagen Al te veel
doorwaden,d.i.te voet doorgaan kan. Van wc- geli
jk wagen. Hetis te wagen. V an hier Wager,
den, door het water loopen. Over de wadde waagster,waging. Zam enstell.: waaghals, Waagvaren. Een krachtvan nat,a1sgi
jin uwewadde schaal,waagspel,enz.
W a gen aar, m.,zie wagen.m .
omvat. A xToxlo.
agenregé.o. Zekerewi
jsom zjnevoeW ade, waai
je,v., meerv.waden. D e knie- tenWtus
schen die van andere menschen,m et welke
schi
jf:met zi
jneafgehouwe waede. VoND. Ook
bezigt men hetvoor de hollighei; boven de kuit, men OP QQn en hetzelfderi
jtuig zit,te schi
kken,

774

WAGENSCHOT- WALMNDISTEL.

tot onderling gemak; in de gemeenzame verkee-

W ah k eeen . o. w., ik wakkerde, ben ge-

ring. W i
jmoeten op hetwagenregtbedachtzi
jn, wakkerd. Opsteken,van den windgesproken,a1s:
de wind begintte wakkeren. Ook beteekenthet
dan zullen wi
J gemakkeli
jkel
'zitten.

W agenseh elp o. Dun gezaagde eiken in bloei geraken, a1s: de nering wakkert. Zaplanken. Het is van wagenschot gemaakt. Er m enstell.:aanwakkeren,opwakkeren.
'W al, m.,meerv.wallen. Schans,of bolwerk,
wordtgemeenli
jk wagenschottoegebruikt.
W aggeAbeenen. o.w.,ik waggelbeende, dat eene stad omringt,ofeen di
jk,dietegen bet
heb gewaggelbeend. V an waggelen. l'Ietzelfde a1s water ligt. Eenen wal opwerpen. De Trojanen,
slingerbeenen.
die den walmanden. Op den afgestormden wal.
ge'
l
*F
d.aUi
ggeien.
tmangelo,
aanw.
d,eik waggelde,heb gewag- Voxo. .Mi
Jn voeten nooitden walderstad pasnoodige vastigheid heen seren. Ds Drcx. Het schip ligt aan den wal.
en weder bewogen worden,heen en weder zwik- Van den wa1 afsteken. Tuangs den wa1 zeilen.

ken : de tafelwaggelt,wanneer zi
j niet vaststaat. AJn den walbli
jven,aan land bli
jven. Figuurl.:

H et huis waggelt door den wind. Een wagge- van wal steken, eenen aanvang m et eene zaak
lende gang. Ook fguurl.dreigen te vallen,als: maken. Langs den wal zeilen,niet te hoog vlieeen waggelcndetroon. Zkn geluk begintte wag- gen, of ondernemen. Het raakt kant noch wal,
gelen. Van hier waggeling.
het heeft geen slot. V an den wal in de sloot,
Ditwaggelen schi
jntmetheteng.to k/
Jc.
g enhet van kwaad tot erger. A an hooger.aan lagerwal
lat.vactllare in etn naauw verband te staan.
zi
jn,gelukkig,ongelukkig zi
jn. Bi
J-denwallangs;
W ak! o., meerv. wakken. Een gat, eene ook bi
j,oflangshetwallet
j
.e,voorzigtigli
jk. Zamens
t
el
l
.
:
bur
gwal
,
hooger
wal
,
l
a
gerwal, opperopening, ln het i
js; eene zekere uitgestrektheid
van water, datniettoegevroren is,uithooftle van wal,- waldieper,walgang,cnz.
den wind,ofeenige andere beweging:hi
j vielin W aAd , zie waldhoorn.
een wak. Er waren vele waklten op de M aas.
W aldensen. m .,zonder enkelv. De naam

W ak,bi
jv.n.,wakker,wakst.Vochtig:wakke van een volk,dat,voornameli
jk van detwaalfde

tarw,wak weer. Van hier wakheid.
W aken,o.w.,ik waakte,hcb gewaakt. Zich
in dien staat van bewustheid bevinden,welke teFen betslapen en droomen overstaat, d.i.zich
ln den staat van zam enhangende klare en duideljkevoorstellingen bevinden. W aken en nietsla-

eeuw af,is bekend geworden,en zich in vele opzigten van de toen heerschende Kerk afzonderde.

Gemeenli
jk li
jdtmen dien naam van eenenhunner

bekendste leeraren af, met name PsTsus W ALous,welke in l170 leefde- Dan,daar deze naam
reeds vroeger voorkomt,zoo wilm en denzelveny
pen. Bi
jzondermetbetrekking totden totslapen met meer grond, van Vallenses afgeleid hebben,

bepaalden ti
jd. Bi
j iemand waken. Een tlur,den daar deze lieden voornameli
jk in depiemontsche

ganschen nacllt waken. Wrcl-ea beteekentGok iets vallei
jen woonden.
te kennen geven,als: een wakende boei,d.i.een '
W aldlteern, m .,m eerv.waldhoorns. Van

boei,(blok) die aallw.
kst, waar het anker li
gt. wald, voor woud, e1) hoorn; derhalve eigenlijk
Figuurl-, onafgebrokene zorg voor iets dragen. woudhoorn. Eene soortvanjagthoorn,dieweleer
Yoor het welzi
jn van het vaderland,voorzi
jne enkel op de jagt yebrui
kt werd,doch waarvan

eer wakcn! De voorzieniglleid waaktzonder op- men zich ook nu bulten dezelve bedient. Op den
houden, Een waltend oog houden. Zoo ook àet waldhoorn blazen. Somwi
jlen zegt men,bl
J verwtzlza,bi
jzonder in deeerste beteckenis,als: het korting, allcen hoorn, als: het ontbrak ons aan
ge
ene
Eui
t
en,
maar
er
war
en
ge
ene
hoo
rns
gewakeu valt mi
j moei
jeli
jk. Van hier waakster,
waker, waking. Zamenstell.: bewaken, ontwa. genoeg. Van hier het bastaardwoord waldhoorken,
waakhond, waakplaats, waakrol, waak- nist,iemand,die den waldhoorn blaast.
'W ald:eper. m ., meerv. waldiepers. Van
toren,waakzaamjenz.
Bi
j OTIMEID-, TATIAAN enz. uuachen, eng. to wal. Iemand, die de graehten van onrcinigheden
?tltzèe, zweed. vaka, ltoogd. wachen, hetwelk m et zuivert.
hetneflerd.waken overeenkomt.
'W aien, o.w.,ik waalde,llebgewaald. W elW ak er. m., m eerv. wakers. Een persoon, len, zich verspreiden, van het water gesproken;
die tot zekerheid of gemak van anderen waakt. waarom een waal en wel een draaikuilkallgeGi
j zoudt een slechte wakerzi
jn. l
'
Ftz/
ler wordt llaamd wordkn. Het wordt gezcgd van hetebbel)
ook van eenen hond gezegd,die de wacht houdt, cn vloei
jen,van hetti
j:alzoo 'tgeti
jde verlagh,
a1s2 ik heb een' grooten hond,en weleen'bes- dat reeds begon t
,e wttalcl). HoolT. In het ges
ten waker. Verder bcteekent een waker, te meen beteek
-ent walen ongestadig zi
jn:denaald
scheep,eene lont, dietotgeriefvan dem aatsnacht van het kompas waalt;d.i.de naald draait heen
en dag brandt. Zam enstell.: klapwaker,nachtwa- en weer, houdt geen'streek, Het walen van de
ker,enz.
naald aan 't luisternaauw kom pas. H oolT. I)e
W akkee.bi
jv.n.en bi
jw.,wakkerder,b
val
t- naelt van 't staetskompas wel tlit haer streeck
kerst. W akend, niet slapend: wakker worden, verdwaelt, zoo volgh een vaste star, en geene
wakker zi
jn, iemand wakker maken. Ook lustig, waelbre naelt. V oxo. En ook in eene ruimere
kloek,vroldk:een wakkerkerel,eenwakkerkind, beteekenis, voor waggelen, wankelen: zoo kan
cen wakker vrouwmensch. Hi
jisarbeidzaam en 't geloof des volks wel lichtli
jk walen enz.
waklter. Een wakker paard,d.i.een sterk,vlug Hoov'
r. Het brein datsuft en waelt.Voxo. Dit
woo
rd
wor
dt
oo
k
den
mens
c
he
n
t
oe
geschreven,a1s
paard. Zecr sterk : wakker dansen. Hi
j heeft

hem wakker afgerost. Ookzegtmen,fkuurli
jk: zi
jzelve nietweten,watzi
j willen:waerom legje
iets bi
j iemaud wakkermaketl,voordegeheuge- zoo en waelt? HU.IGSNS. V an hier waling,ongenis van iets verlevendigen. Somti
jds wordt het stadigheid,twi
jfelachtigheid:dereden van diewa-

ook a1s tusschenwerpsel gebezigd: wakker! sa, ling is deze. A.K LUIT.
lustig mannen, aan hetwerk! Y an hier wakker- W aiendfsée'. v,,meerv.walendistels.
heid,wakkerlp
--k.
ker kruid.
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W aAg. v. A fkeer, weerzin:ik heb er eene n
'
al
ea
alme
li
j
nk
deren onderscheidt,en van daarook voortot deze benaming gelegenheid kan gemeester maker zelf de walghe steken m oest. geven hebben. In het lat. balaena, en hetgr.
HoorT. Van hier walgachtig.
jqk4t
N4 ofvcà4tv'
j,waarvan onsbaletht,schijntde
W aAgang. m., meerv. walgangen. Een eerste lettergreep even het zelfde woord tezi
jn.
woord van den vestingbouw.
Op gel
kke w'
l
jzewordteeneanderesoortvangroote

walg van. Mi
j steekt de wal
g. W aar af, den

'
W aigei:lk, bi
jv.n.en bi
jwe
, walgeli
jker, visschen steur genaamd, d.i de groote,van het
walgeli
jkst. Van walg. Onaangenaam, walging- oude steur,groot. Uualvoorwalvisch komtreeds
verwekkende:hi
j kwam mi
j zeer walgeli
jk voor. bi
J TATTAAX voor.
Hi
j voerde eene walgeli
jke taal. Van hier walge- 'W a 'vige':baa rd. m.,zie walvisch.
'W aAv#leW vangsl,v. Hetvangen vanwalli
jkheid.
'W algen. o. w., ik walgde, heb gewalgd. visschen. Hi
j is op de walvischvangstuit.
Eenen afkeer hebben, genegen zi
jn tot braken. 'W am . v., meerv. îvamm en. Het slap hanMen zegt:dit walgt mi
l, en:ik walg daarvan, gende, hnidachtige deel aan den hals, onder de
ook :mi
j walgtdaarvan. Ook beteekenthetkwa- l
tin, inzonderheid,bt
j hetrundvee;neders.qaabbe.
li
jk snlaken, als: mi
j walgt van zulk cenen kost. Bi
j deleertouwersworden debtlikcn aan develVan hier walging1en der dieren Mlqmmen genoemd; zoo ook de
W aRken.b.w.,ik walkte,heb gewalkt. Bi
J opengesneden buiken der visschen, tot onder de
de hqedenmakers gebruikeli
jk, beteekenende,het keel; waarvan het bedr.werkw. wam men, hetinu
haar,ofhetvilt,door eenestootende endouwende
beweging in het rondy vastin elkander werken :
eenen hoed walken. Van hier walker,walking.
Neders.walken,zweed.valka.
lF a'l.en, zie wellen.
'W al- , m., meerv. walmen. llakstrooj
rietdak. Ook beteekent het damp,a1s:daar ging
een walm op. Iets in een'walm ,of een walm -

gewand uithalen:visch wam lnen;wamstak. Voor
wam bezigt men anderg ook wraddel.
'W a- bu fl, o., meerv. wambuizen. Zeker

gedeelte van een rnanskleed,hetwelk men eerti
jds
onder den mantel droeg,en dathetli
jftotaan

de heupen bedekt,en m ouwen en korte schooten
heeft. Een wambuis is nu eene ouderwctsche
dragt. Figuurl.: allengskens in het wambuis ko-

jd zi
jn oogmerk bereiken. Ook
pje,opkoken,d.i.een weinig opkoken. Vanhier men,met den ti
walm achtig.
neem t men het, in de gemeenzam e verkeering,
'W aR- en . o. w y ik walmde,hel)gewalm d. voor het li
jf, of den rug van een menseh;van
Zoo veel als wasemen. Het water begint te wal- hier: iemand helder op zi
jn wambuis geven,afmen. V an hier walming, walmte,damp,wagem.
Zamenstell.:bewalm en.
W a:nool. v.,meerv.walnoten. In den gemeenen spreektrant voor walsche noot. Okkernoot, groote noot. Bolsters van walnoten. W alnoten bolsteren. Zamenstell.:walnotenbolster,walnotenboom ,walnotenverkoopster.

kloppen.

W ambul
'
s,anders wambatà, ofwaml
tes,wammes,
neders.wammes, hoogd. Wamt
astmiddeleeuw.lat.
wambeslhm, gambeso, lltl?nùtz.
qz'tf??l. Het is nog on-

zeker,ofhetvan wam,voorhetonderli
jf,afstamme, dewi
jlhet dit voornameli
jk bedekt, dan of
het, a1s een uitheem seh woord,van bombyx,moet

afgeleid worden,daar hetdan elke andere wollen
Neders.*allnut,zweed.valnöt,tjsl.walhnî'
t
'
W aleus, m.
, meerv walrussen. Van wab kleeding zoude beteekenen.
kust, oever, (omdat dit dier zich meestaande 'W a .u m en , zie wam.
W an, veroud.bi
jv.n. en bi
jw.,voor ledig,
oevers laatzien)en vussvoorros. Een diermet '
vier onevenredige voeten,en eenen langen spitsen i
ldel:onder hetgewelfdesHemelsisnietswan;
en gevlamden tand,datzoo welin hetwater a1s dewondervolhei
ltGodtshetalvervullen kan.R.

aan de kusten leeft, en van voren, een ros

Vlss.
W a n. v.,meerv.wannen Een werktuig om
door LINN.rosmarus genaamd. Zamenstell.:wal- het koren te wannen.
rusbeen,walrustand,walrusvangst.
Zweed.vanna,angels.fanne,lat-,vannus,hoogd.
W aRse:ler- . o.,meerv.walschermen. De Gcnne.
benedenwal aan eene vesting. Geli
jk de wal- W an.onscleidb.voorzetsel,beteekenende ook

paard niet ongeli
jk is;ook zeepaard,nèeerpaarh

scherm grimt,ten tjdevan vermoorden.Voxo.

krvaad,kwali
jk,in:ç
vanbedrjf,wanbetaling,wan-

W aAseh el, o. V an wal en schot,van schie- gebruik, wangedrocht,wangeloof,wangeluid,wangunst,wanlloop,wanhont,slecht,bedorvenhout-ten. Zaad van den walvisch
W a:v:seix, m.,meerv.walvisschen. Een zeer wanorde,Brantj-,enz.
'
'W and. tI1., mcerv. wanden. Een woord,ilz
groote visch,die longen en warln bloed heeft,en
daarom de bovenlucht niet ontberen kan. H1
.
1 hetwelk hetbegrip eeuer loodregte,ofm eestlootlhotldt zich omtrent Groenland op, is cel) zeer regte vlakte heerschende schi
jnt te zi
jn. In de

lomy en log beest,welks visch (van wegezi
jne gewoonlijke beteekenis wordt wand datloodregte
vettlgheid) spek genaamd, en waarvan traan ge- ligchaam genaam d, hetwelk zoowel eene kamer
kookt wordt: zi
j hebben vele walvisschen gevan- van een gebouw op zich zelf, als ook hetgee gebouwen afscheidt. Een
gen. Hetjong van eenen walvisch. Zamenstell.: bouw zelf vaneander
en steenen wand, welka laatste
walvischbaarden, walvischbeen, walvischkinnebak,
walvischrib, walvischspek, walvischslaart, staart
van eenen walvisch; ook in de sterrekunde,eene
ster van dc tweede grootte in den staartvan den
walvisch. W alvischtand, walvischtraan, walvischvanger, walvischvangst,walvischvinnen,enz.

houten wand,
onder den naam van muur m eestbekend is. De
vochtigheid zi
jperde bi
J den wand neer. Tegen
den w and leunen. Ilies gaat hi
j staan steunen
tegens den wandt.Hoorl'. Rultt alverbaest den
helm van den wandt.V oxo.

j OTFRIO.uuant, neders. ook wand.
Hetiswaarschi
jnljk,dathetwoordwalhierhet Reeds bi
zeer oude en uitgebreide woord bab grootj is, Ook bj dit oude woord laatzich denaaste afs
t
amm
i
ng
s
lechts gissen. Falscm leidde het van
daar toch de grootte dezen visch merkeli
jk van
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wenden af;doch toonde nietaân, hoe zich beide '
W augllag. m.,zie kinnebakken.
begrippen daarbi
j,zonder dwang,laten vereenigen. '
W angunsl,v.;wanganstig,zieafgunst.
W ande'. m. V an wandelen, gaan. H et W an'lavenlg,bjv.n.enbi
jw.,wanhaveniwordtm eestin eenefguurlkkebeteekenisgebruikt, ger, wanhavenigst. Havenloos,slordig. Hj is
van de gansche inrigting der zedel
i
jkehandelin- een wanhavenig m ensch. Niemand waszoo wan-

j. Van hier wanhavenigheid.
gen, en den rang derzelve, voornameli
lk in de havenig a1s zi
godgeleerdheid, en met bi
jvoegel. naamwoorden, W ani:.
ebbel:lk.bi
jv.n.en bi
jw.,wanllebwelke den aard en dewi
js derzelve aanduiden. beli
jker,wanhebbeli
jkst. Ongeschikt,slordig. Een
Hi
j isvan eenen deugdzamen,- sleehtenwandel. wanhebbeli
jk kleed. Zi
J zieterzeer wanhebbeli
jk
Opregtin zi
jnenhandelenwandel.Geli
jk'tmeeste uit. Hetmensch kan goed van qedrag zi
jn,maar
deel der armen van quaade opvoedinge,woesten hi
jiszeerwanhebbeli
jk. Van hler wanhebbeli
jk-

wandel,en stoutin den bek is. Hoor'r.
heid.
W an deAaa r, m.,zie wandelen'.
'W an heep, v. D e hoogste graad van onW andeAeu. o.w.,ik wandelde,heb en ben lust over de bekende onmogelt
jkheid van de vergewandeld. Oulings ook wanderen. D aarheen tre- betering zi
lnstoestands. W anhoopenvertwi
jfeling
den, kui
jeren. Uit wandelen gaan. Hij is gaan hebben hem de handen aan zicllzelven doenslaan.
wandelen. Figuurl.wandelen &'oor verkeeren,zich D oor wanhoop tothetuiterste gebragt.
len '
W an'lopen . o. w.,ik wanlaoopte,heb gegedragen. Naar den vleesehe wandelen,naar t
leling, wanhoopt. Alle hoop op iets verloren geven.
geest wandelen. Van hier wandelaar, want
de daad van wandelen. Zamenstell-:wandelgang, M en m oet nietwanhopen,schoonderam pen zwaar
wandellaan, wandelpady wandelplaats,wandelstok, zi
jn. Aan iets wanhopen. Aan iemands verbeteeen stok, welken m en, wandelende, in de hand ring wanhopen. Aan zjn geluk wanhopen. ln
beeft, of waarop m en wandelende leunt,- wan- de naauwste beteekenis,begintmen dan te wan-

deltjd. wandelweer, wandelweg. ln het woord hoyen,wanneermen deonmogeljkheid derverbewandelen ligt,even a1sin hethoogd.wandeln,ver- terlng zi
jtlstoestandsophetlevendigsteondervindt.

ktlcndela, het denkbeeld van verwisselen,verande- W anhopen onder defolteringen van eene versmaren,opgesloten; waarom OnS wandelen dan ZOO de liefde. V an hier wanlloopjwanhopig,diegeene
veelals den eenen weg voor den anderen verwis- hoop m eer heeft;wanhopend.
W an heu l. o.,zie wan,voorz.
selen beteekent.
'W and eI:ng, v.,m eerv. wandelingen, De W aukeï. bjv.n. en bjw. Iletzelfde a1s
ç:het wandaad van wandelen. De wandeling behaagt mi
j wankelendeq wankelbaar, onzeker,oa?zlp'.
zeer. Ik heb eene schoone wandeling gedaan. kele geluk. M et wankele schreden. W ankel
Ook beteekent wandeling een' gang, eene laan, staan, ligt kunnen vallen, eigenl. en hguurli
jk.
enz.: er zi
jn fraai
jewandelingen tusschen datge- V an hier warlkelheid.
boomte. V oortg, wordt î'n de wandelthg ook voor W axvk ekb aae, b*
IJ*V. D. en bi
jw.)wankeldoorgaans,ofgemeenlq
bk genomen,als:lnen noemt baarder, wankelbaarst. Onvast, wankelmoedig,
hem,in dewandeling,zoo. ln deztltzndel/np zùh' onbestendig. Een wankelbaar gebouw,datgevaar
wordtook gezegd voor,in omloop zi
jn,a1s:daar loopt van in te storten. Een wankelbaar geis veelgeld in de wandeling.
m oed; - een wankelbaar geluky een geluk dat
W andeAplok, m.,zie wandelen.
dreigt te verkeercn. Van hier wankelbaarheid.
'W a nd:ufg, v.,zie wtegluis.
W ank eien. o. w., ik wankelde, heb geW an eu, o. w., ik waantle, heb gewaand. wankeld. Voortdur. w. van wanken:so lang de
Zicb verbeelden, zich voorstellen: waan niet,dat roe wanckt. R. Vzss. mcn/cdlezl is zich langik het doen zal. Van hier wancr,waning. Zie zaam heen en weer bewegen, onvast, onbestendig
ulaan.

zi
jn. De aardbeving deed al de nabi
jzi
jnde ge-

W a ng. v.,meerv.wangen. Het vleczige deel bouwen wankelen. In het gaan wank
-elen. Zi
jne
des aangezigts onder de oogen,welk woord,voor- wankelende schreden verraden angsten ontstelte-

nameli
jk in den deftigen schri
jftrant,in deplaats nis. Fi
gunrl.:in zi
jn geloof wankelen. Hj was
van het in het dageli
jksche leven gebrtlikeli
jke eerstonverzetteljk,maarnu beginthi
jte wankewoord koon,gebezigd wordt 1)e blos der gezond- len. V an hier wankeling, wankelbaar. Zamenheidligtop zi
jne wangcn. En kussen 'twaes af stell.:wankelmoedig,wankelmoedigheid.
vanhaerwangen. ANTONID. Detranen 'biggelden
Bi
j OTERID. en anderen oudc schrt
ivers is het
van hare wangen. M et opgckrabde wang en los- uuankon,zweed.nanka.

geknoopte vlecht. RoTo. In Vriesland zegt het W ankeï- oed:g, bi
jv. n. en bi
jw.
,wandageljkseh gebrllik: tegen '
twang,even als,in kelmoediger, wankelmoedigst. Onbestendig ten
'tzin; doch dit is niet na te volgen. Figuurl. aanzien van het gemoed. W ankelmoet
lig zi
jn.
worden in vele gevallen ook zekere zi
jstukken Een wankelmoedig mensch. Van hier wankelwangen genaamd. Zoo spreekt men van wangen moedigheid.
aan eene vrouwemuts;van wangen in cen haard- W a nk en. zie wanlcelen.

i
jzer;van wangen aan den mastvan een schip, '
W anIu#dend,bi
jv.n.en bi
jw.,wanluidenzi
jnde sterke houten,waarmede de mast,ofiets der, wanlt
lidendst. Kwali
jl
tluidend. dat eenen

anders, dat zwak geworden is,belegd wordt,om wanklank veroorzaakt. svanluidende klanken.

hetteversterken en vastertemaken,enz.
Eene wanluidende rede. Alleswathi
Jspreektis
Hetschi
jnt,dathetbegrip derverheffing in dit wanllzidend. Van hierwanlnidendheid,
woord heerscllende i,.
'
W anneer,bi
jw.van tjd envoegw. Bjw'
,
W angebru:k,wangedrag,wangedrogt,wan- tewelken ti
jdetwanneerzi
ltgtjergeweest?wangeloof,wangeluid,o.,enz-,zie wan,voorz.

neer ik u zle, moetik altoos lagchen,voor zoo

W augen, b. w.
, ik wangde,heb gewangd. dikwi
jls, epz. svanneer vcrtrekt de post? Als
Iets van wan'
gen ofzi
jstukken voorzien. Eenen voegw.:wanneer het mi
l aanging. Gi
jlaadtook
mastwangen,scheepsw.
van departi
jkunnen zknywanneergk ergeweest
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waart,voor,in gevalenz. W anneerhj de noo- staat zeer wanvoegeli
jk. Van hierwanvoegeli
jkdige middelen gebruikthad,lqefde hi
j nog.
heid.
Bi
j Islo.huanda,bi
jKsno wenne,bi
j deZwA- W aPen. O.,m eerv.Wapenen en Wapens. Een
BlscnE 1)IcHTERs swennen, eng. zz!J,:??. Het Iat.
qnando staathierm ede in verband.
W axtneng b. w., ik wande, heb gewnnd.
Op eene wan schudden, en daardoor zuiveren : het koren Wal
lnell. V an hier Wanntr,Wanning.

werktuig,zooweltotverdediging,a1som anderenasn
tevallen,inwelken zin hetechter in het meervoud

het gebrnikeli
jkste is. Daar deze werktuigen in
delatereti
jden zeerveranderd envermenigvuldigd
geworden zi
jn, en het bi
l gevolg,duideltkheidshalve, noodig geweest is, denzelven hunne vaste

Reeds bi
j OTFRID-,NoTx.en anderen uuaunon, namen te geven,waartoe inzonderheid de uitdruk-

zweed. vanna.

king geweer behoort,zoo ig de algem eene en dus
'W anorde.v. Ongeschiktlaeid,ordeloosheld: niet zoo bepaaldebenamingwapenen meerenmeer

ik ben een vi
jand van wanorde. Hetlegerge- in verval geraakt, ofschoon dezelve nog niet
raakteîn wanorde. Van hierwanordeli
jk.
gehecl verouderd is. Men gebruikt dezelve nog
W anse'*ayen. bi
jv.n.en bi
jm,wanscha- van zlzlke werktuigen,l)i
Jpersonen,welkeniettot
pener,wanschapenst. Kwaljk,gellrekkig gescha- de kl'
i
jgsdienstbehooren,ofdie doorgeen beroep
pen,gedrogteli
jk. Eenwanschapen mensch ofdier, gewettigd worden, om dezelve te dragen;doch
anderswanschepeel. Figuurl.:eenwanschapenge- slechts a1s eene algemeene uitdrukking,wanneer
voelen. Vau hlerwanschapenheid,
men dezelve niet nader bepalen wil. Doodeli
jke
'
W anle'tepge', o.,zie wanschapen.
wapenen bi
j eenen diefvinden. Verbodene waW ause'lfRRe:#lk. bi
jv. n.en bi
jw-,wan- penel
)dragen;waarmen totopheldeiing ook wel
schikkeljker, wanschikkelkkst. Van wanschl
k. nog het woord geweer pleegt bi
J tevoegen,#eOngeschikt,kwali
jkvoegende. Eenwanscll
ikkeli
jk weer en t'cpenezl, zonder datjuistheteene een
kleed. Dat ding is zeer wanschikkeli
jk. W an- werktuig om aan tevallen,en hetandereaIstot
schikkel
jke zeden. Eene wanschikkeli
jke rede. verdediginy geschikt,moetbeteekenen. Ookwordt
Ook wanschikkig : wanschikkige vaerzen. Otm. het gebezlgd als eene algcmeene benaming van
Van hierwanschikkel
jkheid.
dergeli
jke werktuigen bi
j zulke volken,diegeen
W ansznaaR,m.
'
,meetv.wansmaken. Ver- eigenljk schietgeweer hebben, op welke, gevol
keerde,slechtesmaak:daariseenwansmaakaan. geljk, de nietlwere namen geweer,pedcl?
zf,enz.
Van hierwansmakeli
jk,wansmakelkkheid.
niet passen. VULKAAX smeedde dewaqenen van
W angpraak,v.!ziewantaal.
MAns. In sommi
ge fguurli
jke spreekwtzen: de
W ansla'.m. Mlsstal,kwade,verkeerdege- wapenen dragcn,een soldaatzdn. Zjn regtdoor
steldheid. Van hier wanstallQ,wanschapen,mis- de wapenen zoeken. lets door de wapenen bemaakt.
slissen. Zich in de wapenen oefenen. In het
'
W aut.voegw. Vermist,naardicn.
enkelvoud is de spreekwi
js: te wapen,a1seene
W anl, v.
,meerv.wanten. Zekerehandschoen aanmoediging, mede zeer gebruikeli
jk; zoo ook:
zonder vingers, doch welke slechts eene opening te wapen snellen, zich ten oorlog toerusten.
heeft om den duim in te steken. Deboeren en Stilstand van wapenen. ltri
lgslieden van hetzelfde
zeeluiden dragen 'swinters wanten.
W anl. o. Visscherstuig. Zalllenstell.:wanthaler enz.
'W anl, o. Scheepstuig. Staand en loopend

wapen. Iem and de wapenen tegen zich in handen
geven. Hare wapenen waren tranen. In detxitgestrekte beteekenis plcgen vele handwerkslieden
hunne werktuigen in hetalgemeen,zelfs wanneer

want. Zamenstell.:wantsni
jder,wanttalie,enz. dezelve tot verdediging, of om anderen aan t,
e
'
W anéaa', v. Een misslag tegen de regelen vallen, ongeschikt zi
jn,wapenen te noemen. Zoo
der taal. Van hier wantalig:der dingen wanta- moeten de hoedenmaker,de tapi
jtwerker,enz-,tot

lige (verkeerde)toenaming.OIJDAAN.

vervaardiging hunnerwerken,hnnne eigene wape-

W anlreuw , v. Achterdocht. Dat is
wantrotlw geschied. V an hier wantrouwig enz.
W anlreuw en . o. M istrouwen. Het
wortelt wantrouwen. Hoor'r. Dit woord is

nen gebrlliken. Zamenstell.: wapenbroeder, een,
die met ons in het zelfde leger dient wapenllandel, wapenhuis, wapenk-necht,wapenkreet,wapenoefeningjwapenplaats,wapenrok,wapenrusting,

genli
jk het werkwooord wantrouwen,

wapenschild, wapenschorsing, wapenschouw, wa-

genomen.
penschouwing, wapensmid,wapenstanderd,wapenW anlreuw en. 1). w.,ik wantrouwde,heb tuig,enz.

gewantrouwd. Mistrouwen:ik wantrouw datwerk. Ditwoord iszceroud,dewi
jluuafanvoorarma
Iemands beloften wantrollwcn. Ik heb reden,om reeds ten tdde van Ksao voorkomt. 1'
)enederhem te wantronwen.
duitsche en de daaraan verwante spraken hebW anlreuw fg. bi
jv, n.cn bi
jw..wantrou- ben, in plaats van de zachtef in hetmidden,
wiger! wantrouwigst. A chterdochtig. Een wan- naar hare ge&voonte, eene p,waartoe het neders.

trouwlg man. Nvatiszi
jwautrouwi
g! Van hier wapen, het eng.weapon,lletzweed.vapn,en het
wantrouwigheid.
i
jsl.wopn behooren.
W anlse'*aae, v-, meerv. wantseharcn. '*v a pen. o.,m eer wapenen. Een m etfguren
Droogscheerdersschaar.
beschiltlerd schild,in zoo verre hetzelve een on-

'
W anllnflder,m.,meerv.wantsni
jders,1e- derscheidingsteeken A-an enkelepersonen,familiën,
mand,die de plunjevoor(Iezeclieden maakten of gezelschappen is;enin eenen meerbepaaldell
verkoopt. Zamenstell.:wantsni
jderswink-el.
zin, zull
teenefquur,welke hetvoornaamstedeel
W anléalle. v., mecrv, wanttaliën. Touw, van zulk een schlld uitmaakt. Op 'tAmsterdamdatin hetwantgebruikt wordt.
mer wapen. Hoov'
r. Een' leeuw in zi
jn wapen
W anvoegeRllk, bi
lv.n.en bi
jw.,wanvoe- voeren. Figuurli
jk: zi
j is grootsch in haarwageli
jker, wanvoegeljkst. W anschikkeli
jk, onvoe- penr. zi
j is trotsch. Zamenstell.: wapenboek,
geli
jk: hj voerde eene wanvoegeli
jketaal. Dat wapenbord, wapenregi
sttr, wapenrol, wapensni
l98
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der, wapenveld,wapenvlak,- familiewapen,enz. Gezien worden, verschi
jnen, spoken:de schi
m

W apenbreedee, m ,zie wapen.
waartrondom hetgraf. Ou1.,werd het ook bedr.
W apendren ken . ook wapeldrenken,ver- gebezigd, voor zien, toezien, zorgen, bewaren,
ouderd werkwoord,voor in het waterwerpen,met waarschuwen,waarborgen,enz,waarvan nog waav-

water begieten:sowiedatghewapendrentwesen loos,wareloos, ook zelfstandig:hi
j is een regte
gal.Hwxov.vAN Doaon.
wareloos. Van hierwaar,bi
jv.n,eigenli
jk,zi
gtW apenen. b. w.
, ik wapende,heb gewa- baar?klaarbli
jkeli
jk
-;waarz.n.,ten toon staande,
pend. Metwapenen voorzien,ook uitrusten. Zkch en uitgestalde koopmanschap;war ofwcer,omtui-

wapenen,wayenen aandoen,in hetgeweerkomen. ning,en omtuinde plaats;wara,oulingszorg;waM en moetzlch,in ti
jds,tegenzulk cen'magtigen rande,warbng,enz.Zamenstell.
':waarborg,waarvi
jand wapenen. Zich met stokken,steenen wa- nemen, waarschuwen, warmoes, enz. Bewaren,
penen. Figuurli
jk: zich tegen de koude wapenen, kraalnwaren, kraamverwaren, verwaren,enz. Zie
zieh weltegen de koude bezorgen. Zich m etge- voorts warmoes.
dul
d wapenen. Van hier wapening. Zamenstell.: '
W aegaren, o. Van warren. Garen, dat

ontwapenen.
Bi
JOTFRID.uuafnen,hoogd.wtk
ghen.
W apenhande'. m. Kri
jgskunst. Zich in
den wapenhandel oefenen. Een volk in den wa-

in de war is; en overdragteli
jk, evenveelwelke
verwarde, of ingewil
tkelde,dingen:hetwargaren
derstaatkunde. Ook een twist-,ofverwarringzoekend mensch :hi
j is altoos een wargaren.

penhandelbedreven.
W axgeesl, m ., meerv. wargeesten. Van
W apen kreel. m., meerv. wapenkreten. marren. Anders.warkop. Iemand,wiens geaard-

Een kri
jgsgeschreeuw,om dewapenen tedoenop- heid en geestgesteldheid hem in verwarring bellavatten, of te wapen te snellen:een wapenkreet gen doet hebben : die wargeest is weer op de
ging op in bet leger. D e wapenkreetlietzich been,om twistte stoken. V an hier wargeestig.
alom hooren.
W ark op. m.,zie wargeest.
W arenk u nde. v. Ervarenheid in de ge- W arRen. warrclen, b. en o.w.,ik warlde,

slachtwapenen. De .
wapenkunde was altooszi
jn (warrelde)heb en ben gewarld,(gewarreld). Anvak. Van llier wapenkundig.
ders dwavlen. H et voortdurend w. van warren.
W apeneuslêng.v.,meerv.wapenrustillgen. lAraai
jen, slingeren:draag zorg,dat gi
jhetniet
Oorlogstoebereidselen; ook een I
tavnas. Zi
jne wa- doorelkanderwarlt. De stroom warlt. Van hier
penrusting aanschieten.
warling,anders dwarling en dwerling,maalstroolu,
W aren geh ees:n g. v.,meerv.wapenschor- eng. whirlpooln zie dwarlen. Zamenstell.:warrel-

sîngen. Stilstand van wapenen.

klomp, voor chaos, bi
j DuLL.;warlwind,nlders

A -apenseheuw l v.,ziewapenseàouwing. dwarlwind en wervelwind, eng.wltirlwind,hoogd.
W apenseheuw lng. v., meel.v. wapen- ivtybetgothd.

schouwingen. Monstering. Eene wapenscllouwing

W arm , bjv.n. en bi
lw.
, warmer,warmst.

van het voetvolk doen. De wapenschouwing,of V an koude ontdaan, maar echter niet heet: het

hetoptrekken der burgerj van Amsterdam. Ook wordt hier warm, - warmespi
js?- een warm
wapenschouw.
bad. Tck ben warm geworden, 1ck hebbe het
'
W appeeen, o.w.,ik wapperde,heb ge- vi
jergezien. Brasscv. Echterverwissel
tmen dit
wapperd. Een klanknabootsend woord, beteeke- woord ook we1 eens met heet:hetzalvan daag

nende eene kletterende beweging maken,slingeren. heen cn weder slaan. Het venster staat te
wapperen. De zeilen wapperen. (
Figuurl.:inzi
jn
gevoelen wapperen, d.).onvast zi
jn. Van hier

warm zi
jn; en in de Eguurli
jkespreekw.:eenen
warmen dag hebben, hevig moeten stri
jden. Het
ging erwarm toe,erwerd hevig gevochten. lemand hethoofd warm maken,ishem eene leven-

wappering.
dige onrtlst veroorzaken. H et bloed wertl hem
'W ar. v. Klits. ln de war raken. Het ga-, warm,hi
jwerd toornig. Eenewarme verbeelding

ren isin dewar. Datzi
jn haarin dewar raek- is,eene levendige;warmelanden zi
jn die, waarop
te. J.0cD, En houdtgj noch ditkluwen inde de zonnestralen regtstandiger nederdalcn dan op

war. Voxo. Figuurl. zegt men:eene zaak in landere. Eene warm e kam er is eene, waarin de
de war sturen,voor,dezelvebederven. Ook wordt1
,buitenlucht weinig indringen kan. Voorts,gebrailtt

he
t overdragteli
jk gebezigd voclr twist,oneenig-)men warm ook wegensverwarmende kleederen
eid. D e quaataartigheitvan dien heer heeft het1enz.:die overrok is heel warm . Zich warm kleewar alle z'
jn leven gezocht. Hoov'
r. Dit p/
pcr den. Erwarm,ofwarmpjes,inzitten,dat,:gaurschjntzeer naauw verwant te zjn aan heteng. li
jk,welgegoed zi
jn beteekent. Van hier warmen,
Ycr,oorlog.

,

warm te. Zamenstell.:bloedwarm enz.

de,'
Wofaroande,
v.,meerv.waranden. Di
ergaar-j lFcrzz?,hoogd-,neders-,zweed-,eng.,Usl
azxlra.
pene plaats, waar allerlei wild gedierte Iook warm, vries, waarm, Kzra. waerm. NoTK.,
bewaard wordt. De koninkli
jke warande. Za-lOTFRID.uuarmo, Ksso uuaram, aeol.vepynç,is
mede
nsteware
ll.:l
l
l
s
t
w
a
r
a
n
d
e
.
Di
t
wo
ord schi
jntvanhetleen zeeroud woord.
n, Ycrcaderen, bewarcn, afkomstig te f 'W aem en, b
ou

l

.

w.,ik warmde, heb gewarm d.

zdn.
jNvarln makennhetbed wordtgewarmd. Heteten
'
W aed:erlle.o,meerv.wardiert
jes. Dezen lwarmen. Zich warmen Om hemel,aerde,ene1k
gemeenschappeljken naam geeft men aan de zoo- te warmen op hun pas. VOND. Van hierwargenoemde infusiediert
jes, de sti
jfselaalt
jes, enz., ming. Zamenstell.:opwarmen, verwarmen. Van
omdatzj destelsels dernatuurkennersin verwar- warm.
ring brengen, en men nietweet,ofzi
jonderde '
W ar- oes. o. Tuinmoes:zi
j hakte waardieren gerangschikt m ogen worden, dan niet; en m oes, 't welk haer man noeh 'daeghs voorheenen
zooja,onderwelke alsdan.
in 'tkleene hofken plukte en sneet. Yoxo. Het
W areRees.ziewaren.
is beter ghenoot tezi
jn totwarmoesmitminnen,
W apen. o. w., ik waarde, heb gewaard. dan met hatjen toteenen vetten calve. BIJBRL,
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1477., waar het een kost van tuinmoes bereid lpk,licht,datuitbrandend was ontstaat. V oortg
aanduiit. Van hier warmoezier, warm oezierster. evenveel,a1s waskaars en wasstok.
Zamenstell.: warmoeshof,warmoeskruid,warmoes- W a sleh en . b. w.j ik wiesch, heb gewasland, warmoestuin, enz. Knolwarmoes, koolwar- schen. Al wri
jvende en kletsende,door middel
m O0S, enz.

van water zuivcren:zj houdtveelvan waeschen

Warmoes komt van moes, en lrfzr,weer,eene en plassen. Si
j wiesschen hare kleederen. BxJomtuininp en om tuindeplaats,een tuin,van waren, BxLv. Zich wasschen en baden. Hiwas bezweet
oudd. warden, pcrf6n, fr. garder, ital. guardare, en zeer verhit, en wilde wasschen sine lede. M .

waarvan hethoogd.Garten,en hetfr.jardî
'
n,ook SToxs. Dehandeninonschuld wasschen is,zkne

onschuld betuigen. Bekend is deuitdrukking van:
W ar- te. v. De gesteldheid van iets,dat in bloed wasschen: dwelc ghighewasschen hebt
warm is,in de verschillende beteekenissen van dit van sinen sonden in u bloet reene. A .Blgxs.
woord: de warmte van het land. Natunrli
jke De handen in iemands bloed wasschen, hem verwarmte. Si
j deckten hem met kleederen, doch moordcn. En men bezigt het werkw. wasschen
afbtam men.

hi
j en kreech geene warmte. BxgBslzv. Datsint wegenseenebjzonderemaniervan teekenen:het
Jan ons de gewoonljke warmte zoude leveren. is met oostindischen inkt gewasschtn. Spreekw.:
HooJ?T. Metaldewarmtevanzkneverbeeldings- ik za1datvarken we1wasschen, die beslommerde
zaak welvolvoeren. Iemand wasschen,of iem and
kracht. V an warm.
W areen : b. en o. w.,il<warmde,heb ge- het hoofd - de ooren wasschen,hem doorstrjx
jnzi
j
')
warmd. Bedr-, in de war brengen:gi
j zultdat ken. Alsdeeenehand de anderewascht,zi
garen warren. Onz.!in de war geraken:tle zi
jde beide schoon, a1s men elkander voorthelpt, be4
wartineen. V an hler gewar, war, warlen. Zamenstell.: wargaren, wargeest, warkop, warkruid,
een plantgewas;warziek,warzucht,warzuchtig,enz.
Ontwarren,verwarren,enz.
W'
Wr9.e??, hoogd.,OTFRJD.wlb-ven,komtvan het
oude wiren,zweed.wk-ra,lat,gyrare,gieren! rond-

voordeeltm en zich onderling. Van hier gewaschy

wasch, enz.

waschster, wasscher, wasscherj,

wassching. Zamenstell.: waschbank,waschbekken.
waschblouwel,Klrz.- waschdag,waschdoek,waschhuis,waschketel,waschkeuken, waschkuip, waschm eid,waschfobbe,waschvat, wasehvrouwy waschdraai
jen, hetwelk de eigenli
jke beteekenls van water,enz. Afwasschen,bewasschen,doorwasschen,
warren ook is,waarvan het voortdurend warlen de herwasschen, uitwasschen, verwasschen, voortwasschen,wegwasschen,enz. Klanknabootsend.
zi
jneheeft. o
''
W ael,bi
lv.n.en bl
jw. Verwantaan dwars. W asgen, o. w., ik wies, ben gewassen.
Ergens van afgekeerd,afkeerig :wars van zulken Groei
jen,tiereu, vermenigvuldigen: die vruchten,
lof.
die God jaerlix weder laet wassen. MAT.DIR
W aréaal, v. V an war. Verwarde taal, SOND. Zi
jn hartshoren steil gewassen op het
hooft. Voxp. sYasset ende m enichfoudicht. BIJrede:hi
j spreektniets dan wartaal.
W as.o. De stof,waaruitdebi
jen honigratcn BEL, 1477. De maan wast,a1s haar lichtzich in
bereiden:hoe dckorven m eervanonnutwaseh ge- omtrek uitbreidt. Van hier gewas,wasdom ,waszuivertzi
jn. Voxo. M i
jn herteisa1swas. Bxa- sing en wa6sellaar,zoo hetstamhuis van W AsslBssv. V an hier wassen,onverb.bi-jv.n.
,&'
allwas NAAR zknen naam van de halvemaan,die hetin

gemaakt. Zamenstell.:wasbleekeri
j,wasboom,was- zijn wapenschild voert,ontleend heeft; want dan
kaars,waslicht,wasstok, enz. Stopwas, ztlgelwas, moetdeze naam oulings evenzeer eene wassende
enz.
maanbeteekendhebben,alsbi
jCwTs,in:ikwensch,
1Cc.
s,vrles.waachs, hoogd-,Kls.Jz
Fttcâw,zweed.,
ellg. wax, neders. wasz, sla&'on. wosk, WYILLIR.
uuhs,is van eenen onzekeren oorsprong.
W asbeem , m., meerv. wasboomen. Een
amerikaansch en kaapsch heestergewas, dat was
voortbrengt:de wasboom zweemtveelnaareenen
mirteboom.
W ageh . v.,meerv.wasschen. Yan wasschen.
D e daad van wasschen : de wastth hebben,aan

de wasch zi
jl). De kleederen enz,die men was-

dat uw wassenaar nog langewassen m ag! Zamenstell.: aanwassen, bewassen,toewaesen,uitwagsen,
verwassen,voqrtwasscn,enz.

1Ftz:.
s6?l, i
jsl. waxa, vries. waachsje, hoogd.
wachsen,verschilt grooteljks van wasschen,waarmede hetilltusschen wel eens verward wordt.
W assen. b.w.,Q waste,heb gewast. Yan

was. Met was bcstri
jken: laarzen wassen. Gewastlinnen.
W assen. zie Y ff'.

schen wil, wascht, of pas gewasschen heeft,en
W al, vragend en betrekkeli
jk voornaamwoord:
verder in orde brengt:de natte wasch,de drooge het o@nzkdig geslacht van wie. Alles, wat ik u
wasch. Dewasch tellen,bleeken,opdoen,sti
jven, zeg, IS waar. Ook wort
lt het bi
jmanneljkeen

stri
jken,enz. Zamenstell,:waschli
jst, waschmand, vrouweli
jkezelfstandige naamwoorden,in hetmeerenz. Kinderwasch enz.
c1 enkelvoud, gebezigd; het zi
j regtstreeks, of
W asde- . m. V all wassen. Aanwas,groei: anderzins,vragende:watgasten kri
jgt gk? W at
jn zalik u zenden? Avatmensche onder11
het beneemt den boom zi
jnen wasdom. Indien wi
zulke telgen haren wasdom bereikten. V oxt). ofte wat vrouwe - ? BlasELv. W at gaef uw
Tot den wasdom van A msterdam . 1100:,1..
hartbehaege. Voxo. In watstad ik mjn veeW a ge- . m.,meerv.,wasem s. Een voclltige bli
jfhield. Ook wordt wat, in het onzi
jdig g:damp, die ergens uit opklim t:de ketelbegintal
meer en meer wasem op te geven. V an gloeiendigen waassem totstikkens toe benaauwt. Voxo.
Van hier het onz.werkw.wasemen,waseming.
Wodezzl, is verwant aan waas, aanslag van
vruchten,enz.
W agk aael. M.,lie wanhkht.
W asHehl. O., meerv. waslichten. Eigen-

slacht, vaak, in eenen regtstreeks, ofanderzins,
vragenden zin vool-wat #f%: gebruikt:watishet?
Ik weet niet,wathet is. W atwinden dat er ruischen. Svat regen dat er plast. KAMI>HuJaz. W at
m et golven noch Eus bedektlagh. Voxo. V er-

koopt, wat ghj hebt,ende geefthetden armen.
BIJBELV.; waar dit woord voorts m eermalen de
plaats van hetgeen dcfy of het
geen,bekleedt;zoo
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Jkraamvrouwen,is,de
a1s in:wat ghj backen soudet,datbacktyende breken van het water, bi
siedetjwat ghj gieden soudet. Overigenswordt ontsluiting der baarmoeder. Op elkander gelijjks. Stilhetonzi
jdigewatdoormiddtlvan voorbi
Jallerlei ken,a1s twee droppelswater,is,grooteli
n lenaam woorden gevoegd, in: w at voor cen m an? le waters hebben diepe gronden,gebrek aa'
W at voor eene vrouw beeft hi
jsvan eenvoudigheid. In
j? lk weet niet vendigheid is geen bewi
m eer, wat voor een paard ik hem gegeven heb. zulke watersvangtm en zulke visschen,zulke bejvenhebbenzulkegevolgen. Datiswateropmi
jW atvoor dingen zi
jnhet?En op zich zelfbetee- dri
n molen,datdientmi
j. Hetwaterlooptmi
jom
kentwat,bjwoordel
i
jk,o? welk eene verregaande ne
wi
lze: wat heeft hi
j mi
J bcdrogen!W atben ik detanden,ikben:aauw hartig vanhonger,ik waterongelukkig!
tand naareeni
gespi
js. Hetwaterkomtonsaande
ippen,de nood klimttotop hethoogste.V anhier
W at.een onveranderli
jk A-oornaamwoord,van l
hetollz.geslncht,datookalsbi
jw.gebruiktwordt? waterachtig, waterig, waterloos,w aterschap. Zaen aan ietsbeantwoordt:geefmk ook wat! 11tJ
' menstell.:waterader,wateralf,waterandoorn, waheeft hem w atte boodschappen. BIJBELV. A ls terappel, waterbaars, w aterbak,waterbal, waterbi
jw.:ik moetwatrusten. Bli
jfnog wat! Vri
j beek,waterbeest
je,waterbekken,waterbel,watererg,waterbezie,waterblaas,waterblaasjes,waterwatis nlerkeli
jk;heel wat grooteli
jks,wanneer b
men hetalsbkw.gebruikt;en andersietsgroots: blaauw , w aterblad,w aterblazer,w aterbobbel,wahi
j scbi
jnt heel wat te zjn. Ditwoord lseene terbokje,waterboog,waterboom,waterbotlwkunde,
verkorting van het oude ietwest hoogd. etwas, waterbrems,waterbreuk,waterbri
j,waterbuik,waVOND. en anderen ietwat?in den omgang ietewatt terbuis, waterdamp, waterdier, waterdigt, waterHAIZMA Letofwat,lat.ahqul.
d;ziet
.
ets)ofhet is draagster, waterdrager, waterdrinker, waterdrinkeen der punten van overeenstemming tusschen het ster, waterdrop, waterdroppel, wateremmer, wanederd.en hetgrieksch,w aarin men Tt op soort- tereppe, waterQesch, watergal, w atergang,water-

gat, watergeregt, watergetk,watergezwel,watergeli
jk eenewi
jze bezigt.
W aler.o.meerv.watcrenen waters. Soortge- glas, watergod, watergodin,watergolf,watergoot,
li
jk eenevloeibare stof,alserzichinonzendandp- watergracht, watergroef, waterhagedis,waterheer,
kring vormt,en daaruitindruppelsnederkom t:een wateihoen,waterhondjwaterhoofd,waterhoos,wadronk waters. Dewi
jlzeeen lange wjlgeen bron terkaars, waterkan, waterkanker, waterkant,wanoch water nutte.Voxo. Iletw ater en de ltleht terkeer, waterkeering,wattrkers,waterkervel,w ahebt gbi
j ()m niet.S/ISGH. Verscheidene A'loei- terkleur, waterkleurig, waterkom, waterkoning,
bare stoffen,die in kleur en Yloeibaarheid m tthet w aterkoud,waterkruik,waterkuip,w aterlaars,w a-

eigenljke water overeenkomen,in dezamenstell-: terland, enz. waterleeuw,waterleiding,waterguldewater, oogwater, enz.;en a1s men zegt:de lelie, waterlinsj w aterlisch, waterlook,waterloop,
oogen staan hem vo1water. Hi
J loostzi
jn water. waterloopig,waterloot,waterlozing,waterluis,wa-

lemand het w ater aftappen. Hetw ater hebben, termalrouw, waterm an, waterm eloen,w atermolen,
Aan hetwatersterven,enz. Eeneverzamelingvan watermug,w atermunt,waterm uur,w aternavelbreuk,
water: in het w atcr vallen. V cle wateren door- waternavelkruid, waternimf, waternikker, w ater-

sndden hetland. Hi
jkeerdeharewatereninbloet. noot,waterorgel,waterpaard,waterpaardellstaart,
BIJBsLv.; waar ditmeerv.intusschen meermalen, waterpas,waterpeil,waterpeper,waterpi
jp,waterin navolging van hethebr.,eenen vloed van wa- pimpernel, waterpissebed, waterplaats, waterpoel,
ter aanduidt. De vloeibare bouwstofvan onder- waterpok,waterpomp,waterpoort,w aterpot,water-

scheidene hemelligchamen,in: daer zi
j een ui
jt- proef,waterpuist,waterput,waterputter,waterraaf,
spansel in 'tmidden derwateren,endedatmake waterrad,waterradi
js,waterraket,waterrat,waterschejdinge tusschen wateren ende wateren.BIa- ri
jk,waterroos,waterrups,watersalade,watersala-

Bssv. Het enkelv. beteekent ook de golvingy mander,waterscheerling,waterschent,waterschilddie er op verseheidene stofren gcdrukt wordt: yad, watersckip, waterschipper, waterschorpioen,
het water van di: taf is zoo fraainiet,a1s dat waterschout,waterschouw,waterschuit,waterschuw,
van die andere;en de waterglans van parels,dia- waterslang,watersnep,watersnood,waterspel,wamanten, enz.: het water van dien steen is niet terspin, waterspoor, waterspreeuw , watersprong,
zuiver. Te water is op,ofover,zeeën,rivieren, waterspruit,waterstaat,waterstad,watersteen,wa-

enz.: hi
j rei
stte water. Kan datgoed hierniet terstoom, waterstraal, waterstroom, waterstruik,
te waterkomen? In hetwater:de hond ging te watertanden,watertandig,watertogt,waterton,w a-

water. Tewateren tebrood zitten is,gevonnisd tertor,watertreder, watertuin.wateruilt
je,waterzi
jn, om in eene gevangenis van enkel Fater en uurwerk, waterval, watervang,watervat,watervabrood te leven. Zich tot waterschrei
jen is,ge- ren,watervee,waterveil,waterveld,waterverf,waweldig schreien. Zich totwater zweeten,gewel- terverwig, waterverheveling,watervi
jver,watervi
jdig zweeten. Boven water zi
jn, behonden zi
jn, zel,waterviool,watervisch,watervlieg,watervlier,
niets meer te vreezen hebben. Tusschen water en watervlies, w atervliet,w atervloed,watervloo,wawind dri
jven,tusschen beidebli
jven hangen,on- tervogel, watervrees, waterweegbree,waterweegverschillig zi
jn. GodswateroverGodsakkerlatell ktlndc,waterwel,waterwerk,waterwilg,waterzak,
gaan, zich om niets bekommeren,ofbekreunen. waterzalm, waterzoo, waterzucht, waterzwaluw,
W ater ergens om vuil maken, zich deswegens waterzwi
jn, enz. Aluinwater,ani
jswater,badwaeenige moeite geven. W ater in zee dragen,ver- ter,bakwater,bergwater,binnenw ater,bronwater,
loren arbeid doen. W aterinzi
jnen wi
jn mengen, buitenFater, doopwater, fonteinwater, galwater,
zich inbinden. In troebel water visschen, zi
jn gerstwater,gootwater,graswater,guldeBrater,handvoordeel met eene plaats gri
jpende verwarring water, honigwater, kalkwater,kaneelwater,knoldoen. Hoog water is, een hooge vloed in zee,of watery lavendelwater, ledewater, lekwater,leschnabi
jdezelve,maarook we1eensaandrang totde water,loogwater, maagwater, maaswatery meerlozing van water. Pi
ln op hetwateris,pi
jn op water, oogwater,oranjewater, poelwater, yompde wegen,langs welke hetztlve zich ontlast. flet water, putwattr, regenwator,reukwatqr.rivzerwa-
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ter, rozewater, schotelw ater,smidsw ater,sneeuw- ders waterloop. Evenveelw clke gang voorw ater:
water, spawaterj theewater,toewater,twistwater, bleven si
jstaen bi
j den waterganck desoppersten
vaarwater, vaatwater, venkelwater, vischwater, vi
jvers. BXJBELV.;en bi
jzonderli
jk degang langs
weegbreewater,woelwater, woudwater, wi
jwater, dezjbqorden dermeesteschepen:hi
jvielvanden
w atergang in zee.
zeepwatery zeew ater,enz.
Y cfer,angels.waeter,vries.wetter,hoogd.< c.
:- W aleegaé,o.,m eerv.watergaten. Eengat,
ser, OTERID. uuazav, gr. û3ttlp, is verwant aan waardoorwatervloei
jen kan;en een gat,datvol
wasent,en komtvan een oudnoordsch stamw oord, water is. Overdragteli
jk, eene slechte plaats, die
waarvan men in hetlat.udus,slav.woda,zw ttd. rondom in het water ligt,ofdaarm ede opgevuld
vat, neders.%nee8, vries.wiet,nat,vochtig,sporen is:hetwas voor dezen een akelig watergat.
vindt.
W alerged. m..zie wateralf.
W ateraeht:g. waterig,enz..zie water.
'
W alergede
zn. 1
:.,zie waternçmf
W alerader,v.,m eerv.wateraderen en wa- W alerh aged:s,v.,mecrv.w aterhagedigsen.
teraders. In de ontleedkunde, weikder,lat.vasa Een vergiftig slag van hagedissen,datzieh in het
lt
/lzeâcscc. Voorts, ook ader van water in het water ophoudt. In het hoogd. Wassereidechse.

ingewand deraarde:zi
Jboorden,totdatzi
j eene W alerheee, m.,zie waterall.
waterader vonden.
W aleeh eofd, o., meerv. waterhoofden.
w aleraif.m.,meerv.wateralfen. Bi
j KIL. Een hoofd,datuitophooging van stofren gezwolevenveel, als waternecker, eene onteercnde benaming van eenen watergod, of waterheer,zoo ks
de gew aande bescherm geesten der wateren anders
heeten.
W aleeappe'.m.,meerv.waterappelen. I)e
vrucht van den waterappelboom )en ook we1eens
die boom zelf, die in A merika langs hetw ater
groeit.
W aleebaael.m.,zie waterzoo.
W aleebepgp m .,mterv.waterbergen. Eene
hoogsti
jgende golf; elcke w aterbergh hun drcight
den jongsten dagh. V oxo.
W aéeebez:e,v.,m eerv. w aterbeziLn. Een
plantgesvas, dat in stilstaande wateren, en op
moerassigegronden,groeit,dusnaardeszelfsvrucht
genoemd.
W a leeblazee,m.,m eerv.waterblazers. Bi
j
Klra. alle slag van zoogdiercn,dat,in hetw ater
levende,uit een of meer blaasgaten w ateruitspnit.
W ateeboe- ,m.,meerv.wattrboomen. Een
amerikaansch boomgewas: de w aterboom groeit
midden in hetw ater.
W akerbeuw kunde, v. De kunst, om
aan, of in,lletw ater te bouwen,en allerleiw erken aan to Ieggen: de Hollanders munten in de
waterbouwknndeuit. V an hier waterbouwkundig.
W alerbeem s. Vw, meerv. svaterbrenlsen.
Een bi
jzonder slag van bremsen,dat zich aan en
OP het water onthoudt,anderswatermug en watervlieg.
W alepbpeu k . Y., m eerv. waterbreuken.
Eenetegennatuurljkeverzam eling van wei,in den
rok van den balzak.
W aleebu :k. n1.,zie watel.zak.

len is,zoo als dat van klnderen,die de engelsche
ziekte hebben.
'W aéerh eos, v., meerv.waterhoozen. Een

bekendluchtverschi
jnsel)eeneopklimmendewater-

hoos.
W alee:g, zie water.
W aler:n g. v.,meerv.wateringen. D edaatl
van wateren; en hetgeen dicnt, om een land te
bewateren, een kanaal, dat door hetzelve loopt,

anders weterlngt W ateringen heeft zi
jnen naam
zekerl
i
jk van watering.
W aleek aars. v., m eerv. wattrkaarsell.
Zekerslag van vuurwerk,datop hetwaterdrjft,
en voortbrandt;anderswaterbal.
W aletk an ker. m Zekcre ziekte van,
of gebrek in den mond.
W alerk aul, m., m eerîr.w aterkallten. I)e
kant van den v eg,ofwal,aan het w ater: langs
den w aterkantw andelen.
'W aleen eer, m., m eerv. w aterkeeren. A l
wat dient, o1n water te keeren,en afte weren :
waterkeeren en sluizen openzcttell. Anderswaterkeering.
W aleekeee:ng. 1'.,zie waterkeer.
'W aleeheeg. v. Een plantgew as,w aarvan
men zeven1 en tw intig soorten telt:gemeene w aterkers,wilde waterkers, tw eeslachtige waterkers,
enz.

W aleek eeve'. v. Een plantengeslachtvan
tweederleisoort:gemeencw aterkervel,zwitsersche
waterkervel.

W aleekoud, bkv.n. en bi
jw. Vochtig

koud,koud door vochtigheitl:het is w aterkoud.
W aleelaaes,v.,nleerv.waterlaarzen. Eene
W aleed:gl,bi
jv.n. Zoo digt,dater geell laars,dietegen hetwaterbestand,en waterdigt,is.
'W atee:a nd. o. Eerf land, dat volwater
water doordringt:waterdigte laarzen.
W aleeen . b.en o.w.,ik w aterde,heb ge- is. De eigennaam van een oord tegenover Am -

jke Broek in W aterland. Vanl
'
iier
Yaterd. Bedr-,metwater besproei
jenjbewateren: sterdam :hetri
datland moet beter gewaterd worden. Ghi
j sùlt W aterlander,waterlandsch.
zi
jn a1s een gewaterd hof. BJJBELV. Te water W aéer:audee, m , meerv. W aterlanders.
leiden, water geven:de ruiteri
j waterde de paar- Een bewoner van W aterland. Onei
genli
jk, een
den So begheerden siI
laersVadersscepen(scla- traan:de waterlantlers liepen hem ovcr deoogen.
Er
be
gi
nne
n
w
at
er
l
ande
r
s
t
e
komen.
pen)tewatcren. BIJBZL,1477. Metwatermengen:die wi
jn isri
jkeli
jkgewaterd. Verschillende 'W aéee'eep. m .,zie watergang.
stoflen van hare gewone golving voorzien:gew a- '
W aterieos, bi
jv.n. Van waterontbloot:
terd grein- Onz., met waterachtig vochtbedekt si
j si
jnwaterloosewoleken. BIJBELV. Van hier
w orden :hoe w atertuw liflkeroog zoo? D e tan- waterloosheid.

'
W alee:eet, v., meerv. sFaterloten. Eene
water lozen: laat het kind eens w ateren. Van onnuttelootvan eenen boom,die denzelven zi
jne
hiel-w atering. Zam enstell.:bew ateren,doorw ate- sappcn onttrek-t. Bi
jKls.waterscheut,ondevghewas.
Hoogd. Wasserreks, Wasserschosz, Y tsd.
çerdclvdz.
ren.uitwateren,verw ateren,enz.
W a:ergang, m.,mtqrv.watergangen. An- W alerlez:ug, v., meerv. wattrlozingen.

den waterenhem daarnaar;zie watertanden. Zi
jn
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De daad van water lozen:de waterlozing gaat op het water werkend rad van eenen watermolen
bi
j bem nog eteeds van pi
jn verzeld. Deweg. nocmt m en, in tegenoverstelling van een zoogelangs welken,of de opening,waardoor,m en water noem d waterrad,een scheprad.

loost:denieuwe waterlozing van Ri
jnland.

W alerellk.bi
lv.n.,waterdjker,waterrjkst.

W aéee- a n. m.,m eerv.watermannen. Een W elbewaterd: een waterri
jk oord. Uithetwam an,die voor anderen water haalt,ofwater ver- terri
jcke lantvan lsrael. BzaBELv.
koopt, zoo a1s te A msterdam . Een der sterren- W aleeseha r. v., meerv. waterschappen.
beelden van den dierenriem :de zon is in den Bi
jKIL.evenveel,a1swaterleiding;en voorts ou-

waternlan.
lings gebruikeli
jk,i,1 plaats van heemraadschap:
W atex- e:eu. m., meerv. watermolens. die gheLrft si
jn, ende geseten,in der waterschap
Een m olen, die door hetwater gedreven wordt, van sparendam . v.HAss.
of ecn-molen, door middel waarvan men watcr W alerseheee:#ng. m. Eene bi
jzondere
wegmaalt.
W alee- u u e. v. Een plantengeslacht,
'
waarvan men twee soorten telt:paarbladige waterm uur,kransbladige watermuur,anders ook ?,
t)cterpaardenstaartgenoem d.
W a leen aveibeeu k. v., m eerv.waterna-

soort van scheerling, van welke m en driederlei
slag aantreh : vergiftige waterseheerling, boldragende,en gevlakte,waterscheerling.
W alerse:lfp , o.,m eerv.waterschepen. An'
ders waterschut't. Een schip,dattot aanvoer van
water dient. Van llierwaterschipper.

velbreuken. Een toeval van de waterzucht:hi
j
kreeg eene waternavelbreuk.
W aleenaveikru:d. o. Een plantgewas
van vi
jf verschillende soorten:gemeen waternavelkruid vindt men in Frankri
jk,Holland,enz-;de
andere soorten behooren tot andere wereldtleelen.
W alern:kkex.m.
,zie wateraf.

'
W akeeseheep:een.m.,meerv.waterschorli
jke ni
jpers, a1s de schorpioenen, aan den kop
heeft,en waarvan men zeven soorten telt: groote
waterschorpioen enz.
W aleeseiteul. m., rneerv. waterschouten.
Een onderschout,die de orde onder het seheepspioenen. Een insektengeslacht,dat twee soortge-

W a texn :m f, v., meerv.waternimfen. Een volk en de schepen houdt,welke voorAmsterdam ,
denkbeeldig wezen, van denzelfden aard, a1s de Rotterdam en in andere havens liggqn : het werd

wateralikuitgezonderd, dat dit een mannet
je,en bi
Jden waterschoutaangebragt.
de materninf een wl
jfje is,datanders watergodl
h, W aterseheuw .v. Onderzoek,ofvaarten,
zeegodt
n, k
l/fef
.g
odl'
n, strootngodin,stroomninf vll
kt- enanderewateren,in bchoorli
jken staat zi
jn: hi
j
maagh pJl>f??'
z3
/; of zeenl
'
p!
/ heet:de dichters wordtbi
jelkewaterschouw bekeurd.
droomen steedsvan blondcwaternimfenmetrieten W ateesehu:k. v.,ziewaterschê
à
'.
pruiken.
W a*ersehuw , bi
jv.n.en bi
jw. Bevreesd
W alerneet. v., meerv. waternoten. Een voorwater,ofbezetmet de watervrees,van dolle
plantgewag,datdigtaanhetwatergroeit,enwelks honden: zoodra hi
j waterschuw werd,wierp men
vruchten naar kastanjes zweemen:dc waternoot hen)onverhoedsin hetwater.
draazt ook den naam van minki
jzer.
W atersnood. m., mecrv. watersnooden.
W a teepaa rd. o., meerv. waterpaarden. N ood,die door opbrllising van den oceaan,ofanAndersrivierpaard ennù'
lpaard. Eendergrootste derewateren,veroorzaaktwordt:om denjongsten
zoogdieren, dat zich veel in hetwater ophoudt: watersnood t'ontvlieu. Voxo.
hetgedrogteli
jkewaterpaard van den Ni
J1.
'
W aleee ln.v.,mcerv.waterspinnen. Eene
W alerpas.bi
jv.n.enbi
jw. Dezelfdestrek- der grootste soorten van spillnen,diein hetwaking hebbende, a1s de oppervlakte des waters: terhuishoudt)de waterspin vorm tzich een horeneene zoldering waterpas maken. De vloer ligt tje tothalr verbldf.
tlietwaterpas. Van hetvolgende.
'
W alerspeee, o., nleerv.watersporen. Bi
J

W alerpag. o., meerv. watcrpassen. Een t1e Ilichters hetpad,de weg des waters:debaren
werktuig,waarvan m en zich bedient,om iets wa- in de zee gescheurtop 'twaterspoor vastruischen.

terpaste rigten:hetwaterpasderlandmetersver- Voyo. En volgtlangs'
twaterspoor duszi
jn lbrsehilt van dat der metselaars en verdere hand- tuin. Poo'r. In overeenstemming hierm ede wordt
werkslieden. V an hier het bedr. 1:,.waterpassen, ook zeespoor gebrnikt.
m et hetwaterpas beproevcn,of onderzoeken.
'W a leespu âl, v.,meerv.waterspuiten. An-

W aéerpassen,zie waterpas.
ders blooteli
jk spuit. Een werktuig,o)n waterte
W alerpiaats. v., meerv. watcrplaatsen. spuiten:men voertdewaterspuittespadebi
Jder

Eene plaats, waar men paarden enz.watert: de hallt. V oxl).
steile oevers boden ons nergens eene voegzam e W a*erslaal, m., m eerv. waterstaten. 1)e
waterplaats.
van het water,ofvan eell land,nwt

W aleepek. v.,zie waterplttàt.
tot het water:Ri
jnlands waterstaat is
W alerproef,v.,meerv.waterproeven.Eene merkeli
jk verLeterd. Aanleg el1 onderhoud van
beproeving van gewaande tooverheksen enz., die waterwerken: Direeteur van den waterstaat. Een
men,indebjgeloovige middeleeuwen,in hetwater ambt bi
j den waterstaatis een ambt,waarin men

wierp? of eenen steen m et de hand uitkokend den gezegtlen lAirecteur ter dienste staat.
water liet halen:de wreede uitvindingen van wa- 'W aéerslad, v., m eerv. waterstedel). Het
terproef en vuurproef. Zamenstell.; watcrprocf- gedeelte van eene stad, dat aan hetwaterligt:
lloed,die tegen het water bestand is.
oock heb ick de waterstadt illgenolnen. Bzgnsxzv.
W aterraaK, v.,m eerv.waterraven. Anders W aleelan den. o.w.,ik watertatldde,heb

zaraaf De benaming van een vogelengeslacht: gewatertand. Bi
j Ifzrz.waterbekken. Van verlande waterraven behooren totde kropganzen.
gen water in den mond kri
jgen:ik watertand er
W aleeead. o., m eerv. waterraden. Klrz. van. W ie zou niet watertanden naar aartsche
watermeulnnrad. Dat rad van eenen doorwater lekkerni
j? Voxo.
gedrevtntn molen, waarop l1es waser werkt:het

W aleréer. v.,meerv.watertorren. Een tor-
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rengeslacht, waarvan men vi
jftien soorten telt:de Tapir, onder den naam van waterzwjn,totdewatertor houdtzich in hetwster op.
zelfde klasse van dieren,a1s hetwaterpaard.
'W alee*reder. m., m eerv. watertreders. W aq e.o.
,zie watte.
Iemand, die, met behulp vau eenen toestel van 'W alte. v.,m eerv.watten. D oorm iddelvan
kurk.op llet.water treedt,anders zratel.trapper. li
jmwater, tot een los vilt zamengewerkte wol,
'W aleeu uew eek . o., meerv.wateruurwer- zi
jde, of katoen,waarmede men kleederen voert:
ken. Een werktuig,waal'uit binnen eenen bepaal- hetis metwatten gevuld. Voorts,ook de slecht-

den ti
jd eene berekende hoeveelheid van water ste zi
jde, %.
01,enz.,diemen totwatten gebruikt.
Eene kleine hoeveelheid daarvan zamengepakt,
wordt wan'
e genoemd:men stcekteen wat
jemet
warme melkin hetoortegen deoorpi
jn.
W'
cffe,fr.ouatte.hoogd. Gc/fG eng.wad,komt
van een oud wad,Yc/f,bi
jOTFRID.en anderen,

liep, en dat oulings tot een uurwerk verstrekte:
men bediende zich oulings,in plaats van zandlooPCrS.Vaak Van WatertlurBeerken.
W aleeveid. o., meerv. watervelden. D e
oppcrvlakte des waters, welke door de Dichters
elders als een veld,metwatervee van NEPTUXUS
opgevuld, beschouwd wordt:rinkeltop hetwaaterveld. Slx.v.CHAXD.
'W alerveeh eve::ng, v.,m eerv.waterverhevelingen. Dezen naam geeft men aan waterachtige dampen in de Iucllt, en antlere daaruit
ontstaande,verhevelingen:sneeuw,llagel,en m eer

een weefsel.
W eb .webbe,o.,meerv.webben. Een weefsel,

geweven doek, en bi
jzonderlkk eenezekere hoeveelheid daarvan:een web linnen;een nieuw web

ontgi
nnen. Dewi
ll 'tweb niet scheen tegapen.
HooFT. Bj VoxoEc is niet alleen we6 in spinneweb en paradi
jsweb, onzjdig,maarook webbet
in : het webbe opzetten ; even a1sin:ick hebbe
soortgeli
jkc waterverhevelingenjn leven afgesneden,geli
jk een weversi
jn webW alerv:
lzel.m.,meerv.watervi
jzels. Het mi
werktuig, door middel waarvan zoogenoemde vi
j- be. BIJBELV. Maareltlersishetvrouwel
i
jk:zoo
jdt in 'teint de webbe uws levens af.
zelnlolens het water opvi
jzelen. In het hoogd, weeft de tt
Jvasserschra3ébe,Wasserschnecke.
W a leevlseh . m.,zie waterzoo.
'W aleev::eg. 1*.,zie waterbrems.
W alexvifer, v. Etan heestergewas van
tweederlei soort: watervlier met platte, en m et

A xToxln. Zamenstell.: webboom, weversboom ;
KIra., webdraad, webgaren, webspin, K lL., enz.

Linnenweb, paradjsweb,bi
j Voxo.,een web,
datin het paradjs geweven is,en van Engelen
gezoomt met zuivcrli
jcke parlen, - spinneweb,

bolronde,bloemtrossen.
enZ.
W aleeviâes. o., m cerv.watervliezen. Een
F'
eie, webbe, hoogd. Woèe, komt van weben,
plantengeslacht? tot de wiercn behoorende,en uit oud opperd.weban.weven. Zie ditweven.
vi
jftien verschillende soorten bestaande:genaveld W ebse'leeen, o. w., enkel in de onbewatervlies,darm achtig watervligs,enz.
paalde wi
jze a1s z. n. gebruikeli
jk, wegens het
'
W alerv'ee. v.
,meerv.watervlooi
jen. Een aanleggen der scherillg van een web:ik ga aan
insektengeslacht, dat uit negen soorten bestaat, hetwebscheren. Van web en scheren.
waarvan eene den naam van vîschluis,en eeneden '
W ed,o.,meerv.wedden. Eigenli
jk,evenveel
llaam van watel'lul'
s, voert: de grootste van alle alswadde,eene waadbare plaats in een wate::de

watervlooi
jen, de moluksche krab,wordtdoorde ruiterszi
jn door'twed gevolgt.Hoos'T. Zoodra
Nederlandersm eermalen zeelul's genoem d,
W aleevrees. v.,z1e waterschuw.
W aleew eegb ree.v. Eenplantengeslacht,
waarvan men acht soorten telt:gele waterweegbree,gesternde waterweegbree.

de hinde kwam , en lobberde in dit wedt.Voxo.

Bi
jzonderli
jk, een paardenwed: hk is met het
paerd naar'twedgereden.HALMA. Endehi
jghinc
over datwedde iaboth.BJJBEL, l477.
JFE/,hoogd.Fuvt, fr. gutjital.guadoblat.va-

W alekw eegkunde.v. Eene wl
jsgeerige fllzzzl. Zie wad,
'
W ed, v. W eddenschap, wedstrjd: daar ze
in de wedzongen.Voxo. Zamenstell.:wedjveren, wedloopen,enz.,wedpri
js,wedspel,wedstri
jd,

beschouwing van de zwaarte en werkkl'acht van
water en andere vochten: ARclllMyln1Is was een
voornaam beoefenaarvan dewaterweegktlnde. V an
hier waterweegkundig.
W aleezak. m ., meerv.waterzakken. Zulk
een lederen zak, a1s waarin de Oosterlingen op
reis water medevoeren. V oorts, geeft men den
naam van waterzak ook weIeens aan iemand,die
veel water drinkt, en dien m en anders waterbuik
noemt:hetis een regte waterzak.
'W ateezai- , m.,zie hetvolgende.
W aleezee. v. In plaats van het meerv.

enz. D itwoord komtvan œedden.
W edde. v., meerv. wedden. Anders J'
ccrwedde. Geld,datvoor diensten,ofantlerzins,aan
iemand tflegelegd wordt: hoeveel bedraagt uwe

wedde? De kleenheit zi
jner wedde. Hooy'
r,die
elders intusschen schreef: het wedde zi
jner doorlugtigheit D it woord is verwant aan hetlat.vades,geld,dattotonderpand gegeven wordt,welke

beteekeni
s, cn die van verwaarborging,weddebj
gebrui
kt men dat van hetverkleinw.waterzootie. KlIz.heeft.
Eene hoeveelheid van visch,die uithet water ge- W edden . o. w., ik weddede, heb gewed.
geten, en daarom watervisch,waterbaars,kzwfei'io/, Ei
genli
jk, afspreken, bedingen. Van hier voldinwaterzalm, enz. genoemd wordt. V oorts is:m et gen; oiï-zi
jn onschultt.e wedden.v.HAss. Geld
eene waterzoo te huis komen, ook we1 eens,in bi
j afspraak toeleggen,a1s eenewedde;ziewedde; of als een onderpand,welke beteekenis wed.
hetwatergelegen hebben en doornatzi
jn.
W aleezue'xt. v. Ecne bekende krankheid: den bj Kzra.heeft,ofeindeldk eene weddenschap
het wort gehouden den wissen voorbo van een aangaan: ik wed, om . al wat gi
j wilt. Honderd

bolle waterzncht. V oxo. V an hier waterzuch- tegen een wedden. 'regen,ofmet,iem and wedden.
til;.
W eddet doch met mjnen heere,den Koninck.
terzwi
jnen.Een BZJBSLV. V an hier wed, wedde, weddenscbap,
W aleezw :
lx.. O., m eerv.wa
zuidamerikaansch zoogdier, datzicll,even als het wedder, wedding, wedster. Zamenstcll.: verwedNjlpaard, in hetwaierophoudt:m en brengt den den enz.
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W edex. W eer, 0. Luchtsgestcldheid:dijzig bi
l herhaling, en het vries.jtt,jitte?dathetzelfde

weder. Tegens het natte weder. V oxo. 't Goed
weder van (1e voorlede week HooFT. Bi
jzonderjjk, onweder:hetweder,ofweer,is er in geslagen. 1)e sehadeli
jke invloed van eene vochtige
luchtop verschillende dingen:watzi
jn die glazen

beteekent. Misschien zou hier ook in aanm erking
kunnen komen het et,in ons etgroen,nieuw groen,

vries.nfi#t
?.
s,in onsetmaalbdatdan een gestadig
herhaald tjdperk van vier en twintig nren aanduidt, en in ons ettelt
jk, waarin het denkbeeld

vo1weer!Hetweerisin degordjnen. Mooiwe- van herhaling m edea1sheerschendekan bcschouwd
der, ofweer,ergensm ede spelen is.zieh op eene worden.
weelderige, en verkwistende,wi
jze daârvan bedie- 'W edeean éw oerd, o., meerv. wederant-

nen. Zamenstell.:wedermaeckster,tooverkol,we- woorden. Een antwoord, hetwelk m en op een
dervoghel, KIL.,weeraqeider,weerglas,weerhaan, ander antwoord geeft:ik kreeg van hem op mi
jn
weerhuisje, weerlicht, weerplaat, weerslagrweer- antwoord ditwederantwoord. Van hier het bedr.
tafel,t
we
r
kw.
we
de
r
ant
wo
or
de
n.
Mr
e.
ervVe
oors
pee
lr
ler
erwi
js, weerwi
dn
z
we
n,ewe
nz.
jzer,weerziek.
W edera nlw eeeden . zie wederantwoord.
W'
kder,weer,Klra.ook wedder,vries.waar,eng. R -ederba auw en .o.w.,ik wederbaauwde,
weather, is verwant aan hetslavon.witen',weter, heb wederbaauwd W edergalmen:terwi-bld'oli
jven
wind,en aan het gr.dt#xjp.
wederbaeuden. M oox.
'W edex. m .,zie weer.
W ederbaren, z1e wedergeboren.

W eder. weer,bi
jw. Eigenli
jk,bi
jterugkeering; en voorts, daar men bi
jterugkeering eene
rigting aanneem t, welke tegen de vorigeovcrstaat,
oulings ook, als voorzetsel,tegen:dinu lovedeu
sworen weder mi.v.Hwss. Ilat wioorloghende
worden weder enighen H eren.v.M llals. D ezelf(1e beteekenis heeftweder in verscheidene zamenstellingen. En van deze beteekenis van weder

'
W ederbaesl:g,zie weerbarstl
j

'
W ederbed:ug. o. Van wedevbedinpen.
De daad van wederbedingen:onder weqerbeding
van hetgeleende.
W edee edlngen, b. w., ik bedong weder,heb wederbedongen. B edingen,datmen iets

wederontvangen zal: a1sgi
J datnieuwspapier'gelezen llebt, beding ik hetw eder. V an hier we-

komtwederenenz.,bt
lKIyv. A1sbi
jm,beteekende derbeding.
het oulings vaak bi
l onderlingetegenoverstelli
ng: 'W ederbegeeren. b.w.,ik begeerde weweeder dat hi den pacht ghave,jof enne dede. der, heb wederbegeerd. Begeeren, dat men iets
v.Hwss. 0u1.werd het ook a1sontkennend,voor terugontvange: ik vrees, dathi
jhetwederbegeenoclh gebezigd: weder lopen noch ontgaen. M . ren zal. V an hier wederbegeering.
S'
roxs. In den eigenli
jken zinvan bi
jterugkee- W edepb eW em en . b. w.,ik bekwam wering komt het voor in heen en weder, b.v.:hi
j der,heb wederbekomen. 0p nieuw in bezit kri
j-

loopt heen en weder. Ecn stierdie heene enwe- gen :hoe bekom ik het verlorene weder? M et
der klavert en weit. VoNo. In ginds en wedert hetonz.,bekonlen wordtwedernietzam cngevoegd:
geli
lck de sprinckhanen ginsendeweerhuppelen. ik bekwam weder, ben weder bekom en,to tzich
BTaBsrav. En in weder e??voort,dat oulings voor zelven komen, herstellen: hi
j zalwelwederbeachteruit en vooruit, e)1 dus aan alle kantenyge- komen.
bezigd werd :men mochte sien al in demortvan W ed exb#eden . verouderd b.w., ik weder-

den werke weder en Ar
ort.M.S'
roxs. Sisagen bood,heb wederboden. Bi
jKIr,.doorbieden,geop, si sagen 'dale: si gingen weder, sigingen bieden,wederstaan,ofverhindercn,en dus verbievord.Splylo.HlsToR. Denzelfden zin heeftweder den; even a1s wederbod bj hem aan verbod bein deze en gene zamenstell.m eermalen;zoo a1sin antwoordt.
wederkomen, a1s men zegt:ik kom straks weder; 'W ederbrengen, b. w ., ik bragt weder,

maar alsmen zegt:ik zalweleenswederkomen, heb wedergebragt. Terugbrengen : wi
j hebben
heeftwedev in deze zam enstell.,even a1s in m eer 't zelve wedergebracbt in onse hant. BlaB>zLv.
andere, de kracht van bi
jhcrhaling,diehetook Vanhierwederbrenger,wederbrenging,wederbrengop zich zelfoefent.zoo als in:sa1ick weder ge- ster.
naken ten stri
jde.BJJBSLV. W atacrdsclzgebroet '
W ederd:enen. b.w., ik diende weder,
weer klavert ten berreghstapel op. V oxo. En heb wedergediend. Dienst beantwoorden : ik
eldersbeantwoordthetaan op nieuw:si
jwaswe- wenschte,datik u ergensmede wederdienen kon.
der als si
jn ander vleesch. BIJBELV. T)e zee Van lzierwederdienst.
krdght weder strant. Voxo. Eindeli
jk, oefent '
W ederd:ensl, v., meerv. wederdiensten.
weder eene bi
jzondere kracllt in soortgeli
jke ge- Dienst, waarmede men eene dienstbeantwoordt:
zegden, a1s: hi
J maakt het weder, dat is,hi
j ik ben altoostotwederdienstbereid. Van wederbrengt het,door hette maken,op nieuw in den dt'enen.
voriken staat, a1s men maakt met nadruk uit- '
W edeedeopen. b.w.,zelden gebruik-eli
jk,
spreekt; wantalsmen zulksten aanzien van we- dan in de onbepaalde wjze, alsz.n.,voorhet
#er doet, beteekenen de gezegde woorden, hi
j herdoopen, de wederdoop. Van hierwet
lerdoop,
maakt het bd herhaling. In beidegevallen bli
jft herhaalde doop;wederdooper,al wie reeds geweder van het werkw.afgescheiden.
doopte m ensehen herdoopt, enz.
Hfetfer,weer,vries.wer,eng.,in eene dervoor- '
W ederdoopee. m.jzie wederdoopen.
gemelde beteekenissen, wbether, neders. wedder, 'W edere:geilen, b. w.? ik eischte weder,

zweed. veder, hoogd. a1sl)i
Jw-,wieder,alsvoorz. heb wedergeëischt. W ederkeerig eischen:a1s hi
J
wider, NoTx. wldartUral
al
.
llL. vltllrqt schi
jnt ver- maar niets wedereiseht. Terugeischen: ik eisch
want san het lat. zterumt en iterare, aan 0'/,in het geleende weder. V an hier wedereiscll.
î-tporan werdan, wedergeboren worden, en l'tlon, W ederga , zie wedergade.

wedervergelding, bj B'ILLIRAM,, aan id,in het W edergaaf.v.Anderswedergave. Terugzweed. idisla, herkaauwen,aan eh in hetangels. gaaf:bi
jde wedergaafvan hetgeleende.
edgyldan, wedervergelden, aan het eng.yet,nog,

W edergade, v. Anders wederga, 'r/J/grpc,
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weergade. Even a1e ega en .
9a,ofgade,een van hj wederkeere. Keertdezelve meteen vlootvan
gh schepen weder. Voxo. Van hier wedertwee aan elkander verbondene levende wezens, derti

en bi
lzonderli
jk de vrouw in tegenoverstelling van keer,wederkeering,enz.
den man: de weerga haet heur gade. Voxo. W ederkeex:g,bjv.n.en bjw.,wederkeeVoor den man genomen,zou hetmanneli
jk zi
jn; riger,wederkeerigst. Aan weerskanten plaatsgri
ldoch het wordt dus hedendaags niet gebruikt. pende,van weerskanten komende,enz.:wederkeeVoorts,een van tweedingen,diegezamenljk een rige genegenheid. Avederkeerige dienstbewjzen.
paar uitmaken: waar is de wedergadevan dien Als blw.: a1s gi
jhem haat,zalhi
ju wedcrkeehandschoen? En,daar de wederzjdgchebestand- rig haten. Van hier wederkeerigheid,wederkeedeelen van een paaraan elkandergeljken,al,wat rigli
jk.
san iets anders geli
jkt, en hetzelveevenaart:ik W ederko- en.o.w.,ik kwam wedcr,ben
wenschte zi
jne wedergade we1eenstezien, Het wedergekomen. Andermaal komen, terugkomen;
is een paard zonderweerga. Van lierwederga- zoo eigenli
jk, a1soneigenljk:komtgj haastwedeloos,ofweergaloos.
der? S'
tl sullen ui
jtdes vi
jantslantwederkomen.
W edeegal- , zie weergalm.
BXJBELV. V an hier wederkomst.
W edeegeboorle,v. Eene inwendige her- '
W edexkoopen, b.w ,onregelm.;ik koclzt

schepping, of verandering,door de vernieuwing weder, heb wedergekocht. Bi
j koop op nieuw in
desgemoeds,inde godgeleerdhcid:waarom wordt zi
jne magt kri
jgen:toen men zkn goedverkocht,
de doop hetbad der wedergeboorte genoemd? kocht hj het meestal weder. Voor iemand we'
W edergeboeen, bi
jv. n. Eigenli
jk, een derkoopen is, bi
jkoop wederom in deszelfshanoud deelm van hetbedr.werkw.wederbaren. Door den brengen:hi
j liethetvoor zich wederkoopen.
de wedergeboorte inwendig veranderd) die ons '
W edexkrqgbaae, bkv. n.en bjw.
,weheeftwedergeboren. BIJBSLV. Hi
jteltzich onder derkrjgbaarder, wederkri
jgbaarst. Van wederkrù'
dewedergeborenen.
gen. Anders wederverkrbjbaar en wederkrùjelbkb
W edeegeiden. b.w.,ik wedergold,heb bj Kzs. Datwederbekomen kan worden:deverwedergolden. Bi
l Klra.evenveel,alsvergelden,en loopen ti
jd isnietwederkri
jgbaar.ITALMA.
wedervergelden. W anthetislichtvoerGodewe- 'W edeekr:lgen. b. w.,ik kreeg weder,
der te ghelden enz. BztmEr,j l477. Y an llier heb wedergekregen. E venveel a1s wedererlangen,

wederghelder. Blassra,1472.
terngbekomen:gi
J zult het verlorene nooit weW edeegeven. b. w., ik gaf weder, heb derk
jgen. Van hier wederkri
i
jgbaar, wederkrp.r
wedergegeven. Teruggeven: aIs hj het boek geljk.
toegedaen,ende den dienaerwedergegeven hadde. W eder:egbaar, bjv.n.en 1)i
Jw.ywederBlasscv.
legbaarder,wederlegbaarst. V anwederleggen. An'
W ederg:anl,zieweerglans.
ders wederleggelùk, hoogd.wt'
derlegltkh. DatweW edergioed, m. W ederkeerige gloed,in derlegd kan worden: hp waant, datzi
ln begrip
dichterli
jke taal, bi
J
'voorb.:zjn liefdebrand ver- niet wederlegbaaris. Van hierwederlegbaarheid.
wekte bi
Jhaareen'wedergloed.
Zamenstell.:onwederlegbaar.
'W edergroel,m . Een wederkeerige groet: W edeeieggeu. b. w., ik wederleide,heb
trotschcli
jk weigertmenmi
j allen wedergroet.
wederleid, of wederlegd. Als ongegrond tegen'
W edergunst, v., meerv. wedergunsten. spreken: ik heb al z'
tne drogredenen wederleid.
W ederkeerige gunst:ik verlaatmi
j op uwewe- Met tegenspraak te keer gaan:oock den harddergunst. Verwachtvandaar geene wedergunsten. neck-igsten kloeckmoedig 'thooftgeboon,bestreen,
W edeehaien,b.w.,ik haaldewcder,heb en wederlei
jt.W >isTsxn. Van llierwederlegbaar,
wedergehaald. Terughalen;terug doen komen. wederleggelkk,wederlegger,wederlegging.wederW ederh eif*,v.,m cerv.wederhelften. Eene legster.
vlek;ende benaming van eene echtgenoot:bi
jver- W ederReveeen. b. w.
,iklevcl.t
jewetley,
laorzi
jne dierbare wederhelft.
heb wedergeleverd. W ederom iu iemands hallden
'
W edeeheerfg.bi
jv.n.en bi
jw.,wedcrhoo- brengen:om hem den vlugteling wederteleveren.
riger, wederhoorigst. Wederbarstig: een weder- Hem vroljck zi
jnen spitsbroederen wederleverdehoorig endewederspannig geslacht.Blln>lrv.Hi
j Voxo.
gedraagtzich stcedsevenwederhoorig. Bi
jHALMA '
W ederR:eKde,v. Anderswederml
'
n. 5V
'eook wederkeerlg:gi
Jmoethem eenewederhoorige derkeerige liefde.
liefdebetuigen. Van hierwederhoorigheid.
'
W ederm lu,ziewederhkfde.
W ederhepen,b.w.,ik hoopteweder,heb '
W ederm eeds,bi
jw.,oul.gebruikeli
jk,voor
wedergehoopt. Terug hoopen te ontvangen.
met tegenzin, in het fr.malgrê.
.seg ik,dathun
'W ed.erheu den. b.w.,ik wederhield, heb ook nietgelust en heeftte liegen,welwetens,wewederhouden. Anders ook weerhouden. Terug- dermoeds.H.Ds GuooT.

houden, oneigenli
jk: wederhielden :4 nauwli
jcks

W edernem en, b.w.,ik nam wedcr,heb

de scharen. Bzlssrav. W eerhoudtdevruchtbaer- wedergenom en. Terugnemen : sal haer eerste
heit, en sluit de baermoer toe. HooGvs. Van man haernietmogen wedernem en.BI.
zBzLv. Voor

hierwederhouding,bedwang,intooming.

op nieuw,ofbj herhaling,nemen,wordthetniet

W edeek aau w en ,zie weerkaauwen.
aaneengescbreven:m en zag hem hetzelfde voedsel
'W ederk anl, m .,meerv.wederkanten. Te- weder nem en.

genoverstaapde kant, tegenzjde, wcderzi
jde:aan w ederuooden, wedernoodigen,b.m ,ik
den wederkant van het gebergte. Yan hier ccn noodde weder, hcb wedergenood. W ederkeerig
weerskanten en van weerskanten,van beide zi
j- nooden: op dat ook deselve u niett'eenigerti
l
't

den: als de genegenheid niet van weerskanten weder en nooden,ende u vergeldinge en geschiekomt.
de.Bllsssv. V an hier wedcrnooding.

W ederkeeeen, o.w., ik keerde weder, '
W edere- . bi
jw. Van weder en om,dat,

ben wedergekeerd. Terugkeeren :roep hcm, dat ter versterking van weder,achtqrhetzelvegeplaatst
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wordt. Ook weevom. Bi
Jherhaling:hi
j
wederom. W ederkeerig: hj zal ons
weerom verzoeken. Terug: hi
J keert

genstreven. Een muitery oproerllng : de wederspannelingen bedwingen.
'W ederspan uen , zie wederspanneling.

zi
jn weerom. Vi
jant gesnaart op geen

spanuiger, wederspannigst. Van wederspannen.
stig:cen
M uitende, oproeri
g,wedergpaltig,weerbalweerspannig kind. svant sj zi
jn wederspannig
tegen u. BIJBELV. De plaage dreigt alom het
wederspannig land.B-&xl. V an hierwederspan-

of weerom . Is de knecht nog nietweerom ?
beteekent wederom wel eens, a1s onz.z.n.,
wederkeerig, of herhaald, onthaal: ik wacht

W ederspannlg. bi
j%-.n.en bi
*
-w*
l
;weder-

weerom.H oop'r.Zamenstell-:wcderomreis,
omreis,terugreis;weeromstuit,enz.
'W ederem ee:s. v.,zie wederom.
ni
gheid,wederspannigli
jk. Ditwoord luidtin het
-derspönniq,
hoogd.wzdevspanstl-g.
'W edeeepregten. b. w., ik regtte weder oPPerd.wt
.
op, heb wederopgeregt. Eigenli
jk,ietsdatgeval- W edeespanulghe:d.v. Vanwederspan-

1en is, ofnederligt,weder in zi
jnen vorigen staat n#. Muiteri
j, ofmnitzucht,wederhoorigheid,webrengen: zi
j vielj en ik regtte haar wederop. derspalt,weerbarstigheid: dewcderspannigheidvan
tind jegens zjnen vader. 1ck kenne uwe
Wi
jders, herstellen. Valphier eederopregter,wc- dat l
deropregting.
wederspannicllejs,ende uwen hardenneeke. BIJW ederepregl:ng. v. Herstel: tot (le
'

BELV.

ti
jden der wederoprechtinge aller dingen. BIJ- W ederspe'so. Oulings,even a1shethoogd.
Wtderspz
el,tegendeel:soo,im widerspil,onsebnrW ederopgla ud#ng. v. Van weder en gers tnz.v.Hass- Van hierwederspels.hetach-

BELV.

opstanding, van opstaan. Verri
jzenis, opstanding: terste voor,bi
j KIL.
wederopstanding der dooden.BIJBELV.

W ederspeed. m ., meerv. wederspoeden.

W edeerarll.v. Ook weerpartth Hoogd. Zie rampspoed Tegenspoed, onspoed: ende al
Wtderpart. Tegenstrever, bi
jzonderljk voor het hadde Jtœlcs veel wederspoets onderweghen.v.
Van hier wederspoetlig.
geregt: doet mi
j recht tegen mi
jue wedepartie. Hwss.
BIJBELV. Van hier wederp
.artt
lder, wederparti
j- 'W edee*l eaak . M. VanRledepspTeken. De
dig.KIL.
daad.Van wederspreken:hj gelloocaamde zonder
W edeppart:
ldee. m.,meerv.wederparti
j- Wederypraak. Hetgeen men Wederspreekt:diebitinge tegenstrjdigheid:de
ders. Van mederpartqh 0ok weerpartbder. Te- Se wederspraak. Onderl
genstrever, vi
jand: mjn wederpartkder scherpt Wederspraak van het eene tegen het andere. Dit
rx. en in hethoogd.lzïdersjne oogen tegen mi
l.BIJBELV. Datluid geroep Woord lnidt bj Noe
spvueh.
van all'uw weerparti
jders.L.D.S.P.
'
*ledeespxekeAlk. bi
jv.n.en bi
lw.,weW edeep#
ln.zieweerpq
in.
ersprekeljker,wedersprekeljkst. Van wederspre'
W edereeglei:lk.bjv.n.en bjww,weder- d
ke
n
.
l
l
at
wede
r
s
pr
oke
n
kan
wor
den.
Di
woord
regteli
jker, wederregteli
jkst. Tegel) hetregtaan- wordt zelden gebruikt dan in de zamenstetll.
:onloopende: welk een wederregteljk bedri
jf! Men
heefthem wederregteljk veroordeel
d. Van hier wedersprekelijk-.
W ederspreken , b. w., ik wedersprak.
wederregteli
jkheid.
W edeeroepeAqk.bi
jv.n.enbi
jw.
,weder- heb wedersproken. N OTK. wideraprehhen, hoogd.
roepeljker, wederroepeli
jkst. Van wederroepen. %vidersprecàen. Tegenspreken: een teecken, dat
Dat wederroepen kan worden :zulk een bevel is wedersproken saI worden. BIJBELV. Het wederfdoorinwenniet wederroepeli
jk. Zamenstell.: onwedcrroepe- syreekt zich zelf,hetstootzich zel
dlge tegenstri
jdigheid omver. Van hier wederlkk enz.
W ederreepen . b. w., ik wederriep,heb spraak, wedcrspreekster, wedersprekelt
jk, wederwederroepen. Rene gedane verklaring, een spreker,wederspreking.
gegeven bevel,enz.herroepen,of intrekken :men W edersla an,'b. w..onregelm-;ik wederdwong hem :om hetgesteldetewederroepen. Het stond, heb wederstaan. MYederstand bieden: ik
schrift en ls niette wederroepen.BIaBsI,v. V an kan uw aanzoek niet langer wederstaan. W eder-

taetden dujvel,endehi
J salvan u vliedelt.BIJ'
hier wederroep, wederroepeljk, wederroeping. s
BILV. Dit woord luidde oulings wederstanden:
Hoogd.wî
derrufen.
'W ederreep:ng.v. Van wederroepen. 1)e lettel Ridderen, entie ghebuere,hebbense wederroxx. Van hier wederstand, wedaad van Mrederroepen: door wederroepirlg van standen. M . S'

jk
-, wederstander;wecrstaanbaar,of wezi
jn gevoelen. Bi
j Kls. ook wederroep, hoogd. derstandeli
derstaanbaar.
Wlderruf

eW ederseh eiden . b.w.,ik scholtl weder, W edersland, m. Valt mederstanden. @t'
heb wedergescholden. W ederkeerig sehelden:die, derstaan. Tegenstand, tegenstreving, tegenweer:

zd boden gcenen wederstand. Hoe'tvolk onnutten weerstand dede.Voxl). Oneigenli
jk,zegtmen
W edeeseh u:d. v., meerv. wederschulden. dat iets wederstand biedt, als hetzieh nietlaat
Eens anders schuld aan ons,dietegen onzeschuld doorboren,verdri
jven,enz.:hunharnasboot
leenen
a1shi
J gescholden werd,nietwederschold,

W ederlellun.zieweerschl
jn.

vederstalld aan hetsnorrend lood nithet
aan hem overstaat, of o'nze wederlieerige schuld zwakken î
aan hem, die ons iets verschuldigd is: heb ik vjtndeljke musket.
schulden,hi
jheeftwederschulden. Voorvcrgelding W ederstool.m . Terugstoot. Oulingsook
wordt het gebruikt in:wat wederschultverdient wederstand: dat mens hem doe wederstoot. M .
S'
Toltl. Tegens allc gheval van stercken wederso trouwen pandt.VIZASRD.REDENR.
toot. HoovT. En tegenspoedthier ofquam een
W edersya:l. v. Mlziteri
j, wedersyannip swet
lerstoet,deden Grave was te groet.M.SToxEheid:de stichters der wederspalt. Van hler weW edeeslreven, b. w., ik wederstreefde,
derspaltig,wederspaltigheid.
W edeesp ann eR:n g.m .en v,,m eerv.we- heb wederstreefd. Tegenstreven:nietswetlerstreefderspannqli
ngen. Yan wederspannen,bi
j KIL.te- de 't hoog bevel des grooten Gods.L.D.S.P.
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Bleeflangc wederstrevenhaervri
jerBoREAs.Voxo. W ederzeggen. o.w.yik wederzeide, heb
Sy wederstreven tegen mj. Blanllzv, Van hier wederzeid, of wederzegd. Afwjzen1 wederseg
wederstrever,wederstrevig,wederstreving.
nietmi
jnliefde. Coxs'
r.t'SR Mlxx. Oulings, teW ederslrevig, bjv.n.en bjr
v.j weder- genspreken:soo wie scepenen wederseitingebanre
streviger, wederstrevigst. Van wedevstreven. Te- vi
jerscaren. v.MIERIS. Ook:ik zeideweder,heb
gensporrelig : deze was woelachtig ende weder- wedergezeid,of wedergezegd. Herzeggen.
strevich.BIJBELV. Ergenstegen aandruischende: W ederzenden. b.w.
,ik zond weder, heb
wederstrevige gevoelens. HALMA. V an hier we- wedergezontlen. Terugzenden:ik zond hem den
derstrevigheid.
briefweder. Y an hier wederzending.
'W edeeslu il, zie weerontstult.
'W edeezlen, b.w.,onregelm-; ik zag weW edeelaai. v. Een verouderd woord. Bj der,heb wedergezien. Na eenig afwezen op nieuw
KIL. antwoord erl tegenspraak;en wedertaelen is zien: ik hoop 11in goeden welstand weer te zien.

bi
jhem antwoorden en tegenspreken.
Totwederziens,totdat wi
j elkander zullen weW edeeé:eh é.v.,m eerv.wedertichten. V er- derzien.
ouderd. Bi
j KITa.evenveelalswederklaeghe,hoogd. W edeez:
lde,v.jmeerv. wederzi
lden. W eîvt
kderklage,wederkeerige betichting van den ge- derkant,tegenkant,tegenzi
jde:aan de wederzi
jde
daagde tegen den klager voor het geregt:weder- van h
.e
tblad. Jr/???wederzb'
de is van weerskant'
ichtdoen. KIL.
ten:van wederzjde groeitdeliefde wakkeraan.
W edeeéoen , m, Een verouderd woord. Voxo. Ook van wederzb': waerop van wederzj
Bj KIL. weerklank; en wedertoonen is bi
jhem de holle baren breeken. Voxo. En wederzb.
ds,
weergalmen.
of weerzçids:hetwerd wederzi
jdsbepaald en afW edervaren ,onpers.w.,hetwedervoer,is gesproken. Van hierwederzi
jdsch.'
wedervaren. Bejegenen: sulcke dingen zi
jn mi
j 4rederml
ldg,bi
jw.,ziewederzqde
wedervaren. A1s onz. z.n.,beteekenthetlotge- W ederzudseh. bkv. n. Van wederzbde.
val,ontmoeting:iemand zi
jn wedervaren verhalen. D at van weerskanten gedaan wordt,ofaanweersDezeekanoverzienvanalmjn wedervaren.Yoxp. kanten plaats gri
lpt: een wederzi
jdsch verdrag.
W edervekge:den. zie wedergelden.
Hunne wederzi
ldsche genegenheid.
W edeevergeidlng. v.,meerv. wederver- W ederzln.(weerzin)m. Wederkeeri
gezin,
geldingen. Van wedervergelden. Bi
j Kls. weder- of beteekenis) in den wederzin genom en. ln
geldt'ng. V ergelding: beef, monster! voor eene
gewisse wedervergelding.
'W ederv:nd en, b.w.,ik vond weder, heb
wedergevonden. A1 vindende op nieuw in bezit

overeenstetuming hiermede is wederzins, of weer-

zz
kl,op beiderleiwi
jze:hetkanwederzins,ofdus,
ofzoo,worden opgevat. M aar voorts is wederzin,

ofweerzth,tegenzin,mishagen:ik kri
jg er eenen
geweldigen weerzin in.
kri
jgen:ik heb hetverlorene wedergevonden.
W edeew aardlg, btjv.n.
,wederwaardiger, W edl
lveren.o w.
jik wedi
jverde,heb gewederwaardigst. Tegenstrevend: bi
j den rebellen wedi
jverd. Om stri
jd i
jveren:zi
jweddverden met
und wederwertigen.v.Hz
kss. Versmadeli
jk : eene elkander in naarstigheid.
wederwaardige bejegening. HALMA. Vau hier 'W ed:eep. m ., m eerv. wedloopen. Van
wederwaardigheid,wederwaardi
gl
i
jk.
wedloopen. Een loopstri
jd, of kamp van liedel),
W edeew aaed:g'tefd. v.,meerv. weder- die om stri
jd loopen :.de wedloopen der oude
waardigheden. V olgensFssTus,in het oudlat.vid- Grieken.
vertas. Ramp,tegenspoed:hi
jverhaaldemj zjne 'W ed:oepen,o.w. Enkelindeonbepaalde
wederwaardigheden.. Veelwederwaardigheen,veel wjze gebruikeli
jk, a1s z n..voorhetkampen in
rampen,zjndesvroomenlot.L.D.S.P.Smaadyver- eenen loopstri
jd: toen nam hetwedloopen een
achtillg:m etwederwaerdigheid ontvangen. HALMA. aanvang. Van hier wedloop, wedlooper, wedW ederw :', m . Anders weerwil. Hoogd. loopster.

Wlderwille. Bi
jKIL.tegenstreving,entegenspoed. '
W edspe', o., meerv. wedspelen. W eddenHedendaagsnietgebruikeli
jkdanin de uitdrukkgng schap:ik ging een wedspelmethem aan. Ook
van in weermilz,
cn, dataan ondanks,niettegen- we1eensevenveela1swedstrùd,een spel, waarin
staande,beantwoordt:in weerwilvan almi
jn po- men om stri
jdliep,worstelde,enz.:de wedspeltn
gen. Eenigzins anders leestmen btjVoxo.: uwe op hetljkfeest van Axcnlsss.
Go4ltheid ten wederwille. Van hier,bi
jKIL.,we- W edstr:ld,ul.,ziewedspel.
#cràt
J?
W#,wederspannig,en rampspoedig.
W eduw e,v..meerv.weduwen. Ookweduw
W edeew :l::g. zie wederwil.

en weeuw. Eene vrouw.aan welkehaarm an door

W edeew oerd, o. Bk Kls. tegenspraak. deu dood ontroofd is:deverzorgerderweduwen.

Hederldaags wederkeerig woord: ik kreeg van W iens ontferming de droeve weeuw is toegezeid.
heln woord,noch wederwoord.
L. D . S. P. AxoltoMwcx:l, llscToas weduwe.

W ederw raak.v. Eigenli
jk,wederkeerige Voxo. Van hier weduwenaar, weduwschap. Zagemeen:hi
J onthield zich van alle wederwraak. jaar,weduwenkleed,weduwgeld,weduwgift,weduwwraak, m aar,in hetgebruikgwraak over het a1- m enstell.:weduwenbeurs,weduwenfonds,weduwen-

W edeezaak, m.,meerv. wederzaken. Ou- schat,weduwstaat,weduwvrouw,weeuwkrop,weeuw-

lings,tegenstrever: op dat mi
jn wedcrsake dic
viant gcen macht en hebben tegen mi. v. Hwss.
Maerdcseen constenietbedwingen sjn wcdersaken.v.VxrzTI.
I. Ende hi
l sa1 si
jn hulpewesen
teghensstjn wedersaken. Bzassrz,1477.

plant,enz.
Jpè#?
z?
z?c,UIYHIL.wt
'
duwo,OTFRID.enand.witua,
witeua, kt
lituwa, hoogd. Wv/fwc, neders. wedewe,
angels.weduwa,eng.wtdow,vries.widdow,slavon.
wdouia,ital
.vedova,sp.vthda,lat.vidua,fr.veuve,

Wkderzctzl:
,KIL.wedersaecke,Kluo,NOTK.zpî- komtvan een ond woord van dzzelfde beteekenis
dersachcho,angels.withersacco,is verwantaan het van deelen, a1s hetlat. videre in dividere,en het
hoogd. W '
dersachern Klrz. wede3'
saecker, datvan oudtoskaansch iduare, verwant aan het wallis.
wedersaken,zwetd.vedersaka,tegenstreven,afstamt. guith,echtscheiding. Het doelt dus evqnzeer op
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het eenzame leven der wedtlwen,alshet zweed.
enka,dat evenzeer aan ons enkel, alleen, verwant
is,a1s het zweed.enklthg,een weduwenaar.
W eduw enaa r. m.y m eerv. weduWenaars,
of weduwenaren. V an weduwe. Een manj met
wien het,om gekeerd,zoo gelegen is,als meteene
weduwe:dien bedrukten weduwenaarbeklaag ik in

van de wcede, om blaauw te verwtn. Zamenstell.:weedasch,weedeblocm,enz.
J#Re#c, hoogd. IFC/'# cng.woad,fr.guède,ital.

guado,komtvan hetlat.guastum,zooa1smen bi
j
Pzzlxlgs, in plaats van glastum,lezen m oet;en

ditwas,vol
genshem,eigenljk eengallisch woord.
W eede- . m. V an wee,z.n.; en genoegmdn hart. Ditwoord luidtbi
jKls.ook weduwer, zaam evenveel, als dit woord: ghi
jlieden sult
eng.widower.hoogd.Wittwer,fr.veuf,lat.vè
duus, schreeuwen Vatl weedom des herten. BlaB>;t,v.
en in de kantteekening van den STATSNBIJBEL, Zo
Zi
jowo
ver
es
ltel
ge
dev
noel
me
jck
i
ter
dus eenen weedom. HoolT.
weduwaer.
is 'tweedom en de last,
W eduw g:fl, v.,meerv. weduwgiften.Geld, VoxD.;dieditwoord teonregtonzjdig maakt.

ofgoed2datmen voor eene vrouw vaststelt,in'
ge- W eefgeleuw , o., meerv. weefgetouwen.
valle ziJ weduwe wordt: hetgeen de Franschen Van weven. Ook weL
ftouw. Hetgetouw vaneenen
douaire noemen, heet bi
j ons weduwgift,of wc- wevcr: de fransche landlieden begeven zich van
de
n
ve
l
dar
be
i
d
aan
het
weefgetouw.
duwschat,en in het hoogd. 'Wittwengehalt.
W edu w seh ap. o. V an weduwe. Anders W eefk u nsl. v.,zie weven.
weduwstaat.KlL.weduwlickestaet. De staat van . W eefse'. O*: meerv. w eefsels. V an weven.
eeneweduwe:zi
j wenschthaar eenzaam weduw- Hetgeen geweven wordt, of is: welk een fraai
schap m et eenen nieuwen echtteverwisselen. Doe weefsel! De wi
js,waarop ietsgeweven wordt,of
lei
ldesi
jdekleederen harerweduwschap van haer is:datstuk is beter van stof en weefsel.
af. Blasy=v.; waar dit woord te onregt vrouwe- W eeg.zie weg.
W eeg. zie weegluis.
li
jk is.
W eegbiad, o.,zie weegbvee.
W eduw seha*,m.,zieweduwgft.
W eduw sla al.m .,zie weduwscàap.
'
W eegbeonéle, o., meerv. weegboont
jes.
W ee. tusschenwerpsel,dateene hevige smart Een boontje,waarvan de Indianen zich in het
aanduidt: het was er volach en wee. D e Cali- wegen bedienen:hetweejboontjevoert,naarzi
jne
donschevrouw kermtluideo wee! o wach! V oND. bonte kleur, ook den naam van weesboonfe,en
V oorts,is het met eenen derden naamvalachter in hetIndisch dien van zoga.

zich eene uitroeping,waardoor men onheilaan-

W eegbree. v. Anders ook weegblah in

kondigt:wee hem !wee haar!wee denbevruchten hoogd. Wegebreit en wegerich. Een plantengeende den soogenden vrouwen in diu dagen. BIJ- slacht, waarvan m en vele verschillende soorten

Bssv. Met het, of een,wordtheteen z.n.:een telt: het vlookruid is een bi
jzonder slag van

wee over iemand uitroepen. Het tweede wee is weegbree. Zamenstell.:waterweegbreeenz.W eegwechgegaen,siet hetderde wee komt haest. BIJ- breeblad,weegbreewater,enz.
BsLv., waar het cen onheilaanduidt,dat metde W eegg:as, o., m eerv. weegglazell. Een
uitroeping van wee aangekondigd was. Zam en- glas, waarvan m en zich bedient, om vocllten te

stell.:weeklagen enz.

Yee, hoogd.wehe,weh,fr.h6 wallis.gwae,gr.

wegen;bi
jdenatuuronderzoekersgebruikeljk.

W eeglu:s, v.
,meerv.weegluizen. Van luis

nult,eng.wo,woe,angels.wc,we,lat.vae,UL/HIL. en weeg,datoulings eenen wand aanduidde; zoo

vae.iseenenatuurli
jkeuiting van smart.
als in: hiewen den anderen weech ontwee. M .
W ee. o., meerv.weeLn. Eigenli
jk,hetzelfde STOKE. Anderswandluis. Een bekend schadeljk

woord a1s het vorige,dat alsz.n.gebezigd wordt,
om de smart uit te drukken.welke eene uitroeping van wee kenmerkt: de boschdraek dolvan
wee.V oxo. Noch stillen 'twee in 'thart.H ool'
r.
Drinkt iemant selden 'twee der doot in met ve-

insekt.
W eegseh aa',v.,meerv.weegschalen. Eene
schaal,waarvan m en zich bedient,om iets te wegen: iets op de weegschaal leggen. Een paar
weegschalen, met derzelver evenaar: die daerop

ni
jn. PooT. Smerten ende weeLn sullen haer sat,hadde eene weegschale in si
jne hant. BIJaengri
jpen. Blls>;ruv. Terstond verdween 'ton- BzI.
v. Oneigenli
jk,aI,watdient,om ietstewikdraagbaarweeuitzjn benepen hart. Iemandwee ken en te wegeu: met de weegschaalvan mv
doen, hem smart veroorzaken. So seide 'tkint kiesch oordeel.
totsinen vaderic heb weeinmi
lnhooft.BIJBZIZ, W eegsteen.m.,meerv.weegsteenen. Een
1427. Bi
jzonderli
lk, de smart van eenebarende steen,waarmedemen oulingsdeplaatsvangewigt
vrouw :wee op weekri
jgen. Hare weeën braken vervulde: meteenen sack van bedriechli
jkeweegtelkens af V an hier weedom . Zamenstell.:darm- steenen. BIJBELV.
wee.heimwee,nawee,zddewee,enz.
W eek.zieweeken.
'
W ee. bi
jv. n.en bi
jw. Flaauwhartig:wee W eek,v.,meerv.weken. Een ti
jdperk van
om hethartzjn. Van ditwoord komt weemoed zeven dagen: wie keert den snellen loop van
enz.; en weewater, dat1de Vries in de uitdruk- uuren, dagen, weken? PooT. Van d'eene aen
king: het weewater loopt mi
j om de tanden, d'andreweek. Voxo. Bj de week is,met een
bezigt.
verdrag,dat van week tot week vernieuwd wordt.
W eedaseh,v. Asch,die bi
j de bleekers, Door de week,niet op zondag,maarop eenen
verwers, zeepzieders, enz., in gebruik is: pool- anderen dag. ln de week beteekentgenoegzaam
sche, moscovische,weedasch. Hoogd. Waidasche, hetzelfde. W eek voor week,in elke week. Van

fr. védasse, vaidasse. Zamenstell.: weedaschton hierwekeli
jks,bi
jw.;wekeli
jksch,bi
jv.n. Zamen-

enz.
stell.:weekblad,weekgeld,weekm arkt,week-schrift,
W eed e. v. Eene plant van vier verschil- enz. Kcrmisweek,paaschweek,proefweek, troawlende soorten:gemeene weede,portugesche,arm e- week,enz.
nische,egyptische,weede. En de verwstof,welke
Geeà,KIL.weke,vries.wi
ke,zweed.wik,angels.

men uit die plant vervaardigt:men bedientzich vca,eucth eng.week,neders.weeke,hoogd.lFQcl6,
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IslooR.,KzRo,en anderen mecha,weclcit
f,schi
jnt W eekhartlg. bjv.n.en bi
jw.jweekhartiwelk tldperk, aan wtko,bi
l Urz
ruxs.eene ri
j,of evenveel, als weekmoedtà. ligt aangedaan: een
reeks.en aan hetlat.vt
kes,beurten.
wondartsdientnietweekhartig tezjn. Hj sprak
W eek, bi
jv.n.en bi
jm,weeker,weekst. A1 onszoo weekhartig aan. Vanhierweekhartigheidy
watniethard is,ea vooreenen onderganen druk weekhartigli
jk.
wi
jkt,zonderzknen zamenhang teverliezen:week W eekku:p.v.,zie weekbak.
brood. weeke boter, weeke ei
jeren, week hout, W eekiage.weeklagt,v.,meerv.weeklagen.
week i
js, enz. W eek koken is9 zoo koken,dat Gejammer:eene weeklage aanllefl
bn. Alle uwe
het week worde, of bli
jve: gi
j kookt hetalte liederenin weeklageveranderen. BlasExz
v.
week. Overdragteli
jk is:een week hart,datligt W eeRAagen. o, w., il
t weeklaagde, heb
getrolen wordt, en voor evenveel welke indruk- geweeklaagd. Jammeren: zj weeklaegden, ende
verwant aan het slavon.veca,wec,wik,evenveel ger,weekhartigst. Van week,zacht. Gcnoegzaam

ken vatbaar is: u herte en worde niet week,en weenden,ende vasteden. BIJB>1Lv.
vreest niet. BlasELv. Iemand, of iemands hart, W eekAagl. v.,zie weeklage.
week maken, hem m et aandoeningen vervullen: W eekxn aekl, v., meerv. weekmarkten.

wat doetghj, dat ghi
j weent, ende mi
jn herte Van week,zeven dagen. Eene markt, die wekeweeck maeckt! BIJBELV. Week van gestel is, li
jksgehouden wordt:behalvedejaarmarkt,houdt
onbestand tegen ongem alt. Een week gestelyeen m en er ook eene weekmarltt.
vertroeteld. In het onz. geslacht is weelc,als z. W eek - oed:g. zie weekhartt'
g.
n., het weekste gedeelte van een ding:hetweek W eek seh rifl. o.,zie weekblad.

van hetbrood. In 'tweek vandenbuik. Hoov'
r. W eelde, v. Eigenli
jk, welgesteldheid, en
Van hier weekachtig, weekeldk, weeken, week- daaruit voortvloei
'
jende dartelheid en brooddronheid,weekjes,weekigheid.KIs.Zamenstell.:week- kcnheid:hi
j leeftin weclde en overdaad. D'i
jdle
bakken,weekbeenig,weekdarm,weekhartig,week- spotterni
j van weeld'en hovaardi
j. L.D.S.P.
hoevig,weekmoedig,zieweemoed,enz.
Wulpsehe en vertroetelende leefwi
js:i
jder,maar
W'
ee/c, KIL.ook wet
jkk,hoogd,lsIo.,0T:>R10. meestde Vorst, moethem wachten van geweckt
weich,zweed.vek,vries.wek, angel.wac,schi
jnt te worden door de weelde. HooFT. Zinneli
jke
verwant aan zwak en wak, eene weeke plek in geneugte: wentelende in weelde tlkander zacht

heti
js.
W eekaehtlg,zieweekelq
jk.

omarmde. Voxo. Volgens Kls, oulings ook,
even alsheteng.wealth,vermogen,ri
jkdom. Iets

W eek bak , m.,meerv.weekbakken. Anders uit geene weelde doen, door behoefte daartoe

weekkut
à. Een houten bak, ofkuip, waarin men gedrongen zdn. 1786!41 isook meermalen pracht

stokvisch, zoutevisch, enz. te weeken legt: de in kleeding, huisraady enz.: de weelde bevordert
weekbak beginttc lekken.
menige nering en hantering. Die u kleedde m et

W eekbakkeu,bi
jv.n.en bi
jw.,weekbak- scharlaken, met weelden. BIJBSLV. Van hier
broodisal te weekbakken. Overdragteli
jk,week W'ecîde,KIL.welde,eng.wealth,van hetaloude
van gestel:die weekbakkene helden. Als li
jw.: ?tlefc,voorspoed,ri
jkdom.
hi
Jzieterzoo weekbakken uit.
'
W eeAdee:g,zie weeldig.
W eekbAad, o.,meerv. weekbladen. An- '
W eeldfg. b'
jv.n.en bP
l
Jw.,weeldigeryweelders weekschrf
,t. Een blad, dat eens, of, ten digst. Andersweeldert
k
q. Vo1we'
elde:omarmtin
hoogste,tweemalen,in elkeweekuitgegevenwordt: 't weeldigh badt. Voxo. Dartel,brooddronken :
dat weekblad wordt alom gelezen. Zamenstell.: datpaardis te weeldig. 1)e weeldige jongeling
weekbladdrukker,weekbladschri
jver,enz.
maaktzich aan veeleuvelmoed schultlig. A1sz.
W eek darm . m,,m eerv.weekdarmen. Een n.,iemand,die in weelde leeft:onse siele isveel
bi
jzonderslag van darmen:het vet.dat daeraen te sat des spots der weeldigen. Bzt
ls>icv. Als
is,datop de weekdarmen is. BllssLv.
bi
jw.: hi
j is te weeldig opgevoed. Hier zi
jn
W eekei#lk, bi
jv.n. en bi
jw-,weekeli
jker, weeldigh twee tot een gesmolten doorhetvier.
weekeli
jkst. Van week, zacht. Even a1s week- VOND. En ook weleensevenveel,alswelhthet
achtig, vaak evenveel a1s week: weekeli
jk i
js. wiert tot eenen weeldieh ui
jtloopenden wknstoch.
Voorts,week van gestel: het is een weekeli
jk BIJBELV. Van hier weeldigheid. ,
menscbje. Weekeli
jk opvoet
len is, vertroetelen. '
W eeRneed:g. bi
j3r.n.en bi
jw.,weemoediVan hierweekel
i
jkheid.
ger, weemoef
ligst. Mistroostig,en teerhartig.ligt
W eek e:fn g. m.en v., meerv.weekelingen. aangedaan : dat kind is al te weemoedig. V an
KlL.weeckelt
hck, hoogï
l.Weiehling. Een vertroe- hierwecmoedigheid,weemoedigli
jk.
teld m ensch: zulk een weekeling deugtnergens W eenen . o. w., ik weende,heb geweend.
toe.
Tranen storten, schrei
jen:draegtu alsellpndige,
W eek en , b. w., ik weekte, heb geweekt. ende treurt,ende weent,Bllsssv. Die vastweenVan week,zacht. KlIa.ook weq
,'
c/
ccp, hoogd.wet'
-t
le, en noch veelzeggen wou.Voxo. Ik zitmet
chen.KsRo uuet
khan. Aveek maken, week doen weenend' oogen,en kwi
ju,en vast.L.D.S.P.
kener,weekbakkenst. Datweek gebakken is: dat weelderig,weeldig.

worden: boonen weeken. ln hetwater zetten, en V an hicr geween,weener,weening,weeuster. Zadaardoor de zoutdeelen ontnemen:de zoutevisch menstell.:beweenen,uitweenen,enz.

moetgeweektworden. Hetstaatte weeken, het-

1F'
c'
?zleA
l,schi
jntzi
jne beteekenisaan zjnenklank

welk ook we1 eens door: hetstaatin de week, versehuldigd te wezen.
ofteweek,uitgedruktwordt. Van hicr week,wee- 'WF een en , o. De eigennaam der honfdstad

king. Zamenstell.:weekbakjweekkuip,enz.Door- van Oostenri
jk. Van hier W eener. Dit woord

weeken,uitweeken,enz.
luidt in hethoogd. + 2
:4,fr. Fi
knne,lat. Vienna,
W eekgeld, o., meerv. weekgelden. Van en Vindobona.

?t
lee/
c, een ti
jdperk van zeven dagen. Geld,dat '
W eenee, m.
, meerv.W eeners. Van <e:menitmand wekeli
jksgeeft.
nen. Een inwonervan W eenentde Weenersver-
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heugden zich daarover grooteli
jks. Ook wordt ken :hetgedonder van hetgeschutweergalm tvan
betals bi
jv.naam w.gebezigd:de weener bank. het gebergte. Eenen galm herhalen: de Echo
W een ân g, v. V an weenen. Anders geween. doet het gebergte weergalmen. Ergens van weerDedaadvan weenen:daersa1weeningezjn,en- galmen is,met den klank daarvan opgevuld worde knerssinge der tanden.Blasllav.
den: gantsch Europa weergalmt van zi
jllen lof.
W eerseit, bi
jv. n. el) bi
jw-, weepscher, HALMA.
weepschst. KIL.ook wepsclt. Smakeloos,laf: die '
W eerg:ans,m.,zieweevschb
jh.
W eeegiag, o.,m eerv.weerglazen. Een bakostismi
j teweepsch!Van hierweepschheid.

W eer, m., meerv. weeren. Eigenli
jk,een rometer, of thermometer, of beide gezamenli
jk
ram. Bj KlL. weder, Yeerrczp. ln hetgebruik op pen houten bord vereenigd: hj loopt met
een gesneden ram? eçn hamel:wederyweer,hae- weerglazen te koop. Zamenstell.:weerglazenmamel, ItlL. Dat l
jemant hadde scapen,weeren, ker enz.
verckells, ramm en.v.HAss. Een ooilam :ik leg W eerh aak. m .j m eerv. weerhaken. Een
mi
jn oFer neêr voor uwe voeten, geen ram of haak. waardoor een puntig ding, als het ergens

weer; maar lofgezangen, die u groeten. M oox. ingedrongen is, daarin teruggehouden wordt1de
Zamenstell-:weerenbout,weerennat,weernat,wee- weerhaken van den pi
jlbeletteden hetuitrukken
daarvan uit de wonde.
renvleeseh,weerlam,eenjollge ram.lflL.
Geer,weder,angels.wether,eng.weather,zweed. W eerh aan . m.j meerv. Weerhanen. Een
vöder, rltfur, NoTx. vider,hoogd. Widder,komt wind- en wederwi
jzer, die veelal de gedaante
van het oude wedan, weiden, leiden, om dat de van
eenen haan heeft:ik zie den weerhaen draeikudden veelaldoor eenen ram geleid wordenydie Jen. Voxo.

bj Nolqt.derleitefforscafb heet.

W eerhu:sle. o.,meerv.weerhuisjes. Een

W eee.v. De daad van weren,verweren:na weerglas,in de gedaantevaneen huisje:a1shet
eenigeweere.HoorT. Zich te weerstellen. W erk- wi
jf
jebuiten hetweerhuisjekomt,ishetdoorgaans
zame beweging: wat is hi
jin deweer! Tegens goed weder.
elkanderen in de weer. HooF'r. Dapper in de W eeek aau w en . o. w., ik weerkaauwde,
weer met zwaert en knods.Y oxD. Een aarden heb weerkaauwd. H erkaauwen:zie hetbeesteens
wal, m uur, enz., waarachter men zich verdedigt; weerkaauwen. In hethoogd.wiederköuwen.
en voorts ook gevlochten ri
jswerk,waarmede men W eerk iank ,m .,m eerv.weerklanken. Een
een water voor de visschen sluit, om ze in de teruggekaatste klank: wederklanck der stemme.
daar tusschengeplaatste fuiken te doen loopen: KIL. Het is de weerklank van 'tgeluid,die de
op i
jeder wevr twee ri
jcksdaelders, endc op ke- Echo vormt.
der korf ofte fni
jck sonder weer. v.Hwss. Za- 'W eerk lin ken , o. w., ik weerklonk,heb
menstell.: borstweer, landweer, noodweer, strjk- weerklonken. KIlz. wederklîhken, hoogd. wiederklingen. M et een teruggekaatst geluid klinken;
weer,tegenweer,enz.
Woer,hoogd. I'
Fè/kr,komtvan weren. Van hier doch hiervoor gebruiktm en doorgaans weergalmen.
is het zamengestelde weregeld afkomslig,zi
jnde W eeeAfehl. o. Ge:ikker van bliksem zonde pri
js, dien rnen oudti
jdsaan de Naastbestaan- der donder: met de snelheid van hetweerlicht.
den van iemand,welken men gcdood had,moest Zie voorts weerltkhtsch. V an hier weerlichten,
betalen;en deze vri
jkooping zelve werdJ'
t'eda ge- weerlichts en weerlichtseh.
noemd.
W eerI:eh len . onpers. wo hetweerlichtte,
W eee. o.,zie weder.
heeftgeweerlicht. Van weerltkht. Bliksemen,zonW eeebaar, bi
jv.n.en bi
jw-,weerbaarder, der dat zulks door donder gevolgd wordt:zoo
weerbaarst. V an weren, verweren. In staatom lang lletweerliehtte.
W eerlfeh és. zic weerlichtsch.
zlc)) te verweren: alle weerbare manschap werd '
opgeroepen. V an hier weerbaarhcid. Zamenstell-: W eer'feh*se:t. btiv. n. Van weerlicht.
onweerbaar.
In den mond van ruwe litden gebruikeli
jkjom
W eerbarsélgs bi
jv.n.en bi
jw-,weerbar- iem and tc verwenschen : die weerlichtsche vent!
stiger,weerbarstigst. W ederhoorig,tegensporrelig: In overeenkomst hiermede is het bkw.weerlichts
welk een weerbarstig volk! W eerbarstig graauwt zoo veel als vervloekt: hi
j heeftmi
jweerlichts
bedrogen En m en bezigthetzelfde woord a1secn
zi
jmi
jtoe. Van hierweerbarstigheid.
W eerbeu:AeKé, v., meerv. weerbruiloften. tusschenwerpsel:we1weerlichts!

Een maalti
jd,welken men aan jong gctroawden W eeeAees. bi
jv. n. en bi
jw., weerloozer,
geeft,wierbruiloftmen heeftbi
jgewoond:toenwi
j weerloost. Zonder weer, van verdedigingsmiddelen ontbloot) het wecrlooze schaap. Dat mans
bi
Jhem op deweerbruiloftwaren.
W eerdeuk, m. Hetgeen aan de wederzi
j- een weerloos kint, zoo veelen een alleen,bedricde van een vel, tegenover dellsehoondruk,ge- gen.V oxo. Van hier weerloosheid.
drukt wordt:erzi
jn op den weerdruk
-eenige let- W eere- . zie wederont.
terl uitgevallen.
fv eerga. zie wedel'ga.

W eeeo- rels. zie wederom.
W eere- slu :é. m . Een stuit, die door

W eergadeteefgweergaloos,bi
jv.eubi
jw.; terugkaatsing veroorzaaktwordt:bi
j denweerom-

weergadeloozer, weergadeloost. V an wedergade. stuitvan dien bal. Hetraaktmi
jenkeldoorden
Zonder weerga:hetiseen weergadeloosm euscl)
weerom stuit is evenveel,als nietregtstreeks. E1de
r
s
l
ui
dt
di
t
woor
d
ook
wede
r
s
t
uiten weerstuit:
een weergaloos paard. Dat hebt gi
j wcergal
oos
door den weerstuit.Voxp.
fraaigeschreven.
w eerga:m . m. Een terugstuitende galm: W eerrarl#
l.ziewederpartb'
.
driewerf herhaalde de Ecllo den weergalm van '
W eeerl
lu. v.. meerv.weerpi
jnen. Pi
jn in
hetgeschut.
een ander deel des ligchaams, dat gewond, of

w eerga:- enp o. w.,ik weergalmde,heb anderzins lkdende,is:die zwcrende vingerveroorweergalmd.' Met een tertlggekaatst geluid klin- zaaktmd weerpi
jn in den schouder.
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W eeepAaal. v., meerv. weerplaten. De verwant aan hct ncders. zpccr/G en ons waardt
plaat op een weerglas:men kan op zulke weer- eenmannet
jes eend.
platen weinig aan.
W eeew eordp xie wederwoord.
'
W eerse'lln.m. Andersweerglansen weer- W eeew raak, zie wederwraak.
sclf
laq
>î. Glans,schi
jn,bi
l'terugk
-aatsing;deweer- W eeezan g. m.ymeerv.weerzangen, Tegenschi
jn der zon in het water. De Qikkering van zang:den îveerzang aanheFen.

eene klenr op eene andere:die insekten zi
jngroen
metecnengoudenweerschi
jn.
W eergehllnen.o.w.,ikscheen weer,heb

W eerzl
ldgeh.ziewederzbdsch.

W eeezln . zie wederzin.
W eeg. m.en V..meerv.Weezell, Een ouderweergescllenen. Flikk-ering bi
l- terugkaatsinz ver- loos kind:verstoot die arme wees tochniet! Een
wekken:daar de zon in het water weerseheen, vader der weesen,ende een richter der weduwen.
BIJBELV. Dtlet rechtaan armen en aan weezen.
'
W eerse'kqnpe'.o.,zieweerschbh.
W eers'ag, m .,meerv.weerslagcn. Donder. L.D .S.P. Zamenstcll.: weesbezorger, weesbeslag, in welken zin ditwoord,in den mond van zorgster,weesdiaken,weesheer,weeshuî
s,weesjonruwe lieden, even als weerlicht, gebruiktwordt; gen,weeskamer,weeskind,weeskleed,weesmeester,

terwi
jl weerslags en weel'
slagsch aan weerlichts en wcesmeisje, weesmoeder,weesvader,weesverdrukweerlicàtêch bcantwoorden.
ker,weezengeld,weezengoed,weezenkas,enz. BurW eersiag,m. Slag bi
'
j terugkaatsing:het gerwees,stadswees.enz.
geweer gafeenen wecrslag tegen den m ulzr. Te- +6:,
:,hoogd. Gcg
le, is eigenli
jk een bj
lv.n.,
rugk-aatsing: de weerslag van het licht. W eder- verwant a@n het lat. viduus, en daarm ede van
keerige slag :h!jzochtden weerslag afte keeren. denzelfden oorsprong, als weduwetzie ditlaatste
Van hier weerslagtig, weerschi
jnend:een weer- woord.
slagtig licht. H ALMA.
W ee sh eee. m.,m eerv.weesheeren. Anders
W eersm a ak. m. W alging,afkeer:ik heb weesmeester. Een 1id van de wecskamer, die de
er eenen weersmaak in. Uit eenen weersmaak. goederen van weezen behcert.
H ooF'
r.
W eesk am er. v.,zie weesheer.
'W 'eeespannfg. zie wederspannlg.
W eesm eelter. m .,zie weesheer.
W eeestaan . zie wederstaan.
W eesm eedee, v., meerv. weesmoeders.
W eekptaanbaae. bi
lv. n.,weerstaanllaar- V erschiltvan moeder & r weezentdateeneverzorgder,weerstaanbaarst. V an weerstaan. llat weer- ster,weldoenster,van dezelve aanduidt; weesmoestaan kan worden: dat'geweld is niet weerstaan- der beteekent eene zoogenoemde moeder in een
baar. Zamenstell.:onweerstaanbaar enz.
weeshuis; zoo a1s weesvader den zoogenoemden
W eeeslaud. zie wederstand.
vader van een weeshuis aanduidt, Van hier weesmoederschap,weesmoedersplaats,enz.
'
W eersleeoln,m.
,zieweertq'
.
W eerslull. zie weerontstuit.
W eegvader. m.,zie weesmoeder.
'W eerlafe'. v.,meerv.weertafelen,ofweer. W eeé. v. V an weten. D e daad van wetem

tafels. Andersweervoorspellendetafel. Eene ver- wetenschapjkenni
s:biminre weet,bj mjnweten.
zam eling van voorspellingen aangaandelletweder: M.S'
roxl. Zi
jn weet
jeweten is,nietvan kennis
watzegtuwe weertafel daarvan?
misdeeld zi
ln: hi
jweetzi
jn weetjeheelwel. De
'
W eeelf
l.o.
,meerv.weerti
jen. Andersweer- weetergensvan kri
jgen,daarvan verwittigd worAfrooz
??. Tegenti
j,verandering van ti
j: a1s het den. Iem and de weet ergens van doen,hem er
weertj komt,zullen wi
jmoeten ankeren. Alle ti
j van verwittigen:tlat men den gekoorlingen zoude
heeftzjn weertj is,alle dingenzkn aan beurtwis- weetdoen.Hoovl,. Van hier dat weetvoor aanseling onderhevig. Het geluk heeft zdn ti
j en kondiging genomen wordt:hi
Jismeteene openweertp, voor- en tegenspoed wisselen onder- baare weetaan destadgpoorten ingedaagd.HALXA.
ling af.
Ergens geene weetvan hebben,geen besef,geen
W eerw erk. o. W erk,waarmede m en zich gevoel. Eindeli
jk beteekent: het is maar eene

weren kan en moet, ofwaaraan m en eene werk- weet, het is m aar ecn ding. waaromtrent m en
zame bezigheid vindt: ik îvenschte,datik weer- slechts behoeft te weten, hoe hetgedaan wordt,
werk had. Hd vind daar geen weerwerk. om het zelf ook te kunnen doen. Zamenstell.:
H ..
NLMA.
weetgierig weetgraag,weetlust.
'
W eerw :
ls. bi
jv. n. Kundig, ten aanzien W eela'. m .,mecrv.weetallen. lemand, die
van het weder, bedreven in hetvooruitzigtvan zich verbeeldt,dathi
jallesweet.
deszelfk veranderingen : ik ben in geenen deele W eelglerlg.bi
jv.n.en bi
lw.,weetgieriger,
weerwil-s.
weetgierigst. V an weet en gierîg, begeerig, zie
W eeelvl
lzer,m.,meerv.weerwi
jzers. Een #ievig. Ook weetgraag,K1L.wetelustigh. Begeerig

wi
jzer op een weerglas ter aanduiding van het naarwetenscbap en kennisvan zaken:hi
jis zeer
weder:gestadig raadpleegthi
jzi
jnen weerwi
jzer. weetgierig. Zoo weetgierig vorscht hi
jallesna.
'W eerlvl', zie wederwil.
Van hierweetgierigheid,weetgierigli
jk.
W eeew oif, m., meerv. weerwolven. Een
W eeégeaag, zie weetgt-erig.
m enech, die in eenen wolf veranderd is,zoo a1s W eellu sk. m . W eetgierigheid,lust tot nam en waande, dat de toovenaars zich daarin ver- vorsching en onderzoek van zaken.
anderden;terwjlde tooverheksen degedaantevan 'W ee*niel. m. en v., m eerv. weetnieten.
katten aannamen : weerwolf beteekent zoo veel Iemand,die niets weet, een onkundig mensch:
a1smenschwolf. Voorts,ook een wrevelig mensch: hetiseen regte domoor en lui
je weetniet.
het is een regte weerwolfvan een vent.
W eeuw . zie weduwe.
Fèer?tlol
W
eeuw
keop.
v.
,
z1
e
me
euwplant.
-/
, nedelx
'
s.waarmuL hoogd.W öhrwolâ
eng. werewoL fr. loup-gaîou, lniddeleeuw. lat. W eeu w piant, v., meerv. weeuwplanten.
gerul
phus, is zamengesteld uitwof en hetoude Eene saladeplant, welke andere p'lanten overleeft,
war lat. vir, goth. waè-r, angels. wer,een man, daar zj uitderzelvermidden weggenomen wordt,
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opdat men ze den winter over beware,en toteene ofiemandweg,verwi
jderd,zi
ln;en wordthetmet

j
zoogenoemde weektwkrop uitdi
jen doe:ik hebdien voorten heenverwisseld,zoo op zich zelf,in:hi
broeibak m et weeuwplanten opgevuld.
schri
jftmaarweg,slechtweg,langzaam weg,enz-j
a1s ln zamenstelling m et eene reeks van werkwoorden; waarmede het echter niet,dan scheidbaar, vereenigd wordt;geljk a1swi
jzulksmede
ten aanzien van heen, henen, hebben opgem erkt.
In sommige zamenstell.beteekent hetook tezoek:
het is weg.
heerscht in de spreekwi
jzen: in den weg zi
jn, %F egb aggeeen, b. W.,ik baggerde weg,
jderen:
staan, liggen enleggen,dieoverdragteli
jk wegens heb weggebaggerd. Door baggeren verwi
hindernissen gebezigd worden:nu zi
jn derocken al hetveen is reeds weggebaggerd.
in den weegh.H tTlGuxs. V oorts,isweg eenestreek 'W egb an uen, b. w., ik bande weg, heb
van den aardbodem ,langs welke men zich gevoe-. weggebannen. Door verbanning, of anderzins,
geli
jk van de eeneplaatsnaarde anderebegeven doen verdwi
jnen:alle l
ui
jelediggang moetuitdit
kan: ik ontmoette hem ()p den weg. De weg land weggebannen worden.
W
egbergeu.
b.
w.
,ik borg weg,heb wegloopt langs dat dorp. D en bequaamsten wegh
m issen.Hoop'
r. Datze eenen langen weghbewan- geborgen. Derwi
jze bergen,dat het aan hetoog
delt. VoxD. Op weg gaan,zich op weg begeven onttrokken worde:ik ga hetstraks wegbergen.
is,eenigen togtaanvangen. Onder weg beteekent. W egbeukeu,ziewegrammebkn.

W eg .wegge,zie wegge.
W eg, m., m eerv. wegen. De strcek, langs
welke een ding zich btweegt,ofbewogen wordt:
de vogelnam eenen anderen weg,dan ik vermoed
had. (lntmoet eene dwaalster een ander hemelligchaam op haren weg. Dezelfde beteekenis

terwi
jlmen op weg is:onderweg schoothetmi
j

'
W egblllen. b.en o.w.,ik beetweg,heb

ln den zin. Oulings ook over weg:die in bede- en ben weggebeten. Bedr., doorbi
jten verwi
jdevaerden nae Rom e treckende over wech gestorven ren :de groote hond beet den anderenweg. M id-

zi
jn.ArzoxGoxo. Op weg zi
jn,op reis. Metie- delen, om hetvuilevleesch weg te bi
jten. Onz,
mand over weg knnnen is,genoegeli
jk methem door bi
jtende middelen weggenomenworden:het
omgaan kunnen. Uitden weg gaan is,eenenom- zalwe1wegbjten.
weg nemen. Voor iemand uit den weg gaan be- W egbiazeu. b.w.,ik blies weg,heb wegduidt, eigenli
jk, of oneigenli
jk,voorhem wi
jken: geblazen. Door blazen verwi
jderen: macr ghi
j
hi
j wildegeenenvoetvoormi
jnitden weg gaan. soudthetkonnen wechblasen.BTaBsLv.
Zdns weegs gaan beduidt.zichvan menschen,of W egbA:lveu,o.w.,ik bleefweg,benwegzaken,waarbi
jmen zich bevond,verwi
jderen:stui- gebleven. Zich ergensnietvervoegen,ernietkovenelekzi
jneweegs.Voxo. Overdragteli
jkis:den men:omdathi
jweggebleven was- Nietterugkoweg van allevleesch gaan,sterven,dateldersdus men:is dat wegbljven! Hier of daar nietgeomschreven wordt: den wegh,van aenbegin,ons plaatst worden: laat het uit den tweeden druk

sllen voorgeschreven, den sterfwegh trede ik in. wegbli
lven.
13s DscK. Op den regten weg zi
jnis,zich wel '
W egb'fkse- eu,b.w.
,ik blikgemde weg,
gedragen, V an den regten weg afdwalen, ver- heb weggebliksemd. Alsm etdesnelheid en kracht
keerde wegen inslaan.enz.,andershandelen,dan van den bliksem doen verdwi
jnen:depruissische
men moest. Iemand den regtenweg wi
jzen,hem legermagtwerd ganscheli
jk weggebliksemd.In t
ledaarop brengen,terugbrengen,enz,hem tot eene zen zin ook weleens wegdonderen. Voorts,niet

gepaste handelwi
jzevermanen en nopen. Dereg- alleen hetzelfde,a1s ditwoord;ziewegdonderen;

te,de beste,weg tot eenig ding beteekentde ge- maar ook door middel van bliksemende blikken

schiktste middelen daartoe. Anders is: de weg doen verdwjnen:hi
jbliksemdehen metzi
jnevervan een ding,eene daarm ede strookende handel- gramde blikken weg.
s@s:den weg derdeugd betreden. Den wegvan W egbeegsexen.b.w.,ikboegseerdeweg,
regten inslaan. 1)e wegen dervoorzienigheid zi
jn hebweggeboegseerd. Aan een zoogenocmdsleephareschikkingen. Godswcgen zjnilltusschenook touw wegslepen:hetAdmiraalschip werd uitden
wel eens hetzedeli
jk gedrag,datbi
jvoorschri
jft: slagweggeboegseerd.
wi1 mi
j.o God! nw rechtewegen leeren.L.D. W egboenen. b.w., ik boende weg,heb
S.P. Eindeli
jk,is allerkvegen,aan alle kanten, weggeboend. Al boenende verwi
jderen: ik hel)
alomme:men vindthetallerwegen. Zamenstell.: het vuil weggeboend. Oneigenli
jk, op eene onweegbree,wegdistel,wegenschender,enz.,weggeld, zachte wi
jze verdri
jven: a1shi
jweerkomt,zalik
wtggras,wegkant,wegkorting,wegschending,weg- hem nog anders wegboenen.
schouw, wegvaart,K11a.,wegwi
jzer,wegzi
jde,enz. 'W egboxsleieu. b.w..ik llorstelde weg,
Achterweg,binnenweg,buitenweg,doolweg,dwaal- heb weggeborsteld. Anderswegseltut
ïeren. Door
weg,heerenweg,kleiweg,krui
sweg,landweg,melk- borstelen wegnemen: gi
j moet die poei
jerbeter
weg, middelweg, modderweg, omweg.onweg,ri
j- wegborstelen.
weg,scheidweg,trekweg,voorweg,wagenweg.zand- W egbranden. b.en o.w ,ikbranddeweg,
weg,zondenweg,zonneweg,enz.
heb en ben weggebrand. Bedr.,door vuur weg-

Gt
w,hoogd. O1+nIo.ook WQg,ULPHIL.wigs, nemen: de Noormannen brandden stad bi
j stad
lat.vk
'
c,eng.waî
h vries,??
J:?
*
,angels,waeg,t
j,l.ve- weg. Onz.
, al brandende verdwi
jnen:erbrandgur,komtvan hettusschenwerpselweg.
den verscheidene huizen weg.
'
W eg. bi
lw. en tusscbenwerpsel, legt dcn W egbxeken. b. en o. w.,ik brak weg,
wensch van eene sneleverwi
jdering aan den dag, hcb en ben weggebrokcn. Bedr., dotlr afbraak
welke door den klank zelven aangeduid wordt: doen verdwi
jnen:men brak aldiehnizenweg,om
weg,KARSL!weg van mi
j!En eene verregaande hetnitzigtvan het paleis ruimertemaken. Onz.,
verachting:weg,ijdelwcreldsch goed!W echpur- albrekendewi
jken:heti
jsbrak overalweg,waar
per 'twelck de borsten der Koningen bedeckt, men zi
jne voeten daarop zette.
Voxo. W eg m et hem ! is, dat men hem weg- W egbrengen. b. w., ik bragtweg,heb
voere! A1g biiwnorflkomt het voor in zvnn ietq wneeebrnet. V an eene Dlaats naar eldtrs bren-
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gen: llil- bracht mi
J wech in een woesti
jne.BzJ- weggedronken. Al drinkende verdoen:hi
j hseft
Bscv. Te zoek maken; het kind heeft mi
jnen zi
jn verstand weggedronken.
zakdoek weggebracht.IIAI,MA;bi
Jwiel)men ook W egdreegen , o.w.,ik droogde weg, ben
wegbrenging vindt.
weggedroogd. D oor drocgte weggedreven wor'
W egbeul
len. b. en o.w.,ik t
lruide weg, dcn: het water der bcek was weggetlroogd. Van
heb en ben weggebruid. Bet
lr.
,weggooi
jen,wcg- llier wegdrooging.
smjten:waarom hebtgi
j hetweggebrt
lid? Onz., 'W egdpu âp eu. o. w., ik droop weg, ben

henengaan:hi
Jbruide weg.
W egel
lfeeeu, b,w.,ik ci
jferde weg,lleb
weggeci
jferd. Doorkunstigeredeneringenalsdoen
verdwi
jnen: hi
j trachtzi
jn aandeelaan (1eschuld
weg te ci
jferen.

weggedropen. Bi
jdruppels wcgvloejen:de wi
jn
droop uit het leklte vatweg. Zichstilwegmaken:
zaagtgi
jhem welwegdruipen?
'W egdeu kk en. b w.,ik drukte weg,heb

weggedrukt. Aldrukkende verwi
jderen:het ont-

W egdansen . b. en o. w.,ilt danste weg, vlamde buspoeder drakt den ltogelweg.
heb en ben weggedanst. Bedr.,aldansende doen W egtlu fk en , o.w.,ik dook weg,ben Gegverdwi
jnen: zi
j heeft hare gezondheid wegge- gedoken. Zich al duikende aan het oog onttrek-

danst. Onz., al dansentle verdwi
jnen: VssTRls ken:toen er op hem geschoten werd,dook hi
j
danste van het tooneelweg.
weg.
'W egd:slei, m.,meerv.wegdistelel)en weg- '
W egt'uw en. wegdouwen,b.3v., ik duwde

distels. Van weg,z.n. Eenebi
jzonderesoortvan weg,heb weggeduwd. A1duwende verwi
jderen.

zaagblad, anders stekel genoemd: een land voI W egdlvaien . wegtlolen,o,w., ik dwaalde
wegdistels verraadt de luiheitlvan tlen boer,tlie weg, ben wcggcdwaald. Zich al dwalende aall
ze niet uittrekt.
hetgezigtonttrekken:hi
jisvanllierweggedwaald.
w egdeeà, b.w.,ik deed weg,heb wegge. 'W egdw ellen. b. m ,ik dweilde weg,heb
daan. Niet meer houtlen, ofgebruiken:doe di0 Geggedweild. Andcrs weafeilea. Al dweilende

lorren maarweg! Stlltghi
jden sllurdeech weeh- verwtjderen: het water wegtlweilen.
W ege. een woordje!. dat eigenli
jk t1edaad
t
loen ui
jt uwe hui
jscn. BIJBEcv. Van hierweg- '
doeni
ng.HALMA.
'
W
egdeleu, zie wegdl
valel
t.
'
W egdeudere ul b. el1o.w.,ik donderde
weg, heb en ben weggedonderd. In den mond

van wegen, bewegen, schllntaan tc tluiden,maar
enkel gebraiktwordtin tet/p:pt',ofteweeg,ircngezl,

il1beweging,werkzaamheid,dadeli
jkheid, brengen,
in van wcpe,datmetwegens verwisseltlwordt;zie

1 a1s acllterzetsel 1*11: tltzs, mnn
@:enjyg#g,
van ruwe lieden evenveel,a1swegbrub'
en:donder tl)eg6ll8; e1'
llttmaarweg. Hi
j ismetdeantleren wegget
lou- t
/z
lzdlï'
?
,
t
J6#d,'
uwenttlege,z(
)îleltttoege,harentwege,hunderil. Zie voorts wegbliksemell.
nentwege, waar het aantluitlt, dat iets van mi
j,
'
W egdool
leu, b.en o.3v.
,ik dooide weg, ons,u,hem,haar en hen,komt;in vanc-sfdktvepe
enz,
,
of
i
n
van
'
s
/
fà?
?
i
ngs
we
ge
,
i
n
de
n
STw
k
e
r
sxheb en ben weggedooid. Bedln,aldooi
jende doen
verdwi
jnen:Laattlensneeuwmanwegdwjnen!Onz-, BJJBEL DJ4 #d Konthcks W8#d)?, e1-1ZjWaar 1:8.%
neens beteekent. dat de beweging van iets
aldooi
jende verdwi
jnen:alheti
js is rceds weg- eve
h
?

aren oorsprong biJ den K oning enz.neemt.
'
W'
egedeotu. nz., meerv. wegedoornen.
V an weg, z. n. Een plantgewas, waarvan men
W egdeaal
leu,b.en o.w.,ik
heb en ben weggedraaid. Bedr., al
zeven en twintig soorten telt:buikzuivereude wegedoorn,kruipende wegedoorn,enz.
verwi
jderen:h;
j drvaide den Li
jbcl weg.
zieh al draai
jende verwi
jderen: de lcssenaar 'W egen, b.en o.w.,ik woog,heb gewogen.
gedooid.
W egdou w eu, zie wegduwelè.

draaide voormi
jweg.
W egdeageu . b.w.,ik droeg weg,heb weggedragen. Al dragende vcrwi
jderen, en uit het
gezigtbrengen:si
j droegen wech desteenel
)van
Rama. BzlBssv. Behalen: den pri
js wegdra-

Bedr.,eigenljk bewegen;nlaarhettegenwoordige

gebruik bepaaltzich totde wicgende beweging van
eene balans,waarmede m en de zîvaarte van iets

navorscht,en tot deze navorsching :wiltgi
jweten,

hoe zwaar het is, weeg het. ABRAIIAA: woech
gen. V an hier wegdraging. Zie voorts zvegtor- EellRox hct gelt. BI.!BsJav. Os
-erdragteli
jk, is:
scLen.
itts wikken en wegen, het ri
jpeli
jk overdenken,
W egdeaveu , o. w., ik draafde weg, ben overwegell. Zwaar bi
j ielnandwegen is,bi
l
-hem
weggedraafd. Zich al dravcndc verwi
jderûn: lli
j in achtillg en vertrouwen zi
jn. Dathet zwaarste
is, zonder eenig antwoord afte wachten,wegge- is m oethetzwaarste wegen beteekent, het gewigtigste moet het meeste in aanlncrking kom en. HiJdraaftl.
W egdelbb e:eu , o.w.,ik dribbeltle weg, weegt niet zwaar, hi
J lleeft niet veel verstantl.
ben weggedriblaeld. Zich al dribbelende verwi
l-de- Onz.,zwaarte hebbeu:het weegtflén kilogramme
ren:daarop dribbelde zi.jweerweg.
(kilo). Van lier weegster, weger. Zalncnstell.:

'
W egdrllven, b. en o. w.,ik tlreefweg, weegboontje,weegglas,weegschaal,weegsteen,enz.
I
leb en ben weggedreven. Bet
lr-, al drjvende Afwegen,bewegen,herwegen,nawegen, opwegen,
verwi
l-deren,wegjagen:hi
j drecfse wech va11den overwegen,totwegen,uitwegen,Aroortwegen,enz.

rechterstoel. BIJBELV. Broght de weellgedmeve
W$.g:??, hoogd, neders. wligen,angelg.waeyttll.
ossen, en den verzworen roof, voor dell daglt. z&veed.vâya,verwalltaan t
eikken en tvt-egen.
Voxo. Onz,, ergens van daan dri
jven: al llet 'W egeus, voorzetscl. Hetbeteekent,tzitaan-

merking,uithoofde.vall:wegensdatbedrk'f kan
houtdreefwt'
g. Van hierwegdri
jving.
W egde:n geu, b.en o.w., ik drong weg, ik hem niet achten. Aangaaude:hi
j sprak mi
lrsxsllssra vindt
heb weggedrongen. Bedr,aldringende verwi
lde. Wegens die zaak. In den S'r--k-

ren:men drong ons overal weg. Onz., zieh al m en ?Jft?l wegen, en 1E)iJ* K IL. vlllt @t76/7O. In het
l-ze
dringende verwi
jderen:de steenen zi
ju hierwegge- hoogd.bezigt lnen wegen,datm eermalen derwi
tlrongen.
met z. n. zamengesteld wordt. als ons wege,in
'W egdeln k eu, b. w., ilt drollk weg, lleb P/?9
-tswege enz',en tvegens,in deswegens,tfl-edwepepw?
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enz. Zoo naauw zi
jn wegebwegen en wegensaan pen? W egjagen: waellt! ik zalhem weghelpcn.
'v egh o uden. b. w-., ik hield weg, heb
el
kander verwant. Zi
j komen gezamenl
i
jk van f

wegen;en hetstam woord is weg.
weggehoutlen. V erllolen houden:houd het weg.
W egensehendee. m..mecrv.wegenschen- W egh ouw eu, b. w., ik hietlw weg,heb
ders. Een staatroover, strtlikroover. Van hier weggehouwen. Al hotzwende wegnemen : men

wegenschentleri
j.
hieuw zi
jnen eenen arm weg.
W egelleren . ()- w., ik etterde weg,ben W egh u preAen. o. w.y ik huppelde weg,
weggeptterd. Al etterende verdwi
jnen: het za1 bcnweggehuppeld.Zichalhuppelendeverwi
jderen:
wel wegetteren. Van hier wegettering. Anders oogenblikkeli
jk huppeldi
,zi
j weerweg.
wegzweren.
'
*reK'
e
pagen, b. w.
, ik joc
'g (jaagde)weg.
W egfel:en, zie wegdleeilen.
hebweggejaagd. Heendri
jven,heenjagen fliehem
W egfrem m eleu. b w., ik frommeltle wechjoegh, dathi
jdoorginck.BI.
Tl1ELv. l
ltiwerd
weg,heb weggefromnleld. Ineengefrommelllweg- voor sehelm weggejaagd.
W
egk
abbeRen.
b.
en
o.
w.
,
i
k
ka
bbelrle
steken:wat frommelt gj daar weer weg? Zie
weg, heb en ben weggekabbeld. Bedr-,door gefrommelen.
W eggaa u, o. w., onregelm-;ik ging weg, kabbel wegnemen:datwaterkabbeltzi
jne oever:
benweggegaan. Henengaan:haerverlatendeginck weg. ()nz., door gekabbel weggenomen wortlen:
hi
j wech. Bxassrav, Begosten t
l'ossen in hct de oeverskabbelen weg. Van hier wegkabbeling.
wechgaen te loeien en te bulcken. Voxo. Van '
W egk anR eeen , o. w.,ik kankerde weg,
hier weggang.
ben weggekankerd. D oor kanker weggevreten
W egge. v., m eerv. weggen. V erwant aan worden: zi
jn aangezigtkankertallneerel
1meer
wigge;inhethoogt
l. ceclr. Bi
jKxs-,enHALMA, weg.
in V riesland, Gelderland en het Kleefsche,nog
'
W egkant.m.
9zie wegzè
j'
de.
hedendaags, cen wittebrood van eene bi
jzondere 'fV egk apen. b. w., ik kaaptû weg, hel:
gedaante. V oorts,is wegghesof6rq
ç,en boterwegghe, weggekaapt. A1 kapende wegnemen wie heeft

bj KIL., een klomp boters,hoogd. Butterweck, m4n pennemes weggekaapt?

omdat zulk een klomp de gedaante van ceue W egk:aau w eu. b. w.,ik klaauwde weg,
dubbele wegge heeft,even a1s het gezegde brood heb wejgekl
aauwd. Meteen'kl
aauw verwjderen:
nog hedendaags in Duitschland,en hier te lande hebt giJ al hat onkruid reeds weggeklaauwd?
W
egkAel
sen,
b.
w.
,
i
k
kletste weg,heb
zekerli
jk oulings ook. Het komt intusschenvri
j

welovereen met hetphrygische Bezxnc.
weggekletst. 001
4wegklt
'
ssen. Luchtig weggoûjen.
'W eggeId. o. Geld,dat tot onderhtlud der 'W egk :ep pen, b. w., ik klopte weg,heb

wegen opgebragtwordt. Vries.weqbld.

weggeklopt. Ergensterdegeinl
tloppen:gi
j moet

W eggelegen. zie wegtiegen.
de spi
jkers beter wegkloppen lemand wegklopW eggeven , b.w.,ik gafweg,lleb wegge- pen is,hem doorgeklop verdri
jven

geven. Aan anderengeven:alzi
jn goed wegge- '
W egkullpen. b. w., ik kneep weg,heb
Ven.
weggeknepen. Al kni
jpende derwi
jzc t
loen uitW egg:eten, b.w.,ik gootweg,heb wer- vloei
jen,dathetverloren ga:gi
jkni
jptalhetsap
gegoten. Uitgieten, om het nietm eer te gebrul- van den citroen weg.
ken:het water is reeds weggegoten.
'W egkn lx:pen, b. w., ik knipte weg,heb
W egglllden,o.w.,ik gleedweg.ben weg- weggeknipt. lloormiddelvan geknip met de vin-

gegleden. M eerdan vernlq
b'
den. Algli
jdendever- gers doen wegspringen: waarom kniptgi
j alde
kurken weg*
t
re van zi
jne plaats geraken.
'W eggeoe'leleu. b,w.,ik gooehelde weg, 'W egk o- en, o.w.,ik ltwam weg,ben wegheb weggegoocl
aeld. Ook wegguiclelen. Al goo- gekomen. Voortkomen, wegraken: ik wist van
chelende te zoek maken.

dat eiland niet weg te kom en. In eenige onder-

W eggool
len, b.-w.,il
1 gooide weg, hcb neming slagetl, of uit etnen neteligen toestand
weggegooid. Van zich afgooi
jen;iets verre weg- geraken:gi
jzi
jtdaarbi
jbeter weggekomendanik.
gooi
jen is, betuigen,dat men zich daarmedein W egkrab belen. zie wegkrabben.
hetgeheelnietinlaten wil:goot het zoo ver niet
weg !
W eggra ven, b.w.,ik groefweg,heb weggegraven. Al gravende wegnem en: ik laat alle
veenaartle daaruit weggraven. Van hier weggraving.

W egk rab ben. b. w.,ik krabde weg,httb
weggekrabd. Anders wegkrabbelen. A lkrabbende

van zi
jne plaats rukken:de hond heeftaldatzant
l
wezgekrabd.
W egk reugen . b.w.,ik krellgde weg,heb

weggeltrengd. W egdringen,terzi
jde f
lringen;van
'
W eggrllpeu.zie wegpakken.
de paarllen: het bi
jdehandsche paard krengthet
W eggu feh eAen, zie weggoochelen.
vandehandsche weg. Eele spreekwi
js, onder de
W egllaasten. (zich) wederk.w.,ik haast- voerliedellgebruikelijk.
te mi
j weg.heb mi
jweggehaast. Ziehhaasten,om W egkrl
lgeu, b. w.,ik kreeg weg, heb
weg te komen: hi
j haastte zich weg. Vroeger weggekregen. Van zi
lne plaats kri
jgen: ik koll
ook onz.:zj werden verschrikt,en haasteden weg. hetnietwegkri
jgell. Doen vertrekkentikwenschBIJBELV. Eveneens wordt wegspoeden gebczigd. te, dat ik hem wegkri
jgen kon, Hetktl
c,
ç/crg'
ge'l
Yv egh ebben . b.w., ik hatl weg,heb weg- is,onpasseli
jk, aangedaan, verlieftl,enz.worden:
gehad. Reeds ontvangen hebben: hi
j heeft zi
jn aanstonds kreeg hi
j het weg.
deel weg. Si
j llebben haren loon wech.Blasb:Lv. W egkrulleu. b,en o.w.
,ik kruideweg,
V oorts, is het?t2:.ç1:ô/
):r?,onpasseli
jk zi
jn:hebtgi
j heb en ben weggekruid; en ol
lgeli
jkvl.ik krooi
hetook al weg? V ries.weihabbe.
(oul.l
crood)weg,hebweggekrooi
jen((
)t
11.weggekroW eglzeApen, b.w.,ik hielp weg,heb weg- den). Bedr., alkrui
jende vervoeren:gi
jkantdat
geholpen. Maken, datiem andwegkome!hem daar- alles nietop eenswegkrui
jen Onz.,alkrui
jende
in behulpzaaam zjn: kunt gi
j hem nletweghel- wegdri
jvenzheti
jskruitreedswederom weg.
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W egh ru :- eien . b.en o.w.,ik krulmel- W egm ece:eu, b. w.
, ik molelde weg,
de weg, heb en ben weggekruim eld. Bedr.,tot heb weggemoFeld, Sluikswi
jze wegsteken : wat
onbruikbare kruimels vermorsen: het kind krui- zoelttgi
jdaar weg temoFelen?
melt het brood maar weg. Onz.,in znlke krui- W eg- eim en, o. w.,ik molmde weg,ben
lnels overgaan:hetbrood kruimelt ollder hetsni
j- weggem olm d. In onnutten m olm vergaan: tlie
den weg.
turf molm tgeheelweg.
W egk ru :yen , o. w., ik kroop weg,
W egm eAse- en. o.w.,ik molsemde weg,
weggekropen. Heenkruipen: hil' kroop weg.
ben weggemolsernd. ln molsem verkeeren: dat

zoek kruipen: gi
J kuntzoo niet
,wegkruipen.
hout zal wegmolsemen,a1e gi
j het nietin tjds
ik u nietvinden kan.
opbrandt.
W egku#leren. o.w.ik kui
jerdeweg,ben W egnem en . b.w.,i1t nam weg,heb wegweggekui
jerd. Van weg en kut
jkren. Heenktli
je- genomcn. Van zi
jne plaaïs nelnen: wie heeft
ren:wi
jkud-erden weg.
mi
lnen stoel weggenomen?EvakNosRs kling nam,
W egku unen ,o.5:-.,ik kon weg,heb wcg- ô THIJMBER!u het llooftwegh. Voxo. En meer

gekonnen. In de mogeli
jkheid z4n om weg te oneigenli
jk : dat neemt alle kiegpi
jn weg. Dit
raken : ik kon van dat eiland nietweg. V an ie- m oct wat si
jn verstelt,en datheelweghgenomen.
mand niet wegkunnen is,bi
jhem moeten
W yrsrylI
4B. Gewapenderhand veroverel:de vi
jand
omdathi
jzulksverlangtenz.
nam stad bi
jstad weg. Ilatneemtmj veelti
jds
W egk usseu . b.w.,ik kuste weg,heb weg- weg, beteekent, het kost mi
J veeltjds. Inden

gekust. A1 kussende wegnemen: door.hare tra- STATEXBIJBEL willen som mige uitleggershetwoord
nen weg te kussen. Zorg door voorspoed wegge- wegnemen,daar het nopens ExocH gebezîgdwordt,
kust.P.M osxs.
tot eenen vroegti
ldigen dood te huis gebragt hebW egkw qRen, b.w.
, ik kwi
jlde weg,heb ben;m aar anderen besehotlwen het alseene opnemi
ng
t
e
n
he
mel
.
V an hier wegneming.
weggekwi
jld. Ook wegspugen en we.
qsputren. Al
kwi
jlende verspillen:gi
j kwi
jltuwe beste sappen W egpakken. b. w., ik pakte weg? beb
weg.
weggepakt. Derwi
jze inpakkell, dat het uit het
W egkw l
aenee, o.w.,ik kwi
jnde weg,ben oog gerake: alles werd onder in de kistwegge-

weggekwjnd. Al kwi
jnendewegteren:hi
jkwi
jnt Pakt. Gri
lpe.ll,om hetweg te nemen,ook wep

al meer en meer weg.
W eg:aéen . b. w., ik liet weg,heb weggelaten. Achterlaten, niet bezigen, overslaan: ik
zou dat woord weglaten. Van hier weglating.
W egia veren . o. w.yik Iaveerde weg, ben
wegzelaveerd. Allaverende vertrekken.
W egReggen, b.wh?ik leide weg,lteb weggeleid, of weggelegd. Ult hetoog tler mengehen
leggen: leg Ilwe beste kleederen weer weg. '1'ot

ro''
pen: die Jongen pakt alles weg,wathem voorkomt. Ook wederk-: zèach wegpakken,zich haas*

tigli
jk wegmaken. ook zich ktldpc/?ezvn: pak u
oogenblikkeli
jk weg! Packt u wech nae uwe

plaetse! BIJBSIZV. lloogd.wegpacken, vries. weiplz/(7k.
M regpa ppen. 1). w., ik papte weg, lleb

weggepapt. l:oor middel van pappen verdrjven:
dat gezwelm oet weggepapt worden.

zeker oogmerk bewaren: legge cel
)i
jegeli
jk van '**regpl.e:séeren, b. w.,ik pleisterde weg,
ui
jet bi
j hemselven weg. Blanycuv. Vries.wei- heb weggepleisterd..''D oor middclvan pleister aan
l?'.s,s:.
het oog ollttrekkcn: gj moet die plek in del
z
'W eg:e:den.b.w.,ik leidde weg,heb weg- wand wegpleisteren.
W
egpluR
k
en
,
b.
w.
,
i
k
pl
ukt
e
we
g.
heb
geleid. Heenleiden:al
szi
jhem wegleiddel).
A -egAek k en .o.w.,ik lekte weg.ben weg- wegqeplukt. Alplukkendewegnemen. Vries.weigelekt, Al lekkellde verloren gaan:opdat er toch Ploottqie.
niets weglekke.

'W egrak en.o.w ,ik raakte weg,ben wegW eg:ek ken .b.w.9ik lokte weg,heb weg- geraakt. Ergens van daau raken: hoe raak ik

gelokt. Van zi
jne plaats lokken: men poogde nog eens weg? Het schip raakte ei
ndeli
jk weg.
hem weg te lokken.
Te zoek raken, verloren worden: dat er toch
W egioop en, o. w.,ik liep weg,ben weg- niets wegrak-e!
geloopen. Zich alloopendeverwi
jdcren. W i
jders, W egram m ellen,b.w.
,ik rammeideWt'g,
zich door heenloopen aan eenige dienst onttrek- heb weggeramm eid. Ook wegbeul
cen. V an zi
jne
ken:mi
ln knechtis weggeloopen. Van llier weg- pltatsbeuken,oframmei
jen:gi
jmoestdienouden
looper,weglooping,wegloopster.
mutlrmaarlaten wegrammei
jer.
W egraren .b-w.,ik raapte wegjheb wegW eg- aallen, b.w., ik maaifle weg,lleb '
weggemaaid. Al maai
jendewegnemen:dedistels eraapt. Oprapel),om weg te nemen: hebtgi
j
moeten niet weggemaaid,maar uitgetrokken wor- alles reeds weggeraallt? hregrukken: hi
j sa1 n
den. Temand het gras voor de voeteu wegm aai- weellrapen. ellde ui
jt tle tente ui
jtrucken. B1J-

jen, hem de gelegenheid toteene nutteofvoor- BELV.

deelige werkzaartjheid benem en.
4r egeedenerex.. b.w.,ik redeneerdeweg,
W egm ah en , b. w., ik m attkte weg, heb heb weggeredeneerd. lloor lniddelvan redenering
weggemaak-t. Te zoek m aken. Voorts, ook we- wegci
jferentl
1i
Jredeneerthet clristendom geheel
derk.:zlkh c6l/lep we.qmaken,maken datlnen weg- W eg.
kome! zich wegpakken: de sonne opgaende,maegrelg. v.,zie we-qtogt.
ken s1J.sich weg,ende liggen neder in hareholen
W eg-relzen, o.Br..ik reisde weg,bën weg-

BlasEr-v. Zi
jn goed wegmaken is,bi
jKIL.het- gereisd. Heenreizel
'
l:is hi
j reeds weggereisd? Is
zclve verspillen, of vermaken, bi
j uitersten wille weehgerei
jstin een verre gelegen landt. BIJBELV.
daarover beschikken.
Vries.weiret
qie,hoogd.wegreisen.
W egm alen, b. w., ik lz1ftftltlt) Weg, heb '
W egree:len.b.en o.w., ik roeide weg,
weggemalen. A1nlalende wegnelnen:d1*e molens heb en ben weggeroeid. Bed1
'.!al roei
jende &
'erkunnen het water nietwegmalen.
wi
jderen:men roeithetvaartulg weg. Onz.,zich
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zelven all-aei
jendc verwi
jderen: zi
jroeidcn aan- lleb weggeschoFeld, Door m iddel van sehoFelcn

wegnem en:schoFelhetonkruid weg.
W eg*eitoppen, b.w.,ik schopte weg,heb
geroepen. Door geroep van zi
jne plaats doen weggeschopt. D oor m iddel van schoppen wcgnekomen:terwi
jlwi
jspraken,werd hjweggeroepen. m cn:de sneeuw is nog niet weggtscllopt. D oor
Yv egreeslen , o. w., ik roestte weg,ben schoppen met den voet verwi
jdercn:schop den
weggeroest. Al roestcnde bcderven en verteren hond weg.
W egleheu w , v. Van wegz.11.,enschouw;
albet,i
jzerwerk is weggerocst.
W egreARen , b.en o.w.,ik rolde weg,lleb ofvan wegschouwen. De daad van Wegschouwen,
stollds weg.

W egroepen. b.w.)ik ricp weg,heb weg-

en ben weggerold. Bedr., al rollendc verwi
jde- toezigtoverden weg:-erschdntweer wcgschouw
ren:eenvatwegrollen. Onz,alrollendcverwti- op handen tezi
jn.

W egselteu lven .zie wegschouwer.
derd worden :(1e steen rolde weg.
W egrooven. b. 557., ik roofde weg, heb W egselâeu w er. m.,m eerv. wegschouwers.
weggeroofd. AI rooventle wegnemen:de dieven Van wegschouwen, dat enkel in de onbepaaldc

hebben zknen schatweggeroofd.

W egroléen. o w., ik rottede weg, bell
wcggerot. A 1 rottende verteren:de appelen rotten weg,
W egru lm en. b.w.;ik ruimde weg, heb
weggeruimd. Om ruimte te m aken, wegnemen:

wi
jzegebruiktwordt. A1w1edewegen schouwt,
of helpt schouwen: de wegschouwers znllen mi
j

thans nietbekeuren.
W egselxrar en , b. w., ik schraapte weg,
heb wcggeschraapt. Al schrapende wegnemen:
die vreltke schraperschraapt alles weg,wat onder

welhaastwasalhetpuin weggeruimd. 1ck rui
jm- zi
jn bereik komt.
dese wech a1s sltjck derstraten. BIJBSLV. Van W eg sei:ra ppen. b.w., ik scllrapte weg,

heb weggeschrapt. Uitscllrappen: ik zal datbehier wegruiming.
W egruk k en. b. en o. w.,ik rukte weg, drag wegschrappen.
heb en ben weggerukt. Bcdr., m et eenen ruk W egsehul
leeen,zic wegborstelen.
wcgnemen: als het schip daarm ede wechgeruckt W egse'lu :Aen , o. w., ik schoolweg,ben
wierd. BlasyzLv. Tot dat een wind haar weg- wegpeschol
en; en ik schuilde weg, ben weggeruktuitonz'oogen. L.p S.P. Uit den stri
jt schulld. Zich verschuilen: de kinderen scholen
door Jrxo wechgeruckt, Yoxp, Bdzollderli
jk is achter de deur Weg.
weggerukt z/gortft?n,onverwacht door den dood aan W eggeh u:ven , b.en o.w.,ik schoofweg,
de zi
jnen ontrukt worden. Onz.
, is wegrukken heb en ben weggeschoven. Bedr.,alschuivende

i
jlingswegtrekken:toen hetlcgerwegrukte. Van verwi
jderen: ik schooft1e sledeweg. Terwi
jlzi
j
de tafel wegschoven. Onz., zich al sehnivende
llier wegrukking.
'W egsellae exx,b.3v,,ik scllafte weg, heb verwi
jderen:kuntgi
j lietwegschuiven? Ookvan
wcggeschaft. Mreggeven,wegdoen:ik wildaton- levenlooze dingcn:toen dedi
jk wegschoof.

nutte m eubelweggcschafthebben,
W egseh uren , b. on 0. 5V. ik schuurde
W egseh ak en. b.w.,ik scllaakte weg,llel) weg, heb en ben weggeschuurd. Bedr-, door
hveggeschaakt. Alschakende wegnemen:toen de schuren doen verdwi
jnen: alde roestmoetter
sabi
jnsche maagden door de lkomeinen wegge- dcge weggeschuurd worden. Daar het water den
schaaktwerdcn.
wa1 wegschuurt. Onz., door schuring verteerd
W egseltaven, b.w.,ik schaafde weg. heb wordcn:dezandbank schuurtalmeerenm eerweg.
weggeschaafd. Door schaven wegnem en : die W egslouw en.b.w.
,i1
<sjouwdeweg,hcb
kwas:lnoet weggeschaafd worden.
weggesjouwd. Al sjouwende wegbrengen: de
W egseltefdlng, v.,meerv.wegscheidingcn. knechtshebben alhetpuin wergesjoawd.
Eene scbeiding il1 dcn weg,een tweesprong, drie- W egsAa an. b.en o.w.,Ik sloeg weg, heb

sprong, enz.: bi
j de wegscbcidiug scheiden wk-. cn ben weggeslagen. Bedr.,doorslaan van zjne
Plaats brengen: sla dien nagel weg. Even a1s
Buiiten aan de wegschei
jdinge. BIJBELV.
W egsehenhen. b.w.9ik schonk weg,heb weykloppen,meteenen klop, of slag, verdri
jven:
weggeschonken. Ten geschenk: weggeven: hi
j de muggen wegslaan. Onz.,weggcslagen worden:
schenktalweg,wathi
jbezit. Vanhierwegschen- ersloeg een deelvan llet havenhoofd weg.
'W egsAepen . b. w., ik sleepte wcg,lleb
king.
W egge'keren, zie wegpakken.
weggesleept. Al slepende wegbrengen: het li
jk
W eggelleren, b. 5:,., ik schoor weg,heb werd op eene horde weggeslcept. D e hond heeft
weggeschoren. Al scherende wegnemen: scheer het vast wcggesleept.

mtjdie llaren ook weg. Vries.weischjërje.

W egsIqpen.b.w.,ik sleep weg,heb weg-

W egseileuren. b. en o. w.,ik scheurde geslepen. Alsli
jpende wegncmen:sldp de roest.
weg,heb en ben weggesclleurd. Bedr-, al schcu- vlakken ter dege weg.
rende wegnemen:hi
j scl
aeurt het blad weg. lk W egsl:x.geren ,b.en o. w-, ik slingerde
zal hem ui
jt uwe armen wegscheuren. Onz.,al Weg,heb en ben weggcslingerd. Bedr-,al slingescheurende Yall ziJ-ne plaats gaan: het linnen rende wegwerpen:toen DAvlo den steen wegslingerde. Onz., weggeslingerd worden : de steen
scheurtoveralweg.
W eggehlkken. b. en o. w., ik sehikte slingerde van den toren weg.
weg,heb en ben weggescllikt. Bedr-,door schik- '
W egsAinken. o. w., ik slonk weg, ben
kingeu doen weggaau :de bezorgde vader schikte weggeslonken. Alslinkende in hoeveelheid afne-

jnen1Br
atishet
hem weg. Onz.,zich al schikl
tende verwi
jderen: men, en meer en meer verdwi

wegzeslonken!
schik llog watweg!
'W egseitf:Aen. b. w., ik sehilde weg,heb W egsAulren. o. w., i1t sloop weg, ben
weggeschild. Te dik schi
llen:gi
jschiltdenappel weggeslopen, Alsluipende vertrekken:doe geene
moeite,om weg te sluipen.
gansch en alweg.
W eglAullen.b.w.,ik sloot weg,heb wegW eglehoeeRen. b.w.
,ik sctlollblde
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gesloten. D oor opslultlng aan hetoog onttrekken, afstooten: hi
j stiet mi
j weg. Van zdnc plaats
cn Jn veilighcid brengcn:waarhebtgi
jhet weg- stootcn:dicmgnc voeten denken wcg te stooten.
gesloten?
Bl.
yBsLv. Vries.welst
jitte.
W eglm akk en, b.w.,ik smakte weg, heb W egslopp en . b. w., ik stopte weg,heb
weggesmakt.Meteenensmakwegwerpen:gi
jmoet weggestopt. lets ergens stoppen, waar het verhetzoo nietwegsmakken.
borgen, of wel bewaard,'is: wat stoptgi
jdaar
W egl- ei*en . o. Mr., ilt sm olt weg,ben weerweg? Vries.wet
stopje.
weggesmolten. A1 smeltende verteren) de boter '
W egslor- en. b. en o.,w , ik storm de
smeltvan de warm te weg. Tn tranen wegsm elten weg, heb en ben weggestormd. Bedr-, alstor-

is,fgunrli
jk,sterk schrei
jen.
mende van zi
jne plaats dri
jven:denoordwesteW egszn#
llen, b. w., ik smeet weg, heb wind stormde ook dien djk weg. W t
Jgaan den
Mreggesmeten. Van zich afsmi
jten:ik smeet hem vjand wegstormen. Onz., door storm van zjne
weg. Als onnut wegwerpen: m en moet geene plaats gedreven worden: hetplallken hoofd is geoude schoenen wegsmi
jten,voor dat men nieuwe heelweggestormd.
heeft.
W egglrllken. b.en o.w,,ik streek weg,
W egsn eAAen . o. w., ik snelde wegg ben heb en ben weggestreken. Bedr,iets van zi
jne
weggesnel
d. Haastig,snelli
jk weggaan: de bode plaats strtiken:stri
jk hetgeld maarweg! Onz.,
snelde onverwi
jld weg.
bj Klrv. en HALMA, even a1s het hoogd. wegW egsnf
lden. b. w., ik sneed weg, hcb d/reg'
clenyzich wegmaken:hi
jying wegstrjken.
weggcsneden. Alsnjdende wegnemcn;ook weg- '
W egslroellen.b.w.,lk strooidewep heb
snoe#:4: dat uitwas moet wcggesneden worden. weggestrooid. Ietsderwilzestroojen,dathetverTn de gemeenzame verkecring, bezigt men dit loren ga: waarom strooit gtl toch aldie suiker
woord ook onz.
,voorweggaan:hi
jisstil wegge- weg? Vries.wehtrubk.
sneden.
W egsleeopen . b. w., ik gtroopte weg,
W eggnee:len,ziewegmtbden.
heb weggestroopt. Van zi
jne plaats stroopen:
W egspallen, o.w.,ik spattede weg, ben stroop dat vel ook weg! Alstroorende wegneweggespat. Ergensvan afspatten: de gloe'
tende men: de stroopers hebben alle visch weggescherven spatten onder het smeden aanallekanten stroopt.
W egslu deren. b. w., ik studeerde weg,
weg.

W egspeeden, wegspoei
jen, (zich) b. cn heb weggestudeerd. A1studerendeverliezen)hi
j
spoed,ofweggespoeid;ikspoedde,ofsyoeidemi
j '
W eFsluféeu. o. w,, ik stuitte wep ben
weg,hcb mj weggespoed,ofweggespoeld. Bedr., weggestuit. Zich alstuitendeverwi
jderen: ik zag
spoedig heenzenden:ik heb haar dadeli
jk wegge- den ba1 wegstuiten.
W
egsl
u
fven.
o.
w.
,
i
k
s
toof weg, ben
spoed, W edcrk.: zeg hem, dat hi
j zicl) wegspoede.
weggestoven. Al stuivende verdwi
jnel, of van
'W egspeeAen, b.en o.w.,ik spoelde weg, zi
jne plaatsgeraken: al hetstofstoofweg. 011heb en ben weggespoeld. Bedr., al spoelende stt
limig heengaan: zaagt gi
J hem wel wegstuiverwi
jderen: spoel dat vuil wcg! Onz.
, door ven ? .
wederk.w.,ik spoedde, of spoeide weg, wegge- heeftzi
jn verstand weggestudeerd.

spoelillg van water weggenomen worden :hetland
W egséuren . b. w., ik sm urde weg, heb
spoeltal meer en meer weg.
weggestuurd. W egzenden: ik heb hem wegge'W egspe:ngen, o.w.,ilt sprong weg, ben stuurd. Ergens van afsturen: stuur het schip
weggesprongen. Zich met eenen sprong vt
'rwt
j- tocll weg.
deren:de bok sprong weg.
W egsukWeien. o. w.,ik stlkkeldq wey?
W egspugeu,wegspuwcn,ziewegkwù'
len. ben weggesukkeld. M et gesukkel wegraken: hpW egslek en. b. w.,ik stak wëg, heb weg- sukkelde weg,zoo aIshtjbestkon.
gestoken. A1stekende wegnemen :is aldatveen
'W egl:egen, b.en o.w.,ik toog weg, heb
reeds w eggestoken? V oorts, iets ergens steken, en ben weggetogen. Bcdl
'.,wegtrek
-ken: toen hi
j

waarhetverborgen,ofwelbewaard is: gi
Jmoet de hand wegtoog. Onz.,verreizen: hi
j wendde
uwen buidelbeter wegsteken. Vries.œeisteklce. sich, ende tooch wech met grim micheit. Blg'W egs*eien , b. w., ik stalweg,heb weg- BsTav. Toen zi
j ook weggetogen waren. Zie
gestolen. Stelende wegnemen : draag zorg, dat voortsweqtb
.kn.
het niet weggestolen worde1 Zich ktldr/.
sfefen is, w egkuen.o.w., ik tddeweg, ben weggeeven a1s het hoogd. sich wegstehlen, steelswi
jze ti
jd. Hoo
.wegziehen? vries.weilien. Evenveel
. gd
weggaan, wegsluipen: gel
i
jck als hetvolck sich aIs wegtlegen en wegtt
jgen. Ongeli
jkvl., ik teeg
wechsteelt, dat beschaemt is. BIJBEr-v. Vries. wcg, ben weggetegen; van welk woord,en wegweistelle.
f@??9en wegdegenb
-demeœteti
jden door die van
W eggleeven . o. w., ik stierf' weg? ben hetgeljkluidendeweqtrekken vervangen worden.

weggestorven. Heensterven:ja die met ziel en
li
jf wechsterven en versmachten. Z.HsIJNs.

W egtllgen,zlewegtjen.
W egél- - eren. b. w., ik timmerde weg,
'W egskeveuen , o.w.,ik stevendeweg,ben heb weggetimmerd. Door timmeraadje aan het

weggestevend. Heenstevenen1 het schip is wegïestevend.
W egsl:eeen. zie wegsturen.
'W egsloc en, b.w.,ik stofte weg,heb weggestoft. Door m iddel van eenen stoflkr wegnem en:stofhetstofter dege weg.
'W egsle- p en. zie wegntooten.
W egsleolen . b.w.,ik stietweg,heb weggestooten. Ook weletns wegstompen. Van zich

oog onttrekken:ik laat die deur wegtim meren.
W egéogl, m. A nders wegrel's. D e reis, of

togt, bj iemands vertrek: zjn wegtogt was in

geenen deele voorspoedig.
'W egleeveren . b. 14,., ik tooverde weg,
heb weggetoovcrd. Te zoek tooveren, messtal

in eenen oneigenldken zin: dat kind heeft het
vastweerweggetooverd.
W egloe*ehen, b.w.,ik torschte weg,heb
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weggetorscht. W egdragen:toen Prins ExEA.
s zi
l- W egvllseh eu , b. w., ik vischte weg.heb
weggevischt. M et een viscllnet,ofanderzins,wegnen vaderop zi
jne schouderen wegtorschte.

vangen: alwatleeft,is weggcvischt.
W eglrarren. zie wegtreden.
W egleed ep . b.en o.w.,ik trad weg, heb
W egvlleden . o. m , ik vlood weg, ben
en ben weggetreden. '
Bedl*., evenveel a1s weg- weggevloden. Heenvlieden:hi
jvloodlafhartig weg.
trappen. Ergens gelleel intreden: steken er hier PoAtoox, en BRoMlus, en CEltss,weehgevlodell.
of daar stokjes uit den grond, dallmoetgi
j ze Voxo Zij vlooden bveg. verbaasd door schrik.
wegtredeu. Door trappen en tretlen wegnemell: L. D.S.P. Treuringe en suclltinge sullen weehzi
jne voetstappel
' waren reedsweggetreden. De vlieden.BlaB>lLv. Zie voorts wegvlieten.
trappen zi
jn grootendeel: weggetreden. lets W egvl:egen. o. w., ik vloog weg, ben
van zdne plaatstrappeu,oftret
len:destruiken, weggevlogen. H eenvliegen : haerlieder heerlickdie er stonden, wegtredellde, baande ik voor de hei
jt sal wechvliegen, als een voghel.BIJBELV.
anderen een pad. Oltz.,heentredt?n: toen 1i
jk weg.
j een Hetschip vloog weg is,hetzeildesnelli
W egvllelen, o.w.,ik vloot weg,ben wegweinig weggetreden was.
W egtrekk eul b. e') o. w., ik trok weo gevloten. Heenvlieten: hetwater vliet weg. Onheb en ben weggetrokken. l3edl'.,van zi
genli
jk, verdwi
jnel
a:t
zdaliswechgexloten.B1Jjne plaats ei
trekken: de paarden waren buitellstllat, om den BELv.ywaar:van wiens atngesichte de aerdeende
wagen weg te trekken Onz., vertrekken@
* SO dc hemel wechvloot, tot wegvlieden behoort,zoo
sullen wi
j onsedocbtersnemell,ende wegtreeken. a1s vlieden en vlieten ook verwisseld worden in:
BllslLv. Hoogd.wegziehen.
VOOr tl en uwen broeder wechvloot. Voxo.;en
W eglreuren. (zich) o.en wederk W ., ik m eerlualen elderg;zie vltkden.
treurde weg,beu weggetreurd; en ik treurde miJ* '
W egvRilm eu. b.w.
, ik vli
lmde weg,heb
J zocht
weg,heb m'
j weggetrcurda
l
' Onz.,treurende Weg- weggevlijmd. A1 vljmende wegnemen: hi

jmen.
kwi
jnen:zi
jzalnog wegtreuren. Oneigenli
jk: de hetuitwasweg tcvli
boom treurt weg. W ederkeerig: zj treurt zic'
, ik vloeideweg,ben
h W egvReellen. o.w.
weggevloeid. ileenvloei
jen:gi
jlaatdatkosteli
jke
weg.
W egéreu ze:en. b. w., ik treuzelde w'eg, vochtwegvloei
jen.
W egvXeeW en. b. W., ik Vloekte weg,heb
heb weggetreuzeld. Te zoek trenzelen:daarhebt '
weggevloekt. Doorvloeken verdri
jven:hi
jvloekt,
gi
juwenaald weerweggetreuzeld.

W egtr:ppelen. o. w , ik trippelde weg, al wie hem nadert,wegs
ben weggetrlppeld. Heentrippelcn: aanstonds '
W egv'ollen. b. w.. ik vlottede weg,heb
weggevlot. M et, ofop9een vlotVervoeron2 hout
trippelde zi
j wederom weg.
'W egtreonen. b.w.,ik troonde weg, heb wegvlotten.
weggetroolld. W eglokkell: wf
tarom troont gi
j 'W eg v'xlgten. o. 5:-., ik vlugttc weg, ben
haar weg el)in haar verderf?
wegrevlugt. Zich al vlugtende verwi
jderen:de
Trolanen bieden llem den rugll, vlnghten weg.
W egvageu.zie weyvegen.
W egvaAleu , o.w., ik vielweg,ben weg- VOND. Alle uwe oversten zi
jn te samen wechgeIzV.
gevallen. Van zi
jne plaats vallen:de bramsteng vlueht. BIJBS'
vielweg. Bi
jzontlerli
jk,uithetgelid vallen:toen W egveeren. b. AV., ik voerde weg, he13
jne plaats voeren:goederen
mi
jn nevenman wegviel. Nict f
neer met
legere- weggevoerd, Vxn zi
kend worden:die onkosten vallen weg.
jk wegvoerWegvoeren Toen men llen gevankeli
de
.
Van
hi
er
wegv
oe
ring.
W egvangen, b w.,ik ving weg,lleb weggevangetl. A1 vangenIe wegllemell: het wild is 4vegw aal
aeen.o.w.,ik woei(waait
le)weg,
ben weggewaaid. Yan zi
jne plaats waai
l-en:a1s
wegge
vangen.
'
W egvaeeu. b- en o.w ,ik voerweg,heb gi
j het niet beter vastmaakt,zalhet wegwaaten
en bell weggevarefl. Betlr.,m et vaartuig vervoe- en verloren gaan.
, ik wandelde weg,
ren: wie heeft datgoed weggevaren? Onz.,m et W egw audelen. o. w,
vaartuig vertrekken: toen zi
j wegvoeren. Van ben weggewandeld. Heenwandelen: ik zag hen
een sehip,heenvaren:wanneer zalde schtzit weg- wegwandelen.
varen? Otlk we1eensheeari
jdent(
lewagen vaart W egw agem en. o. w., ik wasemde weg,
reeds Weg. W i
j VOe1*e11 met, dell lnullsterschen beu weggewasem d. ln wasem vervliegen : alle
Wagen Weg. Sllelltjk heenvarea:als de Engelen vocht,tlatdaarin is,wasemt weg.
W egw asselen. b.w.,ik wiesch weg,heb
van haer Weggevt
ll*ellwztren. BIJBELV.
lF egveeneu. b. 5V., il*
.x vcende weg, lleb weggewasschen. Alwasschendewegdoen:gi
jmoet
weggeveend. Al veenende Wogfletnen :aldatlalld de vlekken uit deltzakdoelt wegwasschen.
W egw ensellen, b. w., ik wenschte weg,
is reeds weggeveentlen totwater gelnaakt.
egvegen. b.w.,ik veegtleweg,heb weg- h:1) rveggeueenscht. svellschen,dat iemand ofiets

veg ware:ik merk-te,dat men mi
j wegwenschte.
geveegd. Anlersweyvagen. V1tllzjneplaatsve- y
gen:veeg dat stof beterweg. Onzachtverdri
j- W egw enleieu, b. en o. w.,ik wenteltle
ven:wi1 ik hem eenswegvegen?Hi
jheeftuwen weg, heb en ben weggewenteld. Bedr-,alwenjderell: zi
j wentelden den steen weg.
vi
jant wechgevaegt.Bl.
ysylcv. Et
ll vi
jaudeli
jk le- telende verwi
ger wegvagen is,hetzelve gauscheli
jk vertlri
jven. Onz., ergells van afwentelen: de steen za1 wegwe
nt
el
en.
W egvâa-len, b.w.,ikvi
'
jl
d:weg,heb weggevi
jld. Meteene vi
jlwegnemell:gi
jmoetalhet W egw erken. l). w., ik werkte weg,heb
weggewerkt. Door werkzameu arbeid vall zi
jne
hakige wegvi
jl
en.
egv:ll.eu, b.w., ik vilde weg,heb wtlg- plaats brengen,van zich verwi
jderen,ofdoen vergevild. A1 villende wegnemen. Vries,toeiîlill-e. dwduen: het laatzich nietwegwerkell. Toenik
W egvânk en, b. w., ik vinkte weg, heb diedenkbeeldcn weggewerkthad,voltooideikmi
jn
weggevinkt. M et het vinkennet wegvangen: gil- geschri
jf.
moet al 4e vinken niet wegîinken,

W eg*veepen. b.'w., ik wierp weg,heb
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weggeworpen. Aveggooi
jen,wegsmi
jten,zoo eigen- W egzl
lpen,o.w.,ik zi
jpteweg,benwegli
jk, a1s oneigenli
jk: het volk wierp de wapens gezkpt. Anders wegzqp
'elen. A1 zi
jpende wegweg. Gi
j sultse wechwerpen geli
jck een maen- vloei
jen en verlorengaan:watzi
jpt er een wi
l
-n
stondigh kleet. BlJBst,v. Vall llier w egw erpe- uitdatlekkevatMreg! Vries.wel
sl
pel
je.
li
J'k,w egwerpillg, wegw erpsel.

'W egzlnRen , o.w ,ik zonk weg,benw eg-

W
egw ezen.
zi
e weg
zùn. * w eg,ben weg- '
'gezonken. Nederwaart: zinken, en al zinkentle
W egw lak
. en, o. Av.ik-w eek
t het oog verdwi
jnen: (
1e aardbeving deed
.
lui

geweken- Ergens val) afwi
lken: de plank week igallsche vclden wegzinken, en in grondelooze
wez. Deni
l
'tEI>HRAIMSsalwechwi
leken. Bllnyllav.(poelen verkeeren.
W egw llzexx,b.w.,ik weesweg,heb weg- W egzw eepen.b.w ,ik zweepte weg,heb

gewezen. Heenwi
jzen, afwi
jzen: als I'i
J
' weder- weggezweept. Meteene zweep verdri
jven:ikheb
den ezelw egzezw eept.
kol
nf,moetgi
j hem wegwi
jzen.
W egw :lzer,m.ymeerv.wegwi
jzercn?.ofweg- W egzw em xu eu. o. <., ik zwflm w eg,
wi
jzers. Iemand, die den weg wi
jst:wl
Jnamen ben weggezwommen. Zich alzwemmendeverwtjhem totwegwi
jzer mede. Ook oneigenli
jk:leids- deren:de varkens zw omm en w eg.
man en wcgwi
jzer op het pad van eer. Een W egzw even , o. w.yik zw eeftle wcg.ben
paal.waarop de w egen aangeduid wordell.
weggezweefd. Heenzwevei
a:geljck eene mussche
W egw lAlen.o.w ,ik wilde weg,heb

gewild. Van personen, genegen zi
jn,om te
trekken:toen hi
j volstrektwegwilde. Vall

is totwechsweven. BIJBELV.
W el. zie weide.

W el. v. Anders hui,datbi
j Voxo.vrouweli
jk

zich laten verplaatsen: tlie steen wil n(.
Jg
is; zie hui) terwi
jl wet'daarentegen btj Hoov'
r
onz. is, in: we1 neemthet zoete weivan geiten
weg.
W egw :nden . b. w., ik wond weg, heb i
nne. Ditwoord ltlidtin heteng.wllao.
''v7lek
l-en
beteekent de w aterdeelen van geronnene melk
weggewonden. Door m iddelvan een w intlas

zi
jneplaatsbrengen:hetzalweggewontlen

ten worden.
W egw lppen, o. w., ik w ipte
weggewipt. M et eene w ip henengaan:
wipte datding weer weg..
W egw lssehen. b.w.,ik wischte weg,

weggewischt. Uitwissehen: hj heeft dit van
Ieiw eggewischt.

W egw rl
lven. b. w.
, ik wreef weg,heb
weggewreven. Doorwri
jving verdri
jven:daton-

hi
jdronk zich rondaan zoetewei. Dewaterdee-

len van het bloed: er kwam weinig w ei op het
bloed,dat ik hem afgetapt had. Van hier weiachtig, dan, als wei, en meer wei, dan andere
deelen bevattende. Zamenstell-:weiboer,een boer,
die wei verkoopt;weiboter,weikaas,weivat,enz.
Kaasw ei,schapenwei?enz.
W efaelxllg, zle wel
..

W ele'lse',zie W eè
'
ssel.

W elde,weiv.,meerv.weiden. Eggenljkal,
?.t7r?N?,/Jd.
'
zin komt wet
du bi
j OTFRID. voor, bezigt men
W egzagen.b.w.,ik zaagde weg,heb weg- WzW#:in kethoogd. meermalen,ensehi
jntVoxp.
gem@ ak m oet weggewreven worden. Vries.wei- wat tot voeding verstrekt. In dezen algemeenen

gezaagd. A1 zagende wegnemen: zaag dien tak dit woord ook gebruikt tc hebben,in:metgeook maar weg. Door eene zagende muzi
jk ver- zonde wei van leeringen te voeden. Inttzsschen

drjven:zi
jzaagdenmi
j welhaastweg.

bepaalt het zi
ch doorgaans bi
J zulken grond,a1s

waarop het weidvee voor zich voedselvindt: de
W egzaRken. b. en o. w.,ik zakte
weide der beesten. Hoorrr. Zee,lucht,en aerde,
lleb en ben w eggezakt. l3edr, in eenen zak,
in zakken,w egnem en: men heeft daarvan zeker- en weit
len. Voxo. Figuurli
jk,draagtde zee den
li
jk een deel weggezakt. Onz.
,van zi
jnc plaats naam van weè.de, in:Nsprruxgs groene weiden.
zakken: die muurzakt almeer en meerw eg.
Voxo. THETIS l
'ochte weilen. os Dscx-, bi
j
W egzellen.o.w..ik zeilde weg?ben weg- wien meu elders leest:(1e m ensche treed ook dns
gezeild. Heenzeilen: toen wi
j wegzeilden. Het de wei in van het leven. Zalnenstell.: weideschip is reedsw eggezeild. V ries.weè-sile.
bloem,weidegeld (weigeld),weidegraaçweidegrag,
W egzenden. b. w., ik zond weg, heb weideklaver,weideregter,weigroen,enz. .Koeweide.

j HALMA, zoo veel lands,a1sernoodig is,om
weggezonden. Heenzendcn:de weduwenhebt
,ghi
j bi

eene koe te voetlen. Van weî-den.
lcdigh wechgesonden. flllBlLv.
W egzelten. b. w., ik zettede weg, heb W e:de. wei, o., een veroudcrfl w oord, in
weggezet- Ter z'
l
jde zettelljuit hetoog zetten: welksplaats npel)in hetneders,nog wedegebruikt,
giet in alle die vaten, ende dat volis,setw ech. om ingewand aan te dlliden. V an hier geweide,
BIJBELV.
gewei,ingewcide,wez
den,uitweiden,bi
j Klra, en
weiden,ontwei
jen.
W egzl
ldeqv. Van weg,z,n. Anders ???
tw- ont
kant. l-lie zil-de van ecn ding, welke naar dell W e:de,w ei,v. I'
Jen veroutlerd woord. Bj
J
weg gerigtis:de boom staat aan de wegzi
jtle NoTx. weido, zweed. eide1dejagt. Van hler bi

KlL.weidener, een jager;weidi#,totdejagtbevan nli
jnen tuin.
jk; benevells de zamenstell.: weideling,
egz:xjgen, f
).w.,ik zecg weg.ben wcg- trekkeli
w
idm an,w eidmes,w eitasch? enz.
gezegen, Al zi
jgende vel
'
loren gaan veelis,on- e'W
ef
deu , b.en o,w.,lk weidde,heb gew eid.
der hctdoorzi
jgen,weggezegen.
W egzl
ln,o.w., onregelm.; ik was weg, Eigenlijk,voeden:EPHRAIM weidt sich met wint.
gewone gebrtlik bedr-, in eene
bqn weggeweest An
ers we'q
#'t
rezen. Verwi
jderd, BIJBELV. ln het opz
x. d
igt houden: hoe veelwitto
heengegaan,zi
jn :hi
J was tzaauweli
jksweg. W eg- w eide onder
Voxp. Hj sal
genf
lmen zi
'
.
ju:hetbrootis wech ui
jtonse vaten. schap.(,n ick weide en melcke.her
jden,geli
jck een der. B1JB?r,v.
'
W at hcbben wi
j? BIJBSLV. Verloren zjn:het si
jne kuddewei
jweidtenvoedt.L.D.S.P.
jn sehapen,diehi
land isweg. Te zoek zi
jn:alshet <eg is,weet Zi
ik geenen raad. Flaauw zi
jn:zi
jis telkens weg. Onz.,van beesten,voedselzoeken:de schaapjes

W egzllpe:en,zie wegzbpen.

weiden langs den stroom. H ALMA. En weit en
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loeit en snoeitin 'tgrazen 't eel
ste pit. Voxo. weinig in getal. L.D.S.P. Even onveranderd,

De oogen worden gezegd te weiden,wanneer zi
j alsweinig en anderebi
jv.n.nu blk-ven,wanneer
iets aan alle zi
jden metaandachtbeschouwen:'
t er een werkwoord tusschen hcn en het naam-'
zj 't oogh in 'tmeesterstuck van binnen weiden woord,ofvoornaamwoord, komt,waartoe zk-begaet, of buiten. Yoxo. In den STATEXBIJBSL hooren;even onveranderd bli
jftwet
hi
g ook meervtrvangt weiden meermalen de p'laats vanbesturen, malen elders:i
ndien hetwerdtgelaecktvan wei
jregeren. Van hierweide, weider, weit
leri
j,wei- nigh wi
jse,diehetmog'
li
jckmochtenlesen. W Esding. Zam enstell:weigeld,weiland,enz. Afwei- TERB. Glli
j sult met wejnich menschen overgeden, beweiden, herweiden, uitweidell,verweidyn,
voortweiden,enz.
W e:den er.ziû wetde.
'W efder. m ., m eerv. w eiders- V an weiden.
Al w ie beesten in de weide lloedt, of hoeden
laat. D eze beteekeuis hecft hetw oord in ossenYef& r en vetweidev; w elke laatste tcvens een
beest,datalweidende vet wordt,aanduidt.

laten worden. Bzlssrav. V oorts,beteekent weittk'
g
ook gering, klein. In dezen zin kolnthet voor

bi
j KlL., en in: ghi
j waert het weinichste van
allevolken. BIJBSLV. Schi
jnthetu weinig, dat
gi
j mi
jdusbedriegt?Hetis mi
jteweinig,om mi
j
er mede te vergenoegen.
Afeermalen. komt weiniq
s eeu z.n.voor,in
Q'F a1

het mannel
i
lk en vrouweli
jk meerv.,bi
jweglating
W e:dseh, bi
jv. n. en bi
jw., weidscher, van hetz.n.,bi
J voorb..in: vele zi
jn gcroepen,
weidschst. V olpraalen pracht:een weidsch ge- maerwei
jnige ui
jtverkoren. BIJBELV. Vooralin
bouw. Zjn staatsiek-leed was weidsch en ri
jk. zamenvoeging met eenige: de achting van eenige
W atkleedtzi
Jziel weidsch! Van hier weidsch- weinigen. M aar nog veel m enigvuldiger bezigt
heid. Dit woord is m isschien verwantaan weide- men dit woord in het onzjdig enkelv.als z.g1.,
Jfcà bi
j KJL., uitmuntend, eigenlkk sterk,lloogd. voor eene kleine hoeveelheid, of niet veel, op
weidltkh, W lLLsawM. wathlich,waarin de beteeke- zich zelf, zonder lidwoord: er wordt weinig aan
nissen van kracht en uitnemelldheid veteenigd hem verloren;met een lidw.:geef mi
jook een
zi
jn,even a1sdie van krachten deugd in hetl
at. weinig. Het weinige, dat ik heb, is tot uwe
virtus.
dienst; en meteen z.n.achter zich in den twee-

W e:fe:aae? m.,meerv.weifelaars,ofwei- den naamval,zonderlidw.:dathi
jwei
jnigh gelds
felaren. Van wefeJ&?. Iemand, di: weifelt, en ui
jt si
jne handen smi
jt. W zsTERa.; met een
niet regt door zee gaat:erisop dien weifelaar lidw.: indieu '
tgeluck u loegh, een wei
jnigwegeen staatte maken.
tens waer genoegh. lluzosxs. Of met een
'W e:felen .o.w.,ik weifelde,heb geweifeld. onverbogen z.n. achter zieh: er is hier weinig

W ankelen,tusschen twee gevoelenshangen:toen water. Een wei
jnichsuerdeessem versuerthetgeik hem ditvoorstelde,begon hj teweifelen. Zi
jn heeledeegh. BIJBZLV. Van ditwet
hlg lleeftmell
tongh zou weifelen en liegen. Voxo. Bi
j.de het ve.rkleiuw.
weint
'
q
i
a
f mi
r
iytoch ook een
'
-''
'e: h
''
eee
v
.
zeelieden ook laveren. HoorT bezigthetbedrjv.: weinigle. Mi
lne oore heeft een wei
lnichsken daerindien hem dû gunst eenerdikke m istniet gewei- van gûvat. Bllsynsv.; waar dit verkleinw. o*k

felthadde. Van hierweifelaar,weifelachtig,wei- bi
jwoordeli
jk voorkomt,in:doe ick een wei
jnichfelig,weifeling. Ditwoordschtnteenebekorting' sken voortgegaen was. Bveneensgebruiktmeneen

van twt
jf
'elen,hoogd.zwef
'eln,zietwt
/
-'elen;of het klein zt
76/:?
#.
je: bli
jf nog een klein weinigje!En

is een voortdurend werkw. van weiven,tlat aan zoo bezigt men een t?Jel-n?',g ook bi
jwoordeli
jk: dat

wuiven en wevenverwantis.
iek mi
j een wei
jnich verquicke. BlassLv. Zet
W elgeeaehllg,zie wet
jerl
g.
nu een weinig neerhetwoeden van den kri
jgh!
W efgeren. b. en o. w.,ik wcigerde,heb Voxo. Even bjwoordeli
jk voegt men een we/
nkk
geweigerd. Bedr-, onwillig afslaan:weiger nli
l- bi
j andere bi
jw.en bi
jv.n.in:een weinig tevodie gullst niet. Ick en hebbe 't hem niet ge- ren,een weinig eer,een weinig vroeger,een wei-

wei
jgert. BlaBELv. 'kW cigerd' allen troost te nig later. Een wei
jnich daerna die derstonden
hooren. L.D.S.P. Onz.
, ten aanzien van een bi
jkomende. BIJBELV. Een weinig hooger,enz.
verzoek,tegenstribbelen:hetvragen staatvri
j,het Het bloote weinlg bedtlidt,alsbi
jw.,nietveel:
weigeren daarbi
j. Hi
jweigerdehem seer.BzasEsv. datvoldoetmi
j weinig. Hi
j komtweinig inaanEen schietgeweer welgert, a1s eene poging, om mcrking. Zelden:hi
j komt hier weinig. Ik ga
daarm ede een schot te doen,m islukt. V an hier weinig uit. Eene van deze twee beteekenissen

weigeraar,weigerachti
g,weigerig,weigering.
heeft wel
hi
g ook in hoe zcel
kg
k,zoo Ye/ndk,even
'
X ep
r
,
/er:l?, opperd. van oudshm-oolc weigeren, tles
zll
g,enz.:hoewei
jniggeldthetook!'
G SSTERB.
hoogd.wei
gern,vries.wegemk,komtvan wegen,en Zoo weinig zieik hem,enz. Niet zt
pedzl# isveel,
beteekent eigenljk eene beweging van hoofd,of grooteli
jks,ofdikwi
jls:hi
jbezoektonsnietweini
g.
hand,waardoormen ongeneigdheid aanduidt.
llat hi
t
j oock selfs aen mi
j nietwei
jnighisver-

W e:geelg. bi
jv. n. en bi
jw.
j weigeriger, bonden. W >isTxas. Zich ergens weinig aan geweigerigst. Van wel
geren. Ook wei
gerachtig. legelllaten zjn is,daarin niet veel belang stellen.
Ongenegen totiets,en zulks dadeli
jk aanduidcnde: Ergens weinig om geven is,zich daaraan weinig
zi
jbleefsteedseven weigerig. Stelu zoo weige- storen. Van hierweinigheid,Klra.weinigte.
rig nietaan!
Wetnl
g, hoogd.weni
'
g, luidtbi
jltzlto,OTI>IZID.
W e:kaap.v.1zie wei.
enz.weneg, ?
t
.
Je/dec/
t'
, ell beduidt bi
j hen lneestal
'
W eâiand. o., meerv. weilanden. Van wei, kluin, gerillg, of behoeftig, arm. TFJA- weî
legon
Y'ïde. Hetzelfdealsweide.
wegl
spn beteekent,bi
jOTFRID.
,wi
jarmeweezen.
W e:n:g,bi
l
-v.u.en bi
jw-,weiniger,weinigst. W e:ulg'*eld,v.,zieweinigte.
H et tegenoverstaande van veel. Nietveel:weinige

'W eânlgle, v. Van œeinig. Genoegzaam

menschen hebben erhetregte begripvan. llebbe evenveel, als wet
higheid. Zi
j werden om hunne
ick met wei
jnige woorden geschreven. BIJBSLV. weinigte veracht. Met den schi
jn der weinigte.
Dat boek zal weiniger aftrek hebben. De &vei- lloo/'
T;dieweenigteschri
jft in: versmadende t1e
nigste reizigers vernachten aldaar. Het volk was weenigte,die hun 'tIlooft boodt.
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W ellgel, m. Anders Wbssel,'
Fe?
r
cl.
çcl, en van verwondering, verbaasdheld, enz.: w el,ontin overeenkomst met het hoogd. P z
'
chsel, fr. zaggeli
jk! W elyvreeseljk! W el,wiezou datgeVistule, lat. Vistula. De eigennaam van eene dachthebben! HALMA enz.
poolsche en pruissi
sche rivier:'k zie denwi
jssel Als bjwoord heeft weldevergrootingstrappen
beter en 6est, wanneer het in de beteekenis van
uitzi
jn kanen enz. Yoxo.
'W efk,v. Een bekend slag van granen, dat op eenegoede wi
jzegenomen wordt,zoo als in:
hier, en in hetneders.ook den naam van tarwe hl handel
twe1en deugdeli
jk. Zi
jleven welmet
voert: het is van zuivere weit gebakken. Hier elkander. En het wordt bdzonderli
jk metnaar
en daar ook brood van weitemeel: eene witte behoorenverwi
sseld:hi
Jbedientmi
jwel. Dieuw
weit. Hoeveel kost de lange weit? In dezen lant m ooght behouden, dat.u w e1 voeden kan.
zin schi
jnt het ook bj Voxoss voorte komen, Yoxo. BiJ andere woorden gevoegd: heel wel,
die nopensdetranssubstantiatiezegt, datzi
j: de ja wel,wonder wel, zoo wel, zoowelals,enz.
weite en wi
jn verslintop'
sPriestersbede.Voorts, H oewelbeantwoordt,aaneengeschreven,doorgaans,
ook het plantgewas, dat weit voortbrengtt die evenzeera1salhoeweb aan hoezeer, qfschoon. Niet
weitstaat allerschoonst, en belooft veel. Zam enstell.:weitebrood,weitekoek,Mreitem eel, weithalm ,
weitkorrel, weitstroo, enz. Bakkersweit, winterwcit,zomerweit,enz.
IFe?/ KIrz.,vries.weite,Ksao, OT/RID.weizze,

wel is het tegenoverstaande van wel. N'
ef alte

weliseeenigzinsonyasseli
jk,in:hi
j bei
jvert zich
niet al te wel. Nlet al te we1 versorght van 't
geen si
jsullen eeten. W SSTERB. Nog al welis,
zoo watheen:hetvoldoetnog alwel. Fr#-wel
eng.wheat,hoogd.'
Fezzen,ULPHIL.waitis,schî
jnt is,redeljk:hi
jleeftvri
lwel.
naauw verwantaan hethoogd.weisz,wit.
V oorts, vervangtwel m eermalen de plaats van
W eflaseh . v., m eerv. weitassehen. Van waarl
t
jk,indevdaad, enz.: hebt gi
j mi
J
- we1 beweide2jagt. Eene jagerstasch: gi
j hebt nog niet grepen? Weltwintij is,nietminder,dantwintig.
veelln uwe weitasch.
W eleen uur,niet mlnder,dan een uur.
lets welhebben is,het welvatten,we1verstaan,
jkseh,zieweek.
W ekei:lkg.wekeli
W ekk eu . b. w., ik wekte, heb gewekt. wel begri
jpen. Maar het wel hebben is, erwel
Eene versterking van wegen,bewegen,in bew eging aan zi
jn,welvaren,we1zi
jn,in gunstige omstanbrengen :dat m oet uwe aandacht w ekken. Op- digheden verkeeren. Zich w elbevinden is,gezond
wekken,wakker maken:de vloeken wekken hem, zi
jn. Weltemoedezi
jn, opgeruimd,welgemoed.
en bleekerazerni
jen. Y oxo. Te w ege brengen, Er wel uitzien, een gunstig voorkom en hebben.
verwekken:wekteen koelt
je.en aemthaer aen- W elin hetvleesch zi
jn,ofzitten,nietïagerzi
jn.
zichtleven in. V oxp. Van hierwekker,w ekstèr. lets staatiemand w el,a1s het hem eengoed voorZamenstell.:wekklok,wekleven,enz. Opwekken, komen geeft. Iemand welzetten,we1ljden,moverw ekken,enz.
gen, w elgevallen in, en genegenheid voor,hem
W ek ker. m 9meerv.wekkers. V an wekkot. hebben. 1:!bedachtverschilt van welbedacht;zie
A1wie,ofwat,wekt: ô westewind,gi
j wekker dit laatste,onder de meniguldige zam enstellingen
van het leven. Baolltlluls. Bi
jzonderli
jk, een met wel, w aarvan eenige hier zullen opgegeven
werktuig in een uurw erk, dat des morgens,op w orden.
welken ti
jd men wil,aqoopt,en doorzi
jn geram- 'W eiaan . tusschenw erpsel. Lustig aan :wel-

melmenschen wekt:zetden wekker op vi
jfuren. aan,mi
jn zoon,nu vljtig aan hetwerk.

W eAal eepen , zie welgelukken.
Zamenstell.:levenwekker enz.
'W ekAeveu, zie leven.
W eRbeaebefd, zie welbekookt.
'W ekséer. v.,m eerv.w eksters. Van wekken. W e:bebeu w d. zie welgebouwd.
IJ@Y. n. Genoegzaam beEen vrouweli
jk wezen, dat wekt. Zamenstell.: W elbedaehl. b*
dacht,bedachtzaam :het is een welbedacht Jongelevenwekster. Zie leven.
'W ei, v.,m eerv.w ellen. Eene plaats,waaruit ling. Vooraf wel overwogen: met welbedachte
water opw elt, of eene opw elling van w ater: er taal, het tegenoverstaande van onbedachte. Vau
zal hier geene weltevinden zjn. ô Brui
jt,ghi
j hier welbedachtheid. In:datis nietw elbedacht,
zjteen besloten hof,eenebeslotene welle! BIJ- OlrerW ogen
, bezonnen beraam d, enZ.,w aarin bejftwelerevenzeervan
Blxzv. Zamenstell.: bronwel, en welbron,(welke dacht een deelw.blj#ft, bli
beide voorpleonasmt'gehouden worden) waterwel, afgescheiden,als van hetwerkw .bedenken.
enz. W elgrond,w elgat,w elpomp, welwater,enz. '
W eAbehageRilk.ziewelbehagen.
W e:b eh agen, o. Hetbelieven,het goedV an wellen.

jnraetsalbestaen,en ick sa1
'
W e'.bi
jw.en tusschenwerpsel,en a1szooda- vinden,dewi1:mi

nig het tegenoverstaande van wee: w e1 u! zoo al mi
jn welbehagen doen. BzgBsrv. Genoegenj
lang gi
ju we1 gedraagt. W elhem, die uitleent welgevallen : welbehagen in iets hebben. Van
metontferming!L.D.S.P. Ofhetbeantwoordt hierwelbehageli
jk,welbehageli
jkheid, cu de za-

jkaan hetf
'
r.ehôl
knJbi
jvoorbeeld:wel!wathebt menstell.: Godwelbehageltjk, Godewelbehageli
gi
j te zeggen? W el! wat komt gi
jhierdoen? heid.
In dezen zin gebruiktmenook welntf.
' M en zegt: W elbekiant, bi
lv. n. svelvoorzien van

w e1 nu! watis het? en dan ishet eene aanspo- klanten:een w elbeklante winkcl
ring tot spreken; zoo als het in de zamenstell. '
W e:beko- en, o. Goede vertering: het
welaan eene aansporing tot doen is. D aarenboven welbekomen van den maalti
jd. Van hetzelfdewel
geeft men door welnu zi
jn genoegen in hetge- en bekomen vormt men den w ensch van wel bekon
t
e
he
t
t
z
,
w
e
1
m
oge
he
t
u
be
komen!
sprokene ook te kennen:w elnu!ik zaleenszien.
W elnu!doe het daumaar!V oorts,plaatsm en wel W eAbekeeké,bi
jv.n. Deelw.vnnbekoken,
voor de benaming van hen,die men op verschil- datin vereeni
ging metwel aIs bjv. n.,even als
lende wi
jzen aanspreekt:wel mi
jn arme man! welbearbeid,welbewerkt,weldoorkneed,enz.yv egens'
W e1ghi
jgoedeengetrouwedienstknecht!Blansrzv. een geschrift aanduidt,dathetzelvenietrompsloml,

jnteen welbekooktstuk,
5Yelki
nd!watzi
jtgi
j mooi! Voor uitroepingen zamcngesteld is:hetschi
101
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Ook noemtmtn een weldoordachtontwerpdikwjls mi
J daarin niet. En persoonljk:die zaa'
k moet
een welbekookt.
welgaan,a1s ik er eenig begrip van heb. Daar'
W eAbe- and.bi
jv.n. Van manschap we1 entegen gaat het iemand wel, a1s hi
jgelukkig.
voorzien:meteenige welbemande sloepen. Van voorspoedig, is: welgelucksalich sult ghi
j zi
jn,
hier welbemandheid.

ende 't sal a welgaen. BJaBELV. Als de klem-

4Fel.
beraa- d.bi
jv.n. Naarbehoorenbe- toon op gaan valt,bli
jft wel daarvan afgezon-

raam d:welberaam de ontw erpen.

derd:hetza1we1gaan, hoop ik. Het gaat we1;

W e:beee:d, bi
jv. n. Naar behooren be- maarhetisernaar.
reid:welbereitlespi
js, eenewclbereidetafel.
W e:geboreu. bi
jv. n. Een eertitel,dien
4rel.
b espraaké, bi
jv. n., welbespraakter, men oulings aan den adel gaf. Hedendaags
welbespraaktst. 5Velter tale:een welbespraakte noemt men adelli
jke personen weledelgeboren, of
redenaar. V an hier welbespraaktheid.
hooqwelgeboren, en geeft men den naam van
%*'el'
beve:kl,bi
jv. n. Anders welbewoond. wei
geborenentannen aan regters:deschepenen zi
jn
W el van inwoners voorzien: eene w elbevolkte
stad. Van hierw elbevolktheid.
lv elbew erk l.zie welbekookt.
W eldaad,v.,meerv.w eldatlen.V an weldoen.

er 'tevens welgeborene m annen. M en zou dit
woord ook kunnen bezigen nopens een kind, dat
welter wereld gekom en is;m aar m en noemthetzelve intusschen doorgaans welgeschapen.

Dedaad van weldoen:doormi
jnweidaed si
jnsi
j M re:gedaan,bi
jv.n.enbi
jw?wel
gedaner.
ondertnsschen nog geluckig. W ISTERB. l)e Ko- welgedaanst. Deelw.van doen,dat!invereeniging
ning verstak cen groot getalpersonen van deze metweb alsbi
jv.n.en bi
jw.gebrulktwordt. Als
weldaat-'llool'
r. Van hier weldadig, weldadig- bi
jv. n.9 gezond van voorl
qomenr we1 in het
heid,weldadigli
jk. Ditwoord luidtin hethoogd. vleesch:een wel
gedaan kind. A1sbi
jw-, gezond:
Wohlthat,en isnaarhetlat.bene
ycium gevormd. hi
j zag erwelgedaan uit.
W eAdig?bi
jv.n.en bi
jw.,weldiger,weldigst. '
W elgegeed,zie welgesteld.
Voor geweldîgt stak er een windt()p,zoo wel- W e:gegrond.bi
jv.n.en bi
jw. Behoorli
jk
digll. HooFT. Zamcnstell.: alweldig, alm qgtig: gegrond,op goede gronden steunende: eene wel-

ô alweldige hemelsche God. v.Hass.

gegronde onderstelling. Als bi
jw.
. bondig : gi
j

'W e:doen , o. w., onregelm.) ik deed wel. spreektwelgegrond. V an hier welgegrondheid.

htb.welgedaan. Naar behooren handelen: ghi
j '
W elgei:lkend. bjv.n. Deelw.van gehebtwelgedaen, datgh4 hiergekomen zdt. B14- lbken,dat,in vereeniging metweba1sbjv.n.aan
BxLv. Weldaden verrigten: mi
jn hart tot wel- welgetrofen beantwoordt: eene welgeli
jktnde afdoen ui
tgebreid. L. D. S.P. W eldoen bi
j,of beelding.
aan, iemand, ofiemand, in den derden naamval, W e:geiukken, o. Van gelukken, dat, il1
1e,hem weldaden bewi
jzen: doet wel bi
J Zion vereeniging metwelkalsz.n.
,den goeden uitslag
nae u welbehagen. I'
IIJBELV. Vertrouw op van iets aanduidt, en aan wela/oopen,welslagen,
God! Hi
j heeftu welgedaan. L.D.S.P. Van weluitvallen,enz.beantwoordt:op hetwelgelukken
hier weldaad enz-,weldoen,onz.z.n.,weldoende, van eene ondernem ing drinken.
bj HALMA verpligtend, gediensti
g; weldoener, W eige:ukk:g,bi
jv.n. Genoegzaam evenweldoenster.
veel als gelttkkt
k
q,en deszelfsplaatsvervangende
W eAdeeuer, m., meerv. weldoeners. A1 in soortgeljke uitroepingen,als: welgelukkig is
wie weldaden bewi
jst:ondankbaarjegensweldoe- de man, die spnen pi
jlkokcr metdesel
vegcvult
nerg en A ienden. D itwoord komt in den STA- heeft! BIt
lBl'lLV.
TXXBIJBIL en bi
j KlL.nietAeoor. W egenseene W eRgeiukza:lg. bi
jv. n. Genoegzaam
vrouw gebruiktmen weldoenster.
evenveel, a1s dit laatste woord: elck een,diese
'
W e:deoedaeilt, bi
jv. n. Van doordacht, vasthont:wordt welgelucksalich. BTJBsz,v.; waar
deelw. van doordenken, dat, in vereeniging met iemand welgeî/ziztzà'g noemen evenveel is:aIs deswel, als bi
jv.n.gebezigd wordt,voor ter dege zelfs geluk verhegen. Elders wordt dlt woord
doorgedacht:het is mi
jn weldoordacht voorne- veelal door welzaltb vervangen:welzalig hi
j,die
men.
naar der boozen raad zi
jn gang nietrigt. L. D.
W e:doerkneed.ziewelbekookt.
S.P. Bi
jKIs.vindtmen geen van beide.
W eAede'. bi
jv. n. Genoegzaam evenveel W eRge- aakl, bi
jv. n., welgemaakter,
a1g edel:den weledelen Heer. In f1e zamens
t
el
l
.
we
l
gema
aks
t. lleelw. van ?nci-e??, dat, in vereev'
$
v
weledelgeboren komthetalsbi
jw.voor. '
Vanhier niging met weh als bi
jv.n.
,wegens schoonheid
voorts weledelheid.
van gelaat en gestalte gebezigd wordt: welgeW eieee,bi
jw. Voorheen: hetging weleer maakt van li
jf en Ieden. W elghemaeckt man.
gansch anders, W eleer getrolen door het wapen KITu.; waar men ook welgemaeckt werck aanvân grootvaerJI;I>ITI4R. Hoogvlz.
treft;zoo a1seen welgemaaktkleed bi
jHALMA.
W e:eeelvaaedfg. bjv.n. Genoegzaam W eigem an:erd.bjv.n.,welgemanierder,
eerwaardig. Een bekende eertitel. Van hierwel- welgemanierdst. llie goede manieren heeft: een
eerwaardigheid.
welgemanierd man. Van hier welgemanierdheid.

W e:fse'. o., meerv. welfselen en welfsels. W e:gem eend. bjv.n. lleelw.van nteeYan welven. Gewelf: het beschilderd wellkel. nen,dat,in vereeniging metwel,alsbi
jA'.n.,al
Een liefeljcken rcuk door '
thoijk weefselspreit. watuiteene goedemeening voortkomt,aanduidt:
Voxo.
hi
j verwierp mi
jnen welgemeenden raad. W el'W eigaan, onpers.w.,onregelm.; het ging meenend is, eigenli
jk,al wie het welmcent:een
wel, het is welgegaan. Als het met bi
j zich welmeenend man;van waarwelmeenendheid.
heeft, zich wel schikken, voorspoedig gaan, en W eige- eed.bi
jv.n.en bi
jw., welgemoeaoooptn:op dat hetdaarmede welga,' Hoe kan der,welgemoedst. Van welen gemoed, verouderd
hetmetzulk eeneonderneming welgaan? Soms deelw.van hetinsgelpks verouderde moedenb dat
ook eenvoudigljk: toen hctwelging, mengdeik evenzeer voor zoo, ofzoo,te moede makenge-
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bruikeli
jk moetzi
jn geweest,a1szlnnen,van waar welk een in alle verschillende gevallen,waarinm en
gezind en melgezt-nd, voor met zulken,of zulken, welk in het enkelvoud a1s vrsgend voornaamwoord
zin bezielen. 5Ve1te moede:zk is daarondernog bezigt, inzonderheid, wanneer eenc verwondering
welgemoeder dan ik. Op datick oock welgemoet in eene vraag ingekleed wordt: welk een man!
mach zi
jn. BIJBssv. W elgemoed sprak hi
j ons M en zegt echter ook:welk een man gafu dat?
toe. Van hier welgem oedheid.
zoo,wanneer men blooteli
jk naar den persoon,
W eRgesehapen. bi
jv.n. 5Ve1,en zonder als,waùneermennaar ztjne hoedani
gheid,l'
raagt.
Daarwelk evenwelvan een afgescheideh bli
jft,beW e:gesteid. bi
jv. n.,wel
gestelder, welge- palen de zamenstell.van ditwoord zich bi
j:welsteldst. Genoegzaam evenveela1sgegoeh wel
gegoeh kerhande, welkerlei, wel
kerwi
jze. Dewelke, hetwelàebbend. M et eene toereikende mate van goe- welk,ofhetwelke.
deren bedeeld:hetzi
jnwelgesteldelieden. Voorts. W eAken , o. w., ik welkte, ben gewelkt.
gebrek,ter wereld gekomen. Zie welgeboren.

ook wel opgesteld: ik ontving een welgesteld Hoogd., OTFRID.ook welken. Volgens KzL.
,oul.
antwoord wduarop. M aar als gesteld een deelw. evenveel a1s verwelken. V oorts, kom en van hier
bli
jft,laathetzich metwelniet vereeni
gen: wat welkig,welkerig,en welkerigheid,die nog insom is dat boek wel gesteld! W as het er nog even mige oorden gebruikt worden; terwi
jl men in
welgesteld?
Vriesland wihb en wiltjhet
'
d bezigt.

W elgeteoe en,ziewelgelùkend.
W eiRe*n. bi
jv.n.
,bi
lw.en tusschenwerpsel;
W e:gevaA:en.o. De onbepaaldc wi
jsvan en als zoodanig eene betuiging van genoegenover
gevallen,die,in vereeniging met wel,a1s z.n.ge- iemandsaankomst:welkom,mi
jnvriend1W illecobezigd wordt. W clbehagen:hj sa1doen naesi
jn me! spraken si. M .SToxx ;waar men de boodwelgevallen. Blan>yLv.; wa>r welgevallen â:ùù6a9 echap der aannadering van den vkand metdeze
even als bi
jKIL., aan welbehagen hebben beant- uitroeping beantwoordt. W elkoom hier!HALMA.
woordt;schoon men dit laatste thans bi
jvoor- W el driemaal wellekoom! Voxo. Bi
j iemands
keur gebruikt. Voorts,bezigtm en de onbepaalde te huis komst begroetm en hem met:welkom te
wi
js van gevallen ook in vereeniging met web huis! en hierm ede beytempelt men in Vriesland
in:hj laat het zich welgevallen. Gi
j moethet een geschenk,datdoor den tehuiskomendewordt
u ook laten welgevallen. Van hier welgevallig, medegehragt: bi
j gaf aan elk eenig welkom te

welgevalli
gheid, en bi
j Klra.ook wel
geval,genoe- luis. Zi
jplaagden nli
j om welkom te huiskoek;

gen,welbehagen.

doch alsdan behoorthetals G n woord geschreven

W e:gezelen, bjv. n. Die zich in goede te worden: welkomtehuiskoek. Elders heetzulk
uiterljke omstandigheden bevindt:een welgezeten een geschenk een welkom : een keten tot eenen'
m an.
welkom. BxsosRo. En dit zelfde woord beduidt
W eAgez:nd, bi
jv. n., welgezinder, welge- elders, als z. n.,eenewelkomnroet:waarli
jk,een
zindst. Eene goede,gunstige,gezindheid aan den

welkom ! V erwondert van zulk eenen wel-

lloorT. Ging de bruiloft in met eenen
dag leggende:men bleefersteeds welgezind. Hi
j
is jegens mi
j in geenen deele zoo welgezind. wellekom. Voxo? A1s bilw., voegt men welkom
Van hier welgezindheid.
bjzf
jh,176z:7
3,eù heeten:gj zjthierwelkom.Htj
W elgrend. m.y meerv. welgronden, Een za1 er welkom wezen. Ik heetu welkome vriend!
jv.n.,zegtmen :een well
torne vriend,gast,
grond, waarin men wellen vindt:ditschi
jnteen Als bi
welgrond te wezen.

enz. Zamenstell.:welkombeker,K IL.welkomgeld,

W e:haasl.bi
jw. Genoegzaam haast,sehie- datmen bi
jzi
jneintrede in een gezelschap geeft,
li
jk,binnenkort:hi
j komtwelhaast. En zag wel- om des te beter welkom te wezen; wellekomhaast mi
jn droeven galm veranderd in een zege- groet,wellekommaelti
jd.KIL. V oorts,komen van
hier
welkonten,welkom beeten,KIb.,angels. velco@
eng. to welcome, hetwelk Voxo.en SMIT:
W eï:g. bi
jv. n. en bi
jw-, weliger, weligst. voor verweleomen nemen;verwelkomen,enz.
Andersweeldig. T ierig:een welige boom. Bloei- W eAk om sl. V. Y an welkomen. Verwelkode en groeide en weelig tierde. V oxp. W elig ming:om zjnewelkomstbi
Jtewonen. Eenmaalvleesch is,dat buiten eene wonde uitgroeit. Van tjd,ofdronk,terverwelkoming vaniemand:men
hier weligheid.
had olls ook op zi
jne welkomstgenoodigd. Zi
j
W e:k, vragend en betrekkeli
jk voornaam- schenken Brandenbnrgh de welkomst.1)l Dlcx.
we
f
c
o
z
z
l
:
,
ne
der
s
.
wi
l
l
koms
t
s
mi
dde
l
e
euw.
l
at
.
woord. Zie mi
jne Ntderd.Spraak-k.D.1j 232 Eng.
en 244. ln eenen vragenden zin laten welk el1wat bonvelètus, hoogd. W dlkommen, dat even aI
s het
zich met elkander verwisselen, tn zegtmeneven- angels,Aldcumb. ital. bt
lcomo,eenen bektr,waarzeer welk, of welke, zzttzzl, als wat ?zlcz?, welke m ede men ienlalld verwelkomt,Klr.welkombeker,
rro?tY, a1s wat rrotto, welk #?'n,g,als wat dfpp, aanduidt.
welke ontdnnen,vrouwen en dt'
nnen,als ?rt'fmannen, W eile, zie hettmeede wellen.
W eAAeu , b. eu o.w.,ik welde,heb en ben
llrotfkrezt en dingen. M eermalel)heeftwelk achter '
zich een.of eene,en bi
jdeszelfsbetrekkeli
jkege- geweld. Hoogd. quellen. Bedr-, met eenige perbruik voor zich #e en het. Deze laatste lidwoor- sing voortbrengen,als eene bronweldoelluitvloeiden verbindt m en aan welk,en alsdan geeftm en jen: welt oock een fontei
jne ui
jteen selve ader
aan hetzelve in den eersten naamvalvan hetm au- hetsoetende het bitter.BTJBILV. Onz.,alseene
neli
jke geslacht steeds den vorln van welke,dien bronwel te voorschijn komen:hetwater weltuit
het daarentegtn nimmer heeft,als het een achter den grond. Van hier wel,welling. Zam enstell-:
zich kri
jgt. lntusschen voegtgeen van beidebi
j- opwellen,uitwellen,enz.
voegselen iets wezenli
jks bv de krachtvan welk W el:en. b.w.,ik welde,hel)geweld. Ligt-

Psalm.L.D.S.P.
plNr:sAiv4sly'::sx:i:. zie welgesteld.

op zich zelf. Van welk eenen man hebtgi
jdat

/11//,14,

opkoken : melk wellen. Van hier wellene,

gekregen? en van denwelken ik het kreeg,beantli
gte opkoking: een wellet
je, of wallenk,
woorden allezins aan van weliea. En men bezigt van wallen,waarvoorook walmpiein gebruik i#,
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laten opkoken.HALMA. Het woord zelfluidtin
bet hoogd. wöllen, en is het bedr. werkw.
wallen, ?zJ:l!:n, in eene golvende beweging
zoo a1s kokend water,van waar welle,walle,

eenen leeuw, beer en hond,en dat van een hert,
enz.:twee welpen tweelingen van een rhee. BI.y-

Byzsva;waarditwoord ook wegens dejongenvan
eenen leeuw voorkomt, en steeds onzjdig is;
schoon H AT-MA het vr. en PlzTlasox het onz.
enz-, en welhhg, walling, koking enz.bi
j
Van hier welsel: a1s een welselvan wat
maken. W egensdejongen van eenen beerwordt
F.v.D oRP.
hetin den THSUSRDANK gebezigd. En eenjonge
W eAielle. o.,ziehetlaatste wellen.
hond heet bi
j OTFRJD. we% zweed.hwael
p,jsl.
p, hoogd. Wols Dit woord
W e:Revend. bi
jv.n.en bi
jw.,wellevender, hwölpr, neders.wöl
wellevendst. Van levend, deelw. van leven. Al l
uidt ook wul
p,en isverwantaan wul
ptpt
lzf/pdcl,
wie de regelen eenerbeleefde welvoegeli
jkheid in enz. Zie wulp.
n.
,
wel
ri
e
ke
nder
, welacht neemt: het is een zeer wellevend m ensch. '
W eir:ekend, bi
jv.
A1s bjm,naar de gez:gderegelen)hi
Jgedroeg riekendst. V an viekend, deelw. van rieken. Dat
zich allezins wellevend. Van hier wellevendheid. eenen goeden geur van zich geeft:<lerlei
lwelrieckenthout. BIJBELV.
Zamenstell-:onwellevend.
'
W
eise',
o.
,z
i
e
he
t
l
aat
s
t
e
we
l
l
e
n
.
W ei:lgé,bi
lw. Ligtelkk, misscliien: wclligt
'W eisAagen, zie welqelukken.
komthi
jzelf
W e:Rfn g, v,, meerv. wellingen. Van het '
W eigpreRen,o. Van deonbepaaldewi
jze
eerste wellen. D e daad van datwellen,en voorts van spreken. Sierli
jkheid, bondigheid en nadruk
eene wel: doe gaf haer CALEB hooge wellingen in het spreken, anders, tegeli
jk metbegaafdheid
ende leege wellingen. Bzaslrzv. Zamenstell.:op- daartoe, en bekwaamheid daarin,welmrekendlt
et'd
welling,waterwelling,enz.
genoemd:wjsheid is de echte moeder van het
W e::ufdend, bi
jv.n.en bi
jw.,welluiden- welspreken. Clcsxo, welsprekens groten vader.
der,welluidendst. Van luidenh deelw.van lut
den. Voxo. Zamenstell.twelsprekenskunst, bj HALMA
A lwatwelluidt,ofklinktt eene welluidendemu- welspreekkonst, of welspreekkunde, de kunst van
zi
lk. Als bi
jw,op eene aangename en hetoor wel te spreken:dees welsprekenskunt en vindt
streelende wi
jze: dit klinkt veel welluidender. men nietbeschreven. W >isTsRs.
V an hier welluidendheid. Zamenstell.: onwellui- '
W eispeekend, bi
jv.n.en bi
jw.,welsprekender,welsprekendst. Van spvekend,deelw. van
W eRRusl, m., meerv. wellusten. Hetzinne- spreken. In staat,om we1te spreken: een ieder

dend enz.

li
jk genoegen,dat de paring verwekt:zooging bewonderde dien welsprekenden redenaar. Een
AxcHxszs in een zee van welluqt waden. V oxD. welsprekende m an. Bl.yslLv. Hoe welsprekend
D 1e naer den wellnst hellen. H tuoxxs. Ander droeg hi
jalles voor. Van hier welsprekendheid.
zinneli
jkvermaaktdoor aldien 5ve11:1stvan '
tge- Zamenstell.:onwelsprekend.
zicht. V OLLENH. Die in heerlicke kleedinge ende '
W eAspeek end'te:d, v.,zie welspreken.
wellusten si
jn. BzlBssv. Door overdaed, door 'W eAslaau , o. w., onregelm -; ik stond wel,
wellustywi
jn,en hoeren. W ESTSaB. Zedeli
jk ge- heb welgestaan. Een goed voorkomen bi
jzetten;
noegen:gi
j drenktse uytdebeekeuwerwellusten. dat kleed zalu welstaan. Ik verlang te zien, of
BlgBssv. Dag op dag smaakt hi
j den edelen datbedri
jfhem welstaanzal. Alsz.n.komt het
wellust der weldadigheid. Al wat een of ander voor,in:om welstaans wil,welstaanshalve.
opgenoemd slag vau genoegensverwekt:zi
jn om- '
W eistaansha:ve, bkw., van welstaan.
gang was mi
jn wellust. De wellust van haren Om eenen goeden dunk van zich te geven,of
echtgenoot zi
jnde. Neigingen tot zinneli
jk ver- denzelven te behouden:welstaaushalve gaf htj
maak:die hare wellusten volgt,die islevendege- ook iets. Hi
jzeide datalleen welstaanshalve.
storven. BIJBELV. In 'thart, datzich van blee- 'W eAstaud. m. De goede gesteldheid van
ken wellustspeent. Voxo.;waarhi
jden wellust een ding:des lands welstand. B'
tzonderli
jk,4ealseen bleek wezen van het mannellke geslacht zondheid:naar iemands welstand vernemen. Slet
nae
de
n
we
l
s
t
ant
van
uwe
br
oede
r
en.
BI
JBELV.
voorstelt;schoon men daarvanandersbi
jpersoonsverbeelding steeds eene vrouw vormt:dat dartle Bi
JKzra.ook welvoegeljkheid;even al
shethoogd.
wellust u niet in haar strikken lok! ln wie de Wohlstand.
wellust hare rol za1 spelen. Voxo. Van hier '
W eAu:évaiien. zie welgelukken.
wellusteling, wellustig, wellustigheid,wellustigli
jk. 'W eRvaap*, v. De daad van welte varen.
Zamenstell.:wellustader.
H eil,geluk,voorspoed:'s volks heilen welvaart.
Wellust, hoogd. IVollust, TA1'
JAN. wolo, komt Gestemd op welvaarts dankbrell toon. P. MozNs.
van welen lust,en was reedsin denegendeeeuw Dat si
j behartigen de welvaert van het Iand.

j zoud bezorgen 'tnut, de welin gebruik; ofschoon men in plaats daarvan bd W zsT>lRs. Gi

Klno wttnilustvindt,van wun,hoogd. W'
ozlne,een vaert en 'tcieraad van uwen eigen staet. Ds
hooge trap van vermaak en genoegen.
W eA:us*lg, zie wellust.
W eAvaren, o. Evenveel als welvaart, ge'
W e:m een end,zie welgemeend.
lukj voorspoed:'s lands welvaren. Vrede zi
jin
W eAnem en.o. Van de onbepaalde wi
jze uwe vestingen,welvareninuwepalei
jsen!BJJBSLV.
van nenten. Gunstige opvatting en beoordecling: Van welvaren. Gezondheid: ik kom naar uw
welvaren vernem en.
mag ik u,onderhetwelnemen)vraren?
W eivaeen, o.w.,ik voer wel, heb welgeW elopgesehfkl,zie welverslerd.
W eAepgeveed, bjv. n., welopgevoeder, varen. Verschiltvan welrcr:n,met llebben, in:
welopgevoedst. Vanopgevoeh deelw.van opvoe- die schipper heeft wel gevaren;en metzqh,in:
den,dat,in vtreeniging metweltaisWv.gebezigd ik ben daarbj we1gevaren;en beteekent gezond
wortlt. Die eene goede opvoeding genoten heeft: zi
jn; hebt gi
j steedswelgevaren? Van hierwelYarell,OnZ.Z.11.yWelvarend,enz.
een welopgevoedjorgeling.
W elvareud.bkv.n.en bi
lw., welvarender,
'W eip, o., meerv. wqlpqn. Het jong van '
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welvarendst. Eigenljk, een deel
jn van den staat. Bjzonderljk, gew. van welvaren. van hetwelzi
zondheid:ik verheug mi
j overuw welzi
jn.
Gezond. V an hier welvarendheid.
W eiven , b. w.? ik welfde, heb gewelfd. W em , m.,meerv.wemmen. A nkertand:daar

Van boven boogswi
jzedigttimmeren,ofmetselen: 'tankervrj langs vreemde kusten den wcm in

de kerk is niet gewelfd. Een gewelfde kelder. afgronds boezem grift. P.M olxs.
W e- eien. o. w., ik wemelde,heb gewe.
Van hier gcwelf,welfsel,welving,K IL.
d. W ordtnopens de beweging eener menigte
IF:J/
J:A
?,zweed.hwaef,rc,neders.wolven,hoogd. mel
wölben, is verwant aan wulven,en misschien aan van door elkander kruipende,loopende, vliegende,
of zwemm ende wezens gebezigd:zie die mieren
hetlat.volvere-'
heer van insekten, dat in de
W e:veebondeu.bi
lv.1).
,zi
lndeeen deele. eens wem elen. VEen
van verbthden, dat, in vereeniging met wel,a1s lucht wemel*t. oorts beteekent: het wattr #zebi
jv.n.,naauw aaneengehecht, llaalllv zam enhan- m elt van Vlsch, het is vol van wemelende viggend aanduidt: een welverbonden paar. Op de- schen. H et wemelt er van menschen,er is eene
znenigte Van wemelende m enschen. Ook wordt
zel
fdewjqq gebruiktmen welvereent
àd.
het gebezigd voor eene heen- en weergaande beW eRvereeulgd .zie welverbonden.
weging:en drukt het weemlend zout met tonnen
W eiverleh aus*, zie welversterkt.
W eiversleed.bjv.n. Vanversierd,deelw. schats. J. I)s M ARRS. Van hier gtwemel,wevan versieren. Ri
jkeli
jk versierd:meteenen wel- meling.
I
'
zd?zlel:n,neders.wemmeln,k
.
t
Jvz???îeln,i
jsl.wamla,
versierden helm. In overeenkomst hiermede is '

je,zweed.wimla,hoogd.w'
mntelnbis
welopgescht
kt rjkeldk opgeschikt: eene welopge- vries.wimmel
sehikte eçrepoort.

een voortdurend werkw.van het oude wimen,be-

n;van waar ook wlmpel.
W eAversnedeu, b# . n. Van versneden, wege
deelw. van versnùden. Gebruikeli
jk in: welver- 'W en, voegw. W anneer: wen in de zee de
snedene pen, dat eigenli
jk eene pen aanduidt, baren klotsen. VoND. W en GALATHEZ weer in
welke men wel versneden heeft, maar voorts ookj haarvaderli
jken kolk dedagtoortsdooft.HooGvr.
jck vermogen van
fguurli
jk, de bekwaamheid van e'enen schrkver: Ook wan: wan dat Goddeli
Vsxus aengezichtbestraelthaersterfeli
jkeoogen.
metzi
jnewelversnedenepen.
VoND.
Di
t
i
s
de
wor
t
el
van
wanneer. Zie wanW eiverséaande. bi
jw.
, van verstaande,
deelw. van verstaan. B ehoudens, mits: ik zal't neer.
en . v., meerv. wennen. Zeker gezwel,of
geld verschieten,welverstaande, dathi
j er zi
jn uIt'W
was: die wen moet afgezet, ofweggebonden
deel in drage. HALMA.
W eiversteekl, bi
jv. n. Van versterkt, worden.
deelw. van versterken. Door vestingwerken ge- 'W en deu , b. en o. m ,ik wendde,heb ge.
noegzaam beveiligd: eene welversterkte stad. In wend. Draai
jen, keeren: wend het roer naar
overeenkomst hiermede is door genoegzame ver- stuurboord!D e kielwentslinx dan rechts. VoND.
schansingen omringd welverschanst, en door ge- A ls een bretde straelvan vier zich krult en went.
noegzame wallen,ofmuren,welbewalh en welbe- HulzoEcop. Ergens Van wenden is,daarvan af??ltf?/z-t/.
keeren:die dezen Philistjn slaet,endeden smaet
W elveegel#
lk, bi
jv. n. en bi
jw-,welvoe- van Israëlwendet. BIJBELV. En hier komtwengeli
jker, welvoegeli
jkst. Ook welvoegzaam. Be- den ook voorin den zin van verkeeren, in eenen
tamcli
jk,oorbaar,welvoegend:eene welvoegeljke te'genoverstaanden staat van zaken doen overbehandeling. Datis in zulke omstandigheden niet gaan:ick sa1 haer gevanckenisse penden, ende

mj harer ontfermen. Zich tot iemand wenden
welvoegeljk. Op eene welvoegeljke wi
jze:ge- ver
schilt van zich naar hem wenden, en beteedraag u toch welvoegeli
jker! Van hier
kent,zich om gunst, of anderzins,bj hem verli
jkheid. Zamenstell.: onwelvoegeli
jk,
voegen: zoo haast hj ergens gebrek aan heeft,
geli
jkheid.
wendt hj zich totm4. Zich alsnaarhem toeW eiveegzaanl.ziewelvoegeli
jk.
'
W eiveoez:en, bjv. n.en bjw. Genoeg- keeren, om hem hnlp'te bewdzen:wend u gunzaam verzorgd, Yan Voorraad Opgevuld, enz.: st
ig thans tot mj. L.D. S.P. Hem toeeprewelvoorziene korenschuren. Eene welvoorziene ken: thaus wend ik mj tot u,die hetpa; der
deugd bewandelt. Mi
jne redewendtzich tot hen
tafel.
enz. Iets keeren en wenden is, hetvan alle kanW eiw ezen, O.,Zie welzB-h.
jp besluitte
'
W eiw:ls. b'
tv.n. Van wb'
s. Genoegzaam ten bezigtigen, om daaromtrenteen ri
nemen. Hj weetzich nietmeertekeeren, ofte
wjs)zi
jnwelwi
jsen goed bestuur.
j is geweldig in hetnaauw. Hetover
'
W e:lvlRieud. bi
jv.n.en bi
jw.,welwillen- wenden, hi

der,welwillendst. Van wilknd, deelw.van willen, eenen anderen boeg wenden is,andere maatregedat,invereeni
ging metwel,alsbi
jv.n.
,voorgoed- len beginnen te nem en. Onz., zegtmen, dateen
gunstig en toegeuegen gebruikt wordt: die wel- lchip in het laveren wendt, a1s het over eenen
willende m enschen onthaalden ons uitnemend. anderen boeg valt; en worden dingen gezegd te
Als bi
jw., op eene goet
lgunstige wi
jze:men ge- wenden, waaromtrentm en anders hetwoord zwen-:4 bezigt: de ruiteri
j za1 Daar de linkerhand
droeg zichjegensonszeer welwillend. Van hier 1,
wenden. HALSIA. IToe hetook draai
jen enwenwelwillendheid.
moge,
hoe
he
t
uitvallen m oge. Van hier
'W elzal:g,zie welgelukzalig.
tlen
we
nder
,
wendi
ng,
wendst
e
r,
we
nt
e
l
e
n,
enz. ZaW eAzand, o. Zand, dat steeds in eene
golvende beweging is, dri
jfzand: men wist het menstell.: wendeltrap, anders wenteltrap; wendwelzand aan den kant der grachtniet totstaan te jzer,bj KIL.heti
jzer,waarinhetbraadspitdraait,
enz. Aanwenden,afwenden, voorwenden,enz.
brengen.

W eizqn. o. De onbepaalde wjsvan zt
jn. W end#lzer,o.,ziewenden.
W end:ng, v,, meerv. wendingen. Van
gen:uw welzi
ln hangt er aan. Tot bevordering wenden. De daad van wenden:bd de wending
Andtrs wetwezen. Een staatvan geluk en genoe-
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v
an het schip. Overdraqteli
jk, dekeer van eent derstreeven.L. D.S.P. De uiting van betzielszaak :toen het pleidooid1e wending

kreeg. Een vcrlangen: hi
j deed wensch op wensch. Hetgeen
draai,ofplooi.van eene rede, een geschrift,enzq: m en ter uiting van dat verlangen voortbrengt:

watisdatdichtstuk volvan fraai
je wendingen.

W enh, m., meerv. wenken. Van wenken.
KlL.,VoxD.,enz.ook wtbtlc,even a1s inhethoogd.
De daad van wenken, eene beweging van oogen,
hoofd, hand, enz., om hetgeen men wil uitte
drukken: Jrmax, die m et eenen wenk alles be-

stiert. Voxo. Op mi
jnen wenk.HoovT.Iemand
op zjne wenken dienenis,zoo bereidwilligli
jk,dat

m en slechts eenen enkelen wenk van hem behoeft
te ontvangen, om in beweging te geraken. V an

ghi
j hebt den wensch dersrchtmoedigen gehoort.
Bzlsssv. hyaar hunnen wensch, en naar zt
l'
aez
l
wensch isbi
jHooFT en Voxo.naarhun,en zi
jn,
geuit of ongeuit verlangen;maar nccr wensch is
wel, gelukkig. overvloedig. aangenaam , enz.w:hi
j
slaagt naar wensch. 'tW oud eeklen gheeft na
wensch. SPIEGH. Van hier wenschen enz. Zamcnstell-:gelukwenscb, hartewensch, heilwensch,
kermiswensch, morgenwenseh, ni
euwjaarswenseh,
vloekwensch,zegenwensch,zielewensch,enz.

iemands wenk afhangen, volkomenli
jk van hem
m ndcl, bnh. winss, eng. wt
àh, KsRo wunsc,
rt
4?,,
afhangen. Figuurli
jk, is wenk eenemin ofmeer hoogd. WTtfnsci,is eigenljk afkomstig*van ?

geheim e en voor anderen onm erkbare aanduiding hoogd. ffonpe, een hooge trap van vermaak trl
van het een of ander: dat gezegde scheen nlp genoegen;van waar wt
anllust)zie wellust.

een wenk,datik heenyaan kon. Letop de wen-

W enseileIlk. bi
jv. n. enbi
jw-,wensche-

ken der Voorzienigheld! Zam enstell.: oogwenk li
jker, wenschel
i
jkst. Van wenschen. Dat zich
enz.
wenschen laat, begeerli
jk: het schi
jnt mi
j eelle
W enkb eaau w , v., meerv.wenkbraauwen. wenscheli
jke zaak. A1s bi
jw-, naarwensch:kon
De verzam eling van haren onder aan hetvoor- het ooit wenschel
i
jker uitvallen? Van hierwen-

hoofd van een mensch: zi
jne regterwenkbraauw scheli
jkheid.
zithooger dan delinker. A1fronstgi
juwewenk- W enseh en. b. w., ik wenschte, heb gebraauwen ook nog zoo zeer ineen. 1)e bruine
gitten, die door schalcke winckbraeuw zagen.
V oxo.
I'
Feniôrcculz
l, anders winkbraaum, vries. wien-

wenscht. Eenen wensch koesteren,ofuiten:ende
wenschten dat. het dagh wierdt.BIJBELV. Ildel
-

wenscht, dat hi
j het A'elt behoude.Voxo. svat
men voorttotdiensten heerli
jkheitvaneenestadt

n Toebidden, m et den perbraauw, hoogd. Augenbraune, eng. eùkbrow en zou wenschen.Poo'
brow,komt van wenken en braauwe,haarderoog- soon in den derden naam val: ik wensch u goeleden. Zie ditwoord.
den dag. Den vader hoogh vanjaren veellleils
W en ken . b. w., ik wenkte, heb gewenkt. td wenschen sta.A.Blgxs. Naar iets wenschen.
M etde oogen,het hoofd,de handen,enz.roepen, Van hier gewensch,gewenscht,bi
jv.n.en bi
jw.;
of anderzins onderrigten,nopens hetgeen menwil: wenscheli
jl
t, wenscher, wensching. Zamenstell.:
a1s hj haer metdehandtgewenckthadde.BIJ- toewenschen,verwenschen,wegwenschenjenz. Van
BxLv. Ik wenkte hem, dat hi
j zwi
jgen zoude. wensch.
HALMA. Zi
j wenkte van neen. W encktemetde 'W ense'. o.;wellst,v.,zie weunls.
handt tot het volck. BlaslrLv. 'k H eb haar gewenkt, dat ik vooruit zou wandlen. A. HARTS.
Van hier gewenk, wenk, wenking. Zamenstell.:
wenkbraauw enz. Toewenken, voortwenken,enk.
Genàen, K1Iz., Voxo. ook winken.even a1s in

W enle:en. b. en o. w., ik wentelde,lleb
en ben gewenteld. V oortd. werkw. van wenden.

Bi
jKIL.wendtelen. Bedr.jeen ding gestadig wenden e.n keereu: nacht en dagh ghewentelt en

ghekeert ligghen in daighen.Bo>iTH. Bi
jzonderhethoogd.en bi
jOT#aIo.,NoTx.wt
hcken,zwced. ljk,door gestadig wenden,van zi
jne plaatsbrenwincka,eng.to k?Jlki,angels.wincian,neders.wen- gel: si
j wentelden den steen van den montdes

ken is verwant aan wanken.
puts. BIJBELV. Svtdtrkeerig, zich al liggende
W eunen, b.en o.w.,ik wende,heb enbeu gestadig om en om wenden : zie eens, hoe dat

gewend. Bedr-,doen wonen,doenbli
jven:gi
jzt
zlt paard zich wentelt! Hi
j,val
lende op de aarde,
dien hond niet wennen. Zie voorts gewennevt. wentelde zich alschui
jmende.BIJBsIav- Zi
ch anOnz.,genegen worden, om tewonen,te bli
jven: derzins omdraaijen: de hemelligchamen wenteltn

wat ik doe, ik kan hier niet wennen. Gewoon wordon: ik wende er aan. Van hier gewend, gewennen, wennis,wensel,wenst. Zamenstell.:aanwennen,afwennen,verwennen,enz.
Wonnezly hoogd. gewöhnenn en gewohnen, eng.
wont, is Verwant aan wonen,hoogd.wohnenneng.

zich gestadig om hunne assen. Onz,,zich al wen-

telende bewegen:de aarde wenteltjaarli
jkseenmaal rondom de zon. Er wentelde een brok
van de rots van boven neer. V an hier gewentel,
wenteling. Zamenstell.: wentelspil, wentelstok,

wentelteefje, wenteltrap, enz. Aanwentelen, afto 1
:704,neders.wanen,vries.wenje,Ook weleeny wentelen, tegenwentelen,toewenteleu,vemventelen,

weunen,Van Waar voorts gewoon,#8?r/04/8,OOk Wel voortwentelenrweghventelen,enz,
'W eutelsp:', v.,zie wentelstok.
eens gewennte.
W ennfs, v. Yan wettnen. Anders ?.t)8/1.W, W enleAstek. m., m eerv. wentelstokkcll.
wensel. Iets,hetwelk men zich aanwent:hi
jheeft Andars wentelspil. De spilvan eenen wenteltrap:
eene quaade wennis over zich.HALMA.
de trappen slingeren zich rondom detlwendelstok.

W engeh. m.
, meerv. wenschen. Eigenli
jk, W enleAleeTle. o., meerv. wentelteefjes.

al wataangenaam is,vermaak aandoet,enz. V an Een gebakje, dat men gestadig om en om wenhier in het gebruik, hetgeen m en verlangt:hoe telt.
kan dat uw wensch zi
jn?Mi
jn herderwasmi
jn W enle:teap. m ., m eerv. wenteltrappcn.
grootste wensch? en ik zi
jn zaligheid.Gzcfusse
1
'. KxL.wendelt3.ap,hoogd. Wendeltreppe,zweed.wönHoe kan een mlnziek hartzjn lieven wenschver- del/rfzwwe. Ixlen trap, die zich om en om eenen
gettn. PooT. D e daad van wenschen,verlangen: wentelstok wentelt:een verholen wenteltrap.HALmet eenen wensch van wrake. V OLLENH. D en MA. Door wendel
trappen ginck men tot de m id-

jdkamer.BIJBELV.
wensch van Wn verlangend hartwiltgi
jnietwe- delstezi
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W epe'd. v., m eerv. werelden. Het heelal: W eeeAdkeuxe:l?v. Kennisvande gesteldde groote beheerscher der wereld. Die de werelt heid van hetheelal:dle wereldbeschr
jving kan u
gemaeckt heeft, ende alles,dat daerin is. Bzl'- eene genoegzame wereldkennis bi
jzetten. Kennis
BeLv-;waar dit woord intusschen doorgaans,even van demenscheli
jk
-ezamenleving:gi
lbezit geene
a18 elders, meer bt
jzonderli
jk de aarde aanduidt: wereldkennis.
de Koningen der aerde,ende der gelleele werelt. W eeeidkleeé. n).
, meerv. wereldklooten,
Blas>lsv. D e werrelt m et* een zee van water Anders wereldbol. Onze aarde. of een ander
overtogen. VOND. Het nat gs sonder droog,de soortgeli
jk hemeligchaam :verlichtden gantschen
werelt sonder Iant. CATS. Desgrooten AlzExAx- waereltkloot. L. 1.). S. P. Ecn afbeeldsel van
psxs grootllartigheitvinteen gantschewereltvoor eenen wereldkloot, en welzulk een,a1smen eenen
zlch te naau.V orzruExH. Evenveelwelk gedeelte lteizer bi
j deszelfs krooning in de hand geeft:de

van het heelal: hi
j ondersteltook eene menigte ri
jk
Wsappel,ofwereldkloot.
van werelden. Een gedeelte deraarde:de oude,
t1e nielzwe, de bewoonde, wereld. De gezamen-

ereidk enlng, m .,zie wereldbeheersdhen..
s.
W ereidku u de, v.,zie !oereldkennî-

W ereldkundâg, bjv.n.en bàjw.,wcrellli
jke bewonersderaarde,demenseheli
jkezamen- '
leving: het bi
jster woelen der weerelt. Hoop'
r. kundiger, wereldkundigst. Die de wereld kent.
W at scheelt't u hoe de werelthost.Poo'r. Een Voorts, de wereld door bekend, ruchtbaar:gi
j
bjzonder deel dermenscheli
jke zamenleving:wat maakt het gebeurde nog lvereldkundiger.
zalde wereld er van zeggen? M en houw sich,hoe '
W ereld'qk.bjv.n. Van wereld.OTFRIo.
men wil,de wereld is volgekken.HclGsxs. D e woroltltkh, NoTx. wertlich, ZwwssxspxsG.,hoogd.
groote wereld, de besehaafde wereld,de geleerde weltlitt
h. Hettegenoverstaande4-an kerkelùktaewtreld, enz. D e nicuwghevonden wereld meest reldldke vierscharen. Voorts I
*S:een wereldli
jk
sonder letters leven, S/IEGII. De goederen en priester,een priester die geen lid van eenige gees-

tlke orde is. De wereldli
jke regter.
genoeqensderwereld:degelt
lkkigeheeftdewce- tel'
W 'ere:di:n g, m ,zie wereldsch.

relt lleL Hooll,. En hebt de werelt niet lief. '
W eeeAd m fu uaae, m.,zie wereldsch.
BIJBELV. D e verkeeringstoon,die onder de m ensehen gebruikeli
jk is: zjne wereld verstaan. De W ereAdeond,o. Onzeaardbol:hetgansche
wdde wereld intreden,zich midden onder de men- wereldrond. D eeden 'tsiddrend waereldrond daschen begeven. Ter wereld komen,geboren wor- Vren. L.D.S.P.
den. D er wereld afsterven, wansmaak in hare lF ereldleh . bi
jv. n.en bi
jw. Van wereld.
genoegens kri
jgen,en daaraan niet meer a1ste Totdewereld behoorende:wereldsche zaken. Om
voren deelnemen. De wereld verlaten, in een wereldsche goederen bi
jeen te sehrapen. V oorts
klooster gaan, of sterven,naar de andere wereld is:een wereldsch mensch evenveel,a1seen wereldsverhnizen. A 1 de wereld beteekent,de menschen 9ezind, een wereldling, of wereldminnaar, die de
over het algem een: al de wereld spreektkwaad wdreld liefheeft;zie wereld.
ereidsgez:x:d. zie wereldseh
van hem. Van hier wereldllk, wereldling, we- 4V
'
reldsch. Zamenstell.:wereldbeheerscher,wereldbe- W ereIdstad.v., meerv.wereldsteden- Den naam geeft men aan eene stad, die als Pene
schrjving,wereldbewoner,wereldbol,wereldburger, ze
kleine wereld uitmaakt: de wereldstad Parjs.
werelddeel, wereldgroote, m .en wereldgrootte,
wereldkennis,wereldkloot.wereldkoning,wereldkun- W ereAdsteAse'. O.: m eerv. wereldstelsels.
dig,wereldminnaar,wereldrond?wereldsgezind,we- Eene hoeveelheid Van bileenbehoorende wereldreldstad,wereldstelselywereldwi
jzeyenz.
bollen: er zi
jn vast buiten ons zonnestelselnog
Fereld, OTFaID. worolt, zweed werld,hoogd. oneindig vele andere wereldstelsels.
W'
Xelf,eng morld,vries.wl'
oad,oudd.ook weralt, W eeeAdstreek, v., meerv. wereldstreken.
en werolttwerd onlingsook voorti
jd,eeuw,ge- Oord der wereld.
bruikt, en is van het oude weren,zil'n,worden, W ereRdw l
lze, m.
, meerv. wereldwi
jzen.
duren,afkomstig.
Iemand,die in qrereldschezakenervarenenwi
jsis.
W
eren,
b.
w.
,
i
k
we
er
de,
he
b
ge
we
er
d.
AfW ereidbeheepseher,m.,meerv.wereldbeheerschers. Ook wereldkonls
ng. W ordt in den weren,keeren,tegenstaan:den vi
jand weren. Ik
verhevenen sti
jlwegens God gebezigd:de groote kan hetnietweren. Ook wederkeerig,zich Yeren,
wereldbeheerscher. En wegens iemand, die deze zich hewegen,om iet:te verrigten:watweerthi
j

j ztllt u watbeter moeten weren! Zich
wereld genoegzaam onder zi
jn bedwang heeft:een zich! Gi
bewegen, om cenig kwaad van zich te keeren:
der rom einsche keizers en wereldbeheerschers.
j zich ook weerde. Van hiergeW eteRdbeselte:lvee.m.
,meerv.wereld- hoe dappcr lli
beschri
jvers. Dieeenebeschri
jving van de wereld weer, weer, weerbaar,weerder,weerloos,wering.
geeft. Zooook wereldbeschrkving, de daad van Zam enstell.: weerwerk enz. A fwerenj beweren,
verw eren, enz.
zulk beschrjven.
lcer6nzhoogd.webren,lfsao weren,angels.weW ereIdb o', m .,zie wereldkloot.
'W ere:dbu rg er. m., meerv. wereldburge- rcn, i
jsl.veria,zweed.var
ja,beteekenteigenli
lk

ren cn wereldburgers. Iemand,die zich a1s bur- bewegen,reppen.
ger der wereld beschouwt en gedraagt, en alle 'W eren.o.w.,ik weerde,heb geweerd. Verm enschen als medebnrgeren bem int: het is een want aan onswezen,k-sl.rerc,zweed.rcrc.zi
jn,
regtschapen wereldburger, die geenen volkshaat en volstrekteli
jk evenvcel als hethoogd.wöhren.

j ltlL.,weerachvoedt. Van hierwereldburgerschap, dc denkwi
js duren,van waaronswereld,en bi
van eenen wereldburger.
fî#,en meevl
gh,durig,duurzaam.
W ereidgeb euw , o. Het heelal.
W eef, v.
,meerv.wcrven. Eigenljk,aarde,
'W eee:dgreele. m.,meerv.wereldgrooten. die ergens opgeworpen wordt,en eene daardoor

Een grootein eene heerschappi
j,diezich genoeg- aan- of opgehoogde plek gronds. lleze beteekezaam over de wereld uitstrekt) de romeinsehe nis i
s bovenal zigtbaar in hetneders.wal
f dat
wereldgroottn.

eenen heuvel,ofeenen aangehoogden oever, alu-
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duidt; maar ook in onswet
f datin hetgebruik schieten. Ergenswerk van maken,zorg en vli
jt

zoodanig eene plek gronds van het platte land daaraan besteden:hd maaktveelwerk van haar.
aanduidt,waarop een huis gebouwd is, en welke M en maakt er weinig werk van lezen. Zoo, of
hetzelve omringt,en doorgaanshooger is dan het ZOO,ergens m ede te werk gaan,daarmede zoo,of
omliggende land: hi
j stond op zi
jne werf. De zoo,handelen:lang ging ik zachttewerk. V oxp.

werfwistna te speurenywaar op h'
t gezeten was. Ht1gaetmethooveerdige verbolgenthei
jt te werHoorT. Voorts,gebruiktmen dit woord ten plat- cke. BIJBETUV. H oe kunt gi
jzoo tewerk gaan,
ten lande en in de steden voor eene scheepstim- zoo onstuimig handelen. Het is geen werk voor
m erwerf:brengenze geen schepen van de werf. dien man, het valthem te zwaar,het gaatzi
lne

V oxn. Zamenstell.:werfboot,werfgast,werfklok, krachten of vermogens te boven. Spreekw.: het
werfvolk enz. Timmerwerf enz. V an werpen, werkloontzi
jnenmeester,hetvergaatiemand naar
hoogd.wezfen.
zi
jn gedrag. Er is werk aan den winkel, het
W erf, beantwoordt aan maal, in de zamen- is er druk. Van hier werkachtig, werkeli
jk,
stell.: dikwerf, driewerf, tweewerf; ook eenwerf, werkeloos,wevken,enz. W erkzaam. Zamenstell.:
werkdadig, werkheilig, werkstellig, werkverbond,
eerstwerf,lestwerf,bi
jKIL.
'W eefge:d. o.,zie werven.
werkwoord, enz. Aardewerk, akkerwerk, avondW eefng. v., meerv. weringen. Van weren. werk, beeldwerk, bergwerk, binnenwerk, beuzelD e daad van weren:totwering van dat kwaad. werk,bloemwerkyboerenwerk,bolwerk, bontwerk,
V oortsy ook hetgeen totwering dient. In dezen borduurwerk, breiwerk, broddelwerk, buitenwerk,
zin heeft het woord een m eerv.;m aar kom thet dagwerk,draadwerk,draaiwerk, draalwerk, futselzelden voory dan in de zamenstell. borstwering werk, graveerwerk, guitenwerk, handwerk. heienz.
werk,heksenwerk,horenwerkyhoutwerk,huiswerk,
W eek. o. Grove ineenverwarde draden, die
kantwerk, kettingwerk, keukenwerk,
uitvlas of hennip gehekeld worden : het werk,
knoeiwerk, koperwerk, kranswerk,
waermede de naden gedreven worden. V oxo. kroonwerk,kunstwerk,lakwerk, lapwerk, latwerk,
Zamenstell.: hennipwerk, vlaswerk, % z. D it li
jstwerk, loofwerk, meesterwerk, memoriewerk,
woord is,volgens ADELUNG, zam engetrokken uit m etselwerky molenwerky m orgenwerk, m uurwerk,
werrieh, van werren, warren. Het luidt in het naai
werk,naaldenwerk,nachtwerk,yaalwerk,pophoogd. W'eri, Gerp.
pewerk, pronkwerk, prulwerk, pulkwerk, raderwer
k,
reukwerk,reuzenwerk,roosterwerk, schilderW epk, o., meerv. werken. Gewrocht: uw
jnwerk,slenderwerk,slingerwerk, spelgoedheid is verspreid op aluw werken. L.D.S. werk.schri
wel
-k,tapi
jtwerk,touwwerk, traliewerk, treuzelP. Dat dit werk gewrocht is van dezîenli
jke de
hant Gots. Hoop'r. Inzonderheid een gebouw : werk,uurwerk, vuurwerk, weerwerk, winterwerk,
rk,zilverwerk,zomerwerk,enz.
het gansche werk staatop palen. Een di
jk,een wonderwe
è, hoogd-, OTFRID. ook Y#WW, W ILLSR.
wal,eeneverschansing:dewerkcn van Ni
jmegen. werWcor
ho, angels. weorc, eng. work. vries. wurk,
Er waren verscheidene werken voor het legeraan-

Zelegd. Een kunstig zamenstel van dingen,die echi
jntaan het gr.'
z?ï%9t hebr.J3R, verwant,
eengeheeluitmaken:hetwerk van uw horlogie komtmisschien van weren, en beteekent bi
j 0Tdeugt niet. H etonde werk werd uithetorgelge- rm o.ook eene zaak,een ding.
nomen. Dewjs,waarop ietsgemaaktis:datzil- W erkbaas, m.
, meerv. werkbazen. Baas,
verisgansch andersvan werk. Alshetwerkvan diewerkvolk in zjnedienst heeft. Ook opziener
den ranteenes bekers. Bl.yBElzv. A 1wataan eenig over werkvolk.
bjzonderding tedoen is:toen zi
j het werk ge- W erkdad:g,bjv.n.en bjw.,werkdadigery
daan had, sloot zi
J de kamer. Alsoo werthet werl
tdadigst. Van werk en dad%, van daad.

werck derpilaren volmaecl
tt. BIJBELV. Een ge- W ordtdan eens voor werkehjk, dan eens voor
schriftvan eenigen omvang:hetwordteenyeheel werkzaam.gebruikt. Van hierwerkdadigheid.
werk,datgi
J daar schri
lft. De celletjes, d1e de W erkdag,m.,meerv.werkdagen. Eendag,
bi
jen in harekorven maken: zoo a1s de ni
jvere waarop men werken mag: geen zon- offeestbjen haarwerk met honig vullen. Een bedri
jf, maareen werkdag. De poorte - sa1 de ses
eene daad:iemandnietnaarzi
jnewoorden,maar werckdagen gesloten zi
jn. BlaByiLv.
naarzi
jne werken, beoordeelen. Een werk van W erkeA:lk.bi
jv.n.en bi
jwv
, werkeljker,
Iiefde en barmhartigheid. Arbeid, moeite: het werkeli
jkst. Dadel
jk,inderdaad,en thans,aanwekost mi
j veel werks. Hi
j dacht, dat erminder zig:dewerkeli
jkeregering. Als bi
jw-)wezenli
jk
wexk aan was. Aanhetwerkti
jgen,ofttlen,aan en thans:hi
jregeertwlrkeli
jk. Voorts,ook veel
den arbeid gaan. Iem and te werk stellenjhem werk aanbrengende? of vorderende: de regering
gelegenheîd totwerk versehafen,anders ook hem vielbem te werkelk'k. Van hierwerkeljkheid
werk geven. Ietstewerkstellen,daarmedewerk- W exkeAees.bi
jv.n.en bjw.. werkeloozer,
zaam zi
jn,ofworden:steltbloetdorstigb, fel, en werkeloost. Zonderwerk: zjtgi
j thans werkeboos,zi
jn aertte werk aan 't vee. Voxo. Iets loos? Van hier werkeloosheid.
in het werk etellen, hetzelve tot dadeli
jkheid 'W erken. b. en o.w.
, ik werkte,hcb gebrengen. Bi
jdqwerken zjn is,ingereedheid,of werkt,en ik wrocht,en heb gewrocht. Onz.,in
bi
jdehand:trwasgeenepen bi
jdewerken.In tenewerkzamebeweging zi
jn:hi
jwerkt,om het
plaats hiervan vordertHoogsTlul'.bz
j'denwerke. schip voort te kri
jgen. Waer hebt ghi
j heden
zooalsmenbi
jHoor'
rvindt)wasdaatljk bi
jden ojgelesen, ende waer hebtghi
jgewrocht? BIJwerkeGOODEVAARTMoxTxus.Bxz
kxoTschri
jft:dat sssv. Evenveel hoe arbeiden: hi
J werkt aan
devlootmetden dag bi
jdewerk zou trachten te eene verhandeling. Te werken in gout,endein

weezen. M aar het eerstgemelde is, volgens TEN silver, ende in koper. Bllssrav. De verwachte
K ATS,heteenige,dat deugt,ontleend van de op- uitwerking ergens op te wege brengen:hetge-

zieners over groote werken, die gestaag daarbj neesmiddel werkt nog niet. Op hetverstand en
moeten zi
jn,om telkcnsmetraad en daad toe te hart van zi
jne hoorders werken. Gisten: het
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bier werkt nog. Men zegt
, dat de wi
jn werkt, een werktuig plaatsgrjpt:ik maaktetene werka1s de wt
jngaard bloeit. HACMA. Bedr.. te wege tuigeli
jke beweging met de hand, waaruit mi
ln
brengen: datbevelwerkt veel goedg. Verrigten: afgri
jzen bleek. A1s bjm , zonder eenig eigen
hj heefteen goed werk aan mi
j gewrocht. BI.
y- overleg:de daaden der dieren geschieden,volgens
BELV. Van hier gewerk, gewrocht, werker, wer- DsscARTss,werktuigli
jk.HALMA. Van hierwerk-

king, werkster. Zamenstell.: werkbaas, werkbi
l, tuigeli
jkheid. Zamenstell.: onwerktuigelt
ik.

werkdag, werkezel, werkgast, werkhuis, werlt- W erklu :gk u nde. v. Kunde van hetzakracht, werkkring, werklieden, werkloon, werk- m enstel en de werkkracht van al
lerlei werktuimcester, werkmiddel, werk-m ier, werkpak, werk- gen: hi
j is in de werktuigkunde zeerbedreven.

plaats,werksloof,werk-spelde, werkstuk, werktjdj In overeenstemming hiermede is werktut
àkmndî
à
werktuig,werkvolk, werkvrouw,enz. Aanwerken, met de gezegde kunde begaafd.
'
W
eek
verben
d.
o.
Een
ve
r
bond,
he
t
we
l
k
afwerken, bewerken, bi
jwerken, doorwerken, inwerken, medewerken, nawerken, opwerwerken,
overw erken, tegcnwerkenj toewerken, uitwerken,
vcrwerken, voortwerken, wegîverken, enz. Van
werk.
W erk eze', m.,meerv.werkezels. Iemand,
tlie aan evenveelwelken slaafschen arbeid metlust
voortwerkt:hetis een regte werkezel.
W erk gast,m .,meerg.werkgasten. A nders

God m et den eersten m ensch zou aangegaan hebben.
W erk veIk . o.,zie werkyast.
W erk w eord, o.,meerv.werk-woorden.Een

bi
jzonderdeelderrede,waaroverziemi
jneNederd.
Spraakk.1'
).I j 121,D.11j l17.
W erkzaam . bi
jv.n. en bi
jm ,werkzamer,
werkzaamst. Genegen tot werken:een werkzaam
werkman;qeli
jk a1smen hetmeervoud werkgasten man. Met werk onledig: hi
j bli
jft nog steeds
met werklteden en werkvolk verwisselt. Iemand, werkzaam. Bi
j de voorstanders van bevindingen,
die zich metruw werk geneert:ik kan nog ver. hierm ede begunstigd : die zondaar begint werksclleidene werkgasten plaatsen.
zaam te worden. Als bi
jw.,vli
jtigljk eni
jverig:
W erkhe:R:g. bi
jv.n., werkheiliger,werk- hi
j behartigtalleswerkzaam en trouweli
lk. Van
heiligst. Dus noemt m en iemand,die te veelvan hi
er werkzaamheid,datyeven a1sbez%hez'
d inhet
goede werken verwacht: een werkheilig m ensch. m eerv. wel cens voor hetgeen men verrigt gebeAls z.n.,is hetm annel.en vr,iemand,die werk- zigd wordtt waarin bestaan zpne voornaamste
heilig is. V an hier werkheiligheid.
werkzaam heden ? Zam enstell.:onwerkzaam enz.
W erkltu ls, o., meerv. werklluizen. Een W erkzaa- h efd, v.,zie werkzaam.
huis,waar men werkt;ook rasphut's.
W erpank er. o.yzie werpen.
W eek kr:ng . m .,Ineerv.werkkringen. De W eprdeaad. m .,zie werpte.

kring, waarin iemand zi
lne werkzaamheid met W erpel1 m.,zie werpen.
vrucht op woekerzetten kan:nu ishi
jin zi
jnen 'W erp eRxng. m .,m eerv,werpelingen. KIL.
eC
genli
jken werkkring.
ook nerwerpelinck,in debeteekenisvan eenjong,
W erR ifeden, werkman,m .,zie êverkgast.
W erR m eester, m ., meerv. werkmeesters.
Een kunstenaar: ten wercke des werckmeesters,
ende der handen des goutsmits.Blan>lLv. Hedendaags veelal enkelde opperste ontwerper en vol-

dat door de moerverstooten wordt,buiten welke
werpehhg en worpehhg voorts ook evenveelwelk

geworpen jong aanduiden: die werpelingen van

de beesten,die ghihebtin voedenisse.v.HAss.
W erp en , b. w., ik wierp, heb geœorpen.
tooi
jer van een ding:alwatonsomringtjen wi
j KlL. en elders ook worpen. M ethevigheid door

zelven,moeten dooreenenwi
jzen engoedenwerk- de luchtvan zich afdri
jven:hetwerptuig wierp
eene hagelbui van steenen. M en begon alm eer
meestervoortgebragtzi
jn.
W erk plaa lg.v.,m eerv.werkplaatsen. Eene en'meer bommente werpen. Die vi
jerspranckeplaats,waar men werkt.
len, pi
jlen, ende doodelicke dingen, werpt.Bz.
;'W erk g:eef, v., meerv. werksloven. Eene Bllzv. M et meer of min hevigheid nederwaarts
sloof, die men onder hetwerken voorheeft:doe doen vallen:de Prins van PARMA - werd - op

uwe werltsloof nu maar af! Bi
j HALMA ook zi
jn plat geworpen, dat is,platteraarde neder.
eene vrolzw,die nit werken gaat,en zich daarme- HoorT. Doch wilt ghj tarwe en zware spelte
t1e afslooft.
in d'aerde werpen.Voxo. Ter aarde,in het waW erksle::lg. bi
jv.n.en bi
jw. Vanstellen. ter, over boord, in hetvuur,op den grond,enz.
Dat in het werk gesteld wordt:iets werkstellig werpen. Iemand omverwerpen is, llem omver
maken. Van hier werkstelligheid, werk-stelligli
jk. doen vallen. Icmands stellingen enz.om verwerHALMA. Zamenstell.: bewerk-stelligen enz. on- pen,dezel
ve wederleggen. Iemand een gatin het
werkstellig.
hoofd, de oogen daaruit, enz.werpen,is,hem al
W erkléu k, o., meerv. werkstukken. Een werpende derwi
'
jze beschadi
gen. Zich in hetstof

ding, dat met bjzondere kunst, of moeite,ver- werpen beteekent, opzettelkk ter aarde vallen,
om zich ten tliepste voor iemand te vernederen.
Zich in eenen drom van vjanden werpen i:,daar-

vaardigd is:een werkstuk van VuruxAlx.V oxo.
W erktu lg . o.j m eerv. werktuigen. Tuig,
gereedschap,waarvan men zich in hetwerken bedient:eerikistenmakerswerktuig,HALMA. A lwat
a1g hulpmiddel tot verrigting van iets verstrek-t:

in dringen. V olk in eene vesting werpen,het-

zelve schieli
jk daarin doen trekl
cen. lemandin(le
gevangenis werpen, hem tlaarin doen sluiten.
het teedere werktuig van het gezi
gt. Hi
j was
Eenen mantel van, of om,hetli
jfwerpen,hem
werktuig der V oorzienigheid ter bevordering van van, ofaan, het li
jf doen. Jongen werpen is,
dez
e
l
ve
t
e
r
wer
e
l
d
bre
nge
n
:
f
l
oo
r
vrees gedronden vrede. Van hierwerktnigeli
jk. Zamenstell.:
werktuigkunde, werktuigkundig, werktuigmaker, gen, werpen z',in dien nood,haarjongen.L.D.
enz.
S.P. Zjne oogen op iemand werpen,hem beW erkéulgei:lk, bjv.n. en bi
jî
v-,werk- schouwen, verkiezen, begeeren: hi
J Wierp zi
jne
tuigeli
jker,werkttzigeljkst. Vanwerktul
j. Alwat oogen op die weduwe. Negen oogen werpqn is,
m et even weinig overleg verrigtwordt,a1s er bil- de dobbel
steenen derwpze werpen, datderzelver
102
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bovenzi
lden negen oogen vertoonen. In:metdob- wervet.v. HAss. Alle harehave diesi
jgeworven
belgteenen wcrpen, m et steenen,metscheldwoor- hallden. BxaBzcv. Zi
j, die de kroone draaght,
den,enz.rom zich henenwerpen,is werpen steeds en hoeft ze niette werven. Hoov'
r. Doch wi
J
onztjdig;maarin:metsteenen enz.werpen,wordt verworven!'tgeen bi
j noodlot stont te werven.
hetvaak bedri
jvend,a1sde werking toteen voor- Voxp. Dle soo veel heeft,ofte weette werven.
werp overgaat,datm en zoekt te trefen: ik wierp
den hond m et eenen steen. Spreekw.:a1s m ell
eenen hond werpen wil? vindt men ligt eenen
steen;zie steen. V an hier werf, werp,of worp,

R. V lsscllsu. lledendaags bezigt m en in dezen
zin verwernen,en komtwerven enkel voor in dien

van kti
jgsvolk aannemen)matrozen,soldaten,enz.
werven; of in dien van leden voor cen of ander
werpel, ofworpel,een dobbelsteen,bi
j K1L.
,wcr- gezelschap bi
jeenbrengen:hi
j werftIeden voor de
peling,werper,werping,werpsel,werpte. Zalnen- maatschappi
j enz. Bi
j Klra. vindtmen nog meer

stell.: werpanker. werpdraad,werpgaren,werpge- andere beteekenissen, die werben in het hoogd.
weer, werplans, werplood, werpnet, eellnet,dat nog ten deele heeft. V an hier gewerf, werver,
met eenen draai uitgeworpen wordt, - werp- werving. Zamenstell.: werfhllis,werroficier,enz.
pi
jl,werpschicht,werpschi
jf, werpspeer,werpspel, Aanwerven,verwerven,enz.
werpspies, werptol, werptuig, enz. Afwerpen, Worrcn, hoogd. werben, ncdcrs.warben,Ksrto,
heenwerpen,onderwerpen,opweryen,tegenwerpen, IslD.hwerban,zweed.ver
fva,isverç
vantaan wertoewerpen,uitwerpen,verwerpen,voortwerpen,weg- r:J,en beteekent eigenli
jk ront
ld/aai
jen,in eene
gestadige beweging houden.
werpen,enz.

lFe?r
pen,worpen,hoogd.wez
fen,oudopperd.wer- '
W erw aarég. bi
jw., even a1s devwaarts,
fca,zweed-,i
jsl
.varpa,ULPHIL,wairpan.middtl- nelerhande,enz-,uiteenen dubbelen tweeden naameenw. Iat. gtterpire, is van eenen onzekeren oorsprong.
W erlga pen . o.,zie wel.
pte.
'W eer uet. o.,zie werpen.
'W erpse', o.,meerv.werpselen en werpsels.
Van werpen. Hetgeengeworpen wordt,doch naau-

va1 zam engesteld. als uit dien val)hetoude we,
dat aan wîe, wqlke enz.beantwoordt;en uitden
tweeden naamval van waavt. Mraarheen?zoo ill

eenen vragenden,a1sin eenellbetrekkeli
jken zin:
het land, werwaarts ik hem zond. W erwaarts is

hi
j verhuisd? Nverwaarts ik mi
j welld,ik vind

weli
jks andersgebruikeli
jk,dan in de zamenstell:: nergens heul nog troost.
opwerpsel,tusschenwerpsel,uitwerpsel.
W esh aive. voegw. V an het onde we el1
W eeple. v. De inslag,die doordeschering halve. Alwaarom ,om welke reden:weshalve ik
geworpen wordt,en nietdie schering,zooa1sKlL. hem voorhield.
wil, die dit woord m etwerp,werpdraad en wevp- W esp ,v.,meerv.wespen. Eenbekendinsckt:
garen verwisselt. In het hoogd.luidthet W'
eç/fe, eene getergde wesp. Mi
jllvolk is van di
e wesp
ook selden hard gcsteken. Ds. llscK. Zamenof Gcr/f;en hetkomtvan werpen.
W eeve'. m ., tneerv. wervelen en wervels. stell.: wespenei, wespenhonig, wespellnest, enz.
Eigenljk, al wat draait;van hier,bi
jKIL.,een Altkerwesp, bastaardwesp, bladwesp, bosehwesp,

m aalstroom ,en,even als ditwoord,hetwaterdat m oerwesp,stcenwesp,veldwesp, wandwesp, werkil1 ecnen maalstroom rondgedreven wordt, een wespq enz.
draaikolk,bjKlL.anderswervelpoel. Voorts,bj 'F e,p,neders.,hoogd-,opperd.wespe,eng.wasp,
denzèlfden KlL.de nek;eneenlangwerpigschtf
je, deen. itvespe, fr. guèpe, ital., lat. vespa, gr.

tlat om eenen spi
jkerronddraait:doeden wervel C'1top de deur! Van hier de spreek.. den wervel

'W espeu nesl. o., m eerv. wespennesten.

dl,
aai
jen,het voornaamste bestuurvan zaken voe- W ordthguurli
jk gebruikt,in:een wespennestver-

ren: geen stokebrant magh hier den wervel storen,een aantalvan bittere m enschentegen zich
draeien. Yoxo. Voorts, verwisselt men wervel in beweging brengen.
ook metwetxvelbeen. Van hier wervelen. Zamen- '
W esl,bi
jv.n.en bi
jw. Dattegen oostoverstell.:werveladerywervelbeen,werveldraai
jer,wer- staat:de wind is west. Zie voorts, nopens het
velhoren, wervelpoel,wervelwind, wervelziek,enz. bi
jvoegeljk gebruik van di% woord, weutewind.

Als bjî
v.:hetligtvlakwestvanons. Inhetonz.
Lendewervel,zjdewervel,enz.
Ferrel, neders. warbel, hoogd. Wirbeb zweed. geslachtalsz.n.
,dewesteli
jkezjdevaneending,
hwir
fwel,eng.wàt
rl,komtvan hetouf
ld.werben, anders deszelfs westkant en west
zl
jde.dedeuris
zweed.hwer
fwatin eenen kring ronddraajen,van aan hqt west van het huis,en hetwesteli
jk gehetoude werven,omdraai
jen,verwantaan hetlat. deelte van eeneplaats,eqn land,enz.:hi
jwool,
t
verteren en ons warren,van waar warrelwind.
daar ginds in hetwest. Onbepaaldeli
jk,hetwesW erveibeeu. o.
, meerv.wervelbeenderen. teli
jk gedeelte der wereld:terwi
jl hetwestnoch
Een been van de ruggegraat:hetruggemerg loopt starren zag. BRANDT. In *t west noch niet gedoor de wervelbeenderen.
daan zi
jn de bruine gri
jnzen van des hemels vroW eeveAex:. b. w.,ik wervelde,heb gewer- ljk aanscli
jn. HooF'
r. Blics al den neeveligen

velt
l. Van wervel. Met den wervelsluiten: gi
j douw, en 't quaad fenijn metkrachtnaa 'twest.
IAND Ook bezigt men west alsz.n.,
hebtdiedeurnietgoed gewerveld. Bi
j K1c.ook SIx v. CI.
vr.in:naar de west!in (1ewest,nitdewest,naar,
draai
jen,overhetalgelneen.
'W eeve:pee'. m..zie wervel.
in, of nit, 'W estindiè; en in: om de west,op de
W eeve:w :u d. m., meerv. wervelwinden. westkudt:hi
j woont om de west, of'langs die
W arrelwind, dwarlwind:geldck kaf, datde wer- kust:om de west varen. N opens het spreekw.:

velwint wechsteelt. BIJBsIzv.

oostwest t'huis best,zie oost
st ten noorden,
.. W e

W eeve:z:ek, bi
jv.n. Aan draai
jillgen in westnoordwest, en west ten zuiden,wcstzuidwest,
hethoofd li
jdende:ik svord wervelziek van aldie svordt van dlngen gebezigtl,(1ie aan weerskanten
beweging. Van hier wervelziekte.
van het west gelegen zi
jn: wi
j z'
vgen land west
'W erven, b. w., ik wierf, htb geWorven. ten zuiden van ons. 1)e wind was westzuidwest.
Onlings,met moeite verkrjgen:uten diepe ghe- V oorts,kom en van west,westelil-k,westen,westerj
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enz. Zamenstell-:westewind,westeindefW estfalen, W eptki- . v. De westeljke gezigteinder:
enz. W esthoek, W estindië, westkant, westkim, tot de nacht, ter westkim opgevlogen, de lucht
westkust,W estland,westvaarder,sYestvries,W est- met zwartbekleedt.Ro'rgAxs.
tW as avond,en de zon,gehuld m etgoud en
vrieslantl, westwaarts, W estzane, lvestzaandam j '
etralen,
westzi
jde,enz.
Wkyf, hoogd,eng-,ook west,fr.ouest. Verge- Scheen thands,te Berseba,tcrwestkim in te
dalen.HooGvs.
li
jk noord enoost,z.n.
wcs
jksl
t.
nhetb
vi
ev
st
jw-, westeli
jkery W esl:and. o. De landstreekten zuidwestell
Wteli
es
e:I
:lk.
j
. n. en bi
gelcgen,ofuithetwest ko- van Delft en den Haag:een boer uit het îveetmende: de wind wordtnog westeli
jker. Aan de land. V an hier westlandsch.
westzi
jde:het ligt westeli
jk van ons. Van hier W esévaapder. m.,zie îvestindië.
westeli
jkheid. Zamenstell.: noordwesteli
jk,noord- 'W eslvr:es. m.yzie Westvriesland.
noordwestel
i
jk, westnoordwesteli
jk,westzuidweste- W eslvr#esRand, o. llat gedeelte van
N oordholland, waarin H oorn, Enkhuizen en M eli
jk zuidwestel'
tk en zuidzuidwesteli
jk.

1e staten van Holland en
W eslen, 0. Het westeltike gedeelte Van demblik gelegcn z4n: t
cvcnveelwelk ding:detorcn staatgemeenli
jkaan W estvriesland. De inwonersdezerlandstreek plaghet westcn van de kerk. Lei
jddeserechtafbe- ten del)naam van W estvriezen te voeren,en werneden nae hetwesten derstadt.BlasELv. Onbe- den ook weleensblooteljk Vkt
ezen genoemd
qaaldeltjk,hetwesteli
jke gedeelte derwereld:drie '
W ellwaarls. bi
lw. Naar hetwesten toe:
slende naehetnoorden,cndedrie siende nae het wi
jzeilden westwaarts. Hierbi
jvoegtmeudikwdl
s
westen.BlgssLv. Zoo verr'a1s'toostvan '
twes- heen ofhenenzhi
jtoog westwaartsheen.
ten is gelegen. De wind blaast uitden westen.

W eglzu :dw est. o.,zie west.

Dat uit den westen dan metlaauwe blaasjens W es:zl
lde.v.,ziewest.
aamt.Hoop'
r.
'W eé. v., meerv. wetten. Eene schrifteli
jke
'
W esler,bi
jv.n.en bi
jm,zjndede vergroo- bepaling van algcmeene pligten,dievan hoogertentle trap van west, als ooster,noorder en zut
'
- hand voor een iedervastgesteld is:hi
j,diezi
ch
der, van ooet, noord en zuid. Oock salhj den draagtnaar'tvoorschriftvan uw wet.L.D.S.P.
otpster ende westerhoek hebben.BIJBELV. JVes- Erfgewoonte,en wjze, en weten sehi
jn van reter kerk,wester m arkt,wester toren,wester vleugel, enz. Dikwerf wordt het ook aan het zelfstandig naamw.vastgehecht:van den oosterhoeck,
tot de westerhoeck toe. Bzlslruv. En zoo ook
westermarkt, wrestertoren,enz. Zieoost. V an hier

den. VoNo. H et volk kon door geen wetten het
stroopen van des lands gem eeue veldtbeletten.
floogvt.. Geen meerder kracht, van de wet te
doen onderhouden, dan de voorgang van den
V orst. HoorT. Die de wet ook tot een stip vol-

westersch, dat tot het westen betrekkeli
jk is:de doet. Ds Dzcx. W aar geen weten is,daer en
westerschevoll
ten,hetwestersche keizerri
jk.
is oock geen overtredinge.Blv
ynsrav. Eene wet
W eléeese'.. zie wester.
worden is,zoo sterk in zwang geraken,a1s of het
W es:ew in d. m .,m eerv.westewinden. De door eene wet aanbevolen ware. Ergens eene

wind,die uithetwestwaait:gelkek een korenair wetvan maken,een iederdaartoc verpligten. De
van westewint geleekt. Voxo. Als d'aem des gewoonte maakt eene wet, men wtardt eindelkk
westewints, die eIk den schootvol vruchten re- verpligt tot opvolging van eene gevestigde gegent.Moox. -- KlL,HAIZMA en anderen schrj- woontm Nood breektwetten,onthefkiemantlvan
ven westenwthd; en houden westen aan het hoofd de verpligting,die er andersop hem ligt. lemand
van dit woord voor eenen gebogenen naamval de wetstellen,ofvoorschri
jven,min ofmeerwilvan het onz, z. n. west. In de Bzaslsv.komt lekeurlg over hem gebieden. In de godgeleerdwestewtbèd a1s twee woorden voor,en wordtwest heid is de wetde mozaïsche: om na de gewoonte

als bi
jvoegel.verbogcn:eenen seerstercken wes- derwetmethem te doen.Blv
yBlrav. Devjfzooten wint.

genoem de boeken van M ozss: na hetlesen der

'
W eslfaa'.westfaalsch,zie K sfale't.
wet endederPropheten.BllBxrav. Heteigenljke
'
W eslfa:en. o Eigenlj
ik,een hertogdom, wetboek van M ozss:daerna las hi
joverlui
jtalle

dat, even a1shetnaburigegraafschapRecklinckhau- de woorden der wet. Bzgslsv. D e hqishouding
sen, aan den Aartsbisschop van Keulen plagttoe des 0.Verbontls:onder de wet,zoowelals onder
te behooren, dochenu een bestanddeel van het het Evangelie. Ook ig de wetm eermalen de op-

pruissisele ri
jk uitmaakt:t
1ehoofdstad vanW estfalen is Arensberg. Voorts,een der kreitsen van
hetvoormalige duitscherdk,eigenli
jk de wesfaalsche /
c?'eJf# geheeten. Vroeger droeg ook eene
vereeniging van landen ten oosten van Munster
en Arensberg,den naam van àetèoal
bp-(
)'
/cvan

perste regering van eenestad:de Heeren van de
wet. Eindeli
jk,wordt wet voor gewoonte, modey
genomen: naer de oude wet.Gsscu. Van hier
ouderwets,zie oud,- wetteli
jk,wetteloos,wettig,
wettisch, enz Zamenstell.: wetboek, wetdrager.
oul.voor wetgever:die hereisonsewetdragher.

Wesnalen. Van hier W estfaal,hoogd. West
phale, Bllssr
a, l477.- wetgeleerde, wetgevend, wetge-

iemand uit W eslfalen;en.van daarwedcrom west- ver, wetgeving,wethouder,wet,chenfler,wewteller,

lhalsch,dattotW estfalen behoortyofdaaruitaf- wetverbreker, enz, Grondwet,kloosterwet,kri
jgekolnstig is. W estfaling,een inwoner van W estfa- wet,oorlogswet,echoolwet,enz.
len of een van deszelfs inboorlingen.
W etdeagee, m .,zie wetgever.

W eslfaAlng,m.,zie G-f
fcîep.
W ete,v.,zie weet.
W es4fndid, o.,meerv.W estindiLll. Anders W e:en. b. w,, ik wist, heb gewetcn. Ietg
ook de #/:1. Eeagedeeltevan Amerika en des. met eeneduideljk:en zekere bewustheid en kenzelfs eilanden:hi
j vaartop W estindi
ë. Van hier nis omvatten:ik weet alles reedsywat gj mi
j
westintlisch,en dezamenstell.:westindischvaarder, zeggen kunt. Zoo draa daareeselszi
jn geseeten,
westindievaarder,anderswestvaavder.
se schi
jnen alledingh te weeten.Szx'
v.CHAXDL.
'W eskkanl. m.,zie west.

Die de redene en wtten niet.BolTs. Iets niet
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willen weten is, zich daarvan onkundig houden.
Ieïand iets doen, of laten,weten,hem daarvan
verwittigen. Iets van iem and weten is iets,dat
hem aangaat,ofdatmellvan hem vernomen lleeft.
Den weg weten, een huis weten, enz.is weten,
waar het is. svie weet,of,men kan niet weten,
wat er gebeurt,beteekeltt,er kan het een ofander, er kan veelgebeuren,dat den staatder za-

W elh euder. m ., meerv. wethouderen en
wcthouders. Een lid van zulk eene regering a1s
in sommige steden den naam van de wetplagt te
voeren:wethonders en raden. Burgem eester en
wethouders. Van hier wethouderschap.
W eéseh endee. m .,zie wetterbreker.
W els:aa'. o.jmeerv.wetstalen. V anwetten.
Een staal,waarop de slagers hunne messen wet-

ken veralldert. Iloe/gl
j'ktlt
z/?iseene gemeenza- ten.

m e, eu weet-' eene deftige uitdrukking,om aan- W eéséeen, m .
, m eerv. wetsteenen. Van
dacht tc verwekken. Te weten beantwoordt aan wetten. Een steen,waarop men messen,en ander
jk,alwattot
namelj
lA wel t: weten is,zoo men alles welvoor jzerwerk,weten scherpt;en fguurli
oogen houden en'bepalen wil. V oorts,is ergens opscherping van iets dient:twist is de wetsteen
van w eten er ongemak van hebben: schoon hi
van
'
t
ver
nuf
t
.
j

meer dan gmvoouli
jl
tdronk,hi
jwisternietsvan. W ellei:lk.ziewettt'
g,
Er gevoel van llebben:hoe weinig weten die kin- W elteiees. bjv.n. en bi
jhv,, wetteloozer,

deren van den dood hunnerm oeder!Er bewust- wetteloost. Van wetten onvoorzien, of daaraan
heid, kennis, van en bekwaamheid toe hebben: geen gehoor gevende: een wetteloos en ongebondaar weetik nietsaf. Van dien dach ende ui
jre den ras van menschen.
en weet niemant.BlaBssv. VeelGrieksewoorden W ellen s b. w., ik wettede, heb gewet.

wistte seggen ui
jtsi
jnhooft.W SSTSRB. En wist Ilzerwerk doorheen en wederstrkken scherpeu:
het hem elsch en het aertscllvan een te schiften. indien ick mdn gli
nzterende sweertwette. BIJVoxo. Eindeli
jk, is dank weten eene zeer oude Bsrav. Zam enstell.:wetstaal,wetsteen,enz.
spreekwi
js, waarin weten,volgensADELUNG,van 'Fïf/en, hoogd. wetzen,OTFRID.wezzan,angels.
het voorgem elde verschilt,en, even a1s wissen,in hwettantbeteek-enteigenli
jk heen en wederstri
jken,
het hoogd.dank kt'dà,
sen,metonswb'
zen,bewi
jzen, en schkntdiebeteekenisaanzknenklankverschulhoogd. weisen,zweed.weta.bewtjzen geven,over- digd te wezen.
eenk-omt. Daarentegen schri
jven sommigen dank '
W etl:g.bi
jv.n.en bi
jw., wettiger, wettigst.
ttlg'kep, waartegen HUIJDECOeER zich heeftaange- Van wel
. Evenveelalswettelbk. Metdewetten
jn wettig aandeelaandatgeld.
kant; schoon wt
,'
j
ten ook iu eenen goeden zin, overeenkomstig;mi
voor toebrengen, is gebezigd geworden, en a1s Wettighe hui
jsvrouwe. Kls.
Als bi
jw-, naar
zoodanig zeer we1 bi
j dank zou voegen. Zelden de wetten; en men voegt bi
j wettig doorgaans
toch zal men hooren:wi
jweten hun geen'dank wel:zi
j zi
jn we1 en wettig getrouwd. Yoorts,
g bi
jzonderljkwegenseenhuwedaarvoor, maar wel:wi
jwi
jten enz. En nimmer gebruiktmen wetti
hoort men,in den verleden ti
jd:wi
jwisten hun li
jk:in eellen wettigen eehtvereend. ln '
tkuisch
geen'dank,maarwe1:wi
j weten enz. Hiertegen en wettigh bed metzin en ziel verzaemde.Voxo.
toont RxlTz,dat ons dank ?t):/:n allezins m et het Of wegenskinderen,die uit eene wettige verbindgriekscheZ/FW ltdst: strookt. Van hierweet,we- tenis gesproten zi
jn:onterf geen wettig kroost!
te, weten, z. n.,wetenschap,weter. Zamenstell.: Ten zi
j NsrTulx zi
jn wettigh bl
oet verschoone.
Voxo. Van hier het bedr. werkw.wettigen, wetweetal,weetgierig,weetlust,weetniet,enz.
W elen. o. De daad van weten:alons we- tig maken, of verklaren; wettigheid, wettigli
jk.
ten bli
jl'
t gebrekkig. Naar mi
jn weten is,voorzoo Zamenstell.ollwettig enz.
veelikweet. Dezelfdebeteekenisheeftz?
l(
)'
zl:we- W eltlgen ,zie wettig.

tens. Naar mi
jl beste weten is,naaralde ken-

W eléâseh. b4v n.enbi
jw.,wettiseher,zeer

wettisch. Van wet, ln de godgeleerdheid, naar
de wet afgemeten:wettische geregtigheid. Een
wettisch m ensch is een werkheilig menseh.
W elverb reker, ln.,meerv.wetvcrbrekers.
Anders wetschender. De overtreder van eenewet:
tergt,als de snoodste wetverbreeker,den hoogsten
Van weten. Kennis:naarmi
jnebestewetenschap. wreeker. L.D.S.P.
Schrander en genegen tot vaders wetenschap. W even . b. w., ik weefde, heb geweven.

nis, die ik er van heb. Aletiemands weten is,
'm B'eet: ilc deed het m et
ZO+ datiemand er Vl
haar weten. Anders m et iemands medeweten:ook
lnet medeweten si
jneswi
jfs.BJJBELV. Hhllens e0?
wetens,metopzet. Zamenstell,:wetenswaardig enz.
W elen seltap, v., meerv. wetenschappen.

Voxo. Hebtghi
jwetcnschap van de opwegingen Eigenlijk, lallgzaam heen en weder bewegen. In

het gebruik,door middelvan zulk eene beweging
van eenen draad door eene schering,voortbrengen:linnen enz.weven. De rock nu was sondernaetvan boven af geheelgeweven. BIJBZLV.
navorsching:hi
j legt zich op dewetenschap toe. Van hier geweef, webj webbe,weefsel,weefster,
wever, enz., weveri
j,weving,(1e daad van weven;
Van hierwetensebappeli
jk.
W eéep. m., lneerv.weters. Van weten. A1 anders het weven. Zam enstell.: weeftouw enz.
wie weet. Bi
jkalls niet gebruikeli
jk dan in de Aanweven,afweven, doorweven, voortweven, cnz.
zamenstell.betweter enz.
ceren,eng.to ttpecre,hoogd.weben,is verwant
W etgevep, 111.,m eerv.wetgevers. Evellzeer aan zweven.
a1s wetgevend en wetgeving,van het ongebruike- W ever. m,,m eerv.wevers. Van weven. Al
li
jke wetgeven, en daarlnetle van weten geven,af- wie weefs, maar inzonderheitl, alwie zijn dagekom stig. Klt,.wetsteller. Oul.ook wetdî'agek'.zie li
jksch bedri
jf van lletweven maakt:de wevers
?t7:/. Alwie wetten geeft,ofdezelve helptgeven, van de witte sto/e. Bllssxuv. Yan hierweveri
j,
en li
d van een wetgevend ligehaam is:hi
jWerd het handwerk,ofde kunst,van eenen wever. Zatot wetgever benoemd. l)e Mahomedanen Ver- menstell.: weversboom, weverskam , weversspoel,
enz. Kousenwever, l
akenwerer,linnenwezer,linteeren'hunnen wetgeverbuitensporigljk.
der dickewolcken. BlallylLv. Hetgeenm en weet:
het is geene kunst, m aar eene wetenschap. Nu
geef ick hetu gewonnen met uwe krachtige wetenschap. Voxo. l'
len voorwerp van kennis en
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wever, saaiwever, stofjeswever, zjdewever, enz. komen:het is een wezenli
jk kindje. En niet
W evexl
l, v.,ziewever.
slechtsin schi
jn,maardadeli
jk,bestaande:deweW ev#ng, v.,zie weven.
zenli
jke vertroostingen van de godsdienst. Een
W eze's v., meerv. wezels. Een zoogdieren- wezenli
jk voorregt. Als bi
jw-, inderdaad, werkegeslacht,waarvan men zeven verschillende soorten ljk:zouhi
jwezenli
jk komen? Datverheugtmj
telt:hethermeli
jnt
jebehoorttotde wezels. Zoo wezenl
i
jk. Van hier wezenli
jkheid. Zamenstell-:
bang als eene wezel is zecr bang. Zamenstell.: onwezenl
tj
k,verwezenli
jken, enz.
wezelbont,,wezelvangst,enz.
'
W ezenAees, bi
jv.n.en bi
jw.,wezenloozer,
W ezei, o. Eene stad, aaa dellmond van wezenloost. Van wezen ontbloot:het zk-n louter
hetkanaal,datden Ri
jn metdeOostzeevereenigt; wezenlooze hersenschim men. Zonderleven,zonder
die wezel innam met een sprong. Voxn. Van bli
jk van gevocl: welk een wezenloos mensch!
Ilier wezelsch,dattot Nvezel behoort,of daarvan svatzithi
jda'
arwezenloos te ki
jken! Van hier

afkom stig is.
wezlnloosheid.
W ezen, o. w., ik was,ben geweest,en ge- W ezer, v. Eene rivier tusschen de Eems
wezen, dat intusschen enkel als bi
jv. gebezigd en de Elve:aen de wezer gelegen. Moox. Tuswordt, terwi
jl de tegenwoordige ti
jden in geen schen de weezer en deheuvelen. HooFT. Zamengebruik meerzi
jn,en men zich in degebiedende stell.:svezerstroom .
wi
js enkel van wees en weestbedient. Zi
jn be- 'W âeh l. o., meerv. wichten. V erkleinw.
staan genieten, en zoo of zoo bestaan :eer de wt
kltlie. Elgenli
jk,even alsheteng.wQht,angels.
wereld was. Als ofhun hulp mi
jwaar'vannoo- wlht, een levend schepsel, een dier,een mensch.
den. L. D. S. P. Van hier wezen,wezenheid, Bjzonderli
jk, een klein kind:onnoozel wicht!
1fIL.,wezenljk,enz. Zamenstell.:aanwezend,af- Naecte knechten en clene wichte. M . SToxs.
wezig, enz.
Een menseh:arme wihti,krumbu wihti,arme IieHozca,neecrs.wesezl,angels.,IsIo.,Ksno wesan, den,kreupele menschen. OTFRID. Eeu slecht en
U SPHIL.wlsan,vries.wêse,is naauw verwant aan boos mensch: wecktghi
jmi
j? vervloecktestoute
het lat. esse, gr. lcz:qt,en aan hetzweed.vara, wichten! VLAERD. Rylpy:xa. D at quade wichten
i
jsl.vel'a,dieeveuhetzelfdebeteekenen,jaaanweren liepen daer. M . STowl. Zamenstell.: booswicht,
duren, en de geli
jkluidende woorden van andere hellewicht,enz.
talen;zie weren.
'
W fe,vragend en betrekkeli
jkvoornaamwoord.
W ezen, o., meerv. wezens Eigenli
jk,de W ie is daar? l)e man,wiens zaak ik verdedig.
Zi
e
wat
.
onbepaalde we
jsvan wezen. Hetzjn?hetbestaan:
wie schonk u wezen en bestaan? Die van d'oce- W fedbaas, 111., zie wl-eden.
.
aen weleer uw wesen hebtontvaen. D.J'oxxTlls. '
W :ede, o. Van wèkden. Eng.weed. Hetge
en
men
ui
t
wi
e
dt
,
onkr
ui
d:
i
ck
t
r
ec
k
di
t
wi
ed'
In wezen zi
jn,bestaan genieten:alwatin wezen
is. V oor de formeloose m ass des grooten alls op heden ui
jt. CATS. Bi
jKxs.wilg,en wilgen-

in wesen was. 13s Dscx. Nog in wezen zi
jn is, teen, hoogd. weide! eng.toith,?
z7z'
/J!)*
,gr.àTel,in
log leven. Ofnog in zi
jnen vorm gebleven zi
jn: het oudnederd. wetd6oont. Wt.edewè.nde was ouj.
tlat gasthais is niet meer in wezen,m aar in eene klirnop: de beeren ghenesen haer siekte met wiefabri
jk veranderd. Kinderen laten hetgeen men dewinde. M ATTH.Ds CAsT>zLslx.
hun geeft niet lang in wezen. V oorts,iswezen W êede- aan d, v., meerv. wiedemaanden.
tlatgeen, hetwelk een ding van alle andere onder- De maand Juni
j. Van wieden' zt
Jez'
dezl, pascere,
scheidt, en het tot zulk een ding m aakt,a1s het naardien de met
den dan op het best zjn;doch
is: het wezen der zaak. Geli
jk een dochter uit naar anderer gevoelen,van wieden,onkruid uittrekden aert in wezen e11natuur. Voxo. God iseen ken;en dus de m aand,warrin men hetdruk met
in wezen. Den schi
jn van hetwezen onderschei- wieden heeft,en hetgezaaide van onkruid gezui-

den.Bi
jKls.ook wesenâeqjd,hoogd.îvesenheit.Het verd moet worden:zomermaand voertbi
j velen
gelaat:'tvaderli
jckekrooststraeltlevende uit.uw den naam van wiedemaand.

wezen. Voxo. En kan dat zedigh wezen uw
W feden, b.en o.w.,ik wiedde,hebgewied.
harte niet belezen. Ds DEcx. Een bestaand Bedr-, van onkruid zuiveren: eenen tuin wieden.
ding! eene zelfstandigheid:het opperste wezen. Onz.,van onkruid gezuiverd:het tt
linbed gewicd
B emlnt terstont ecn ongeliehaemtwezen. V oxo. zi
jnde enz. Fig.:elk heeftin zi
jnen eigenentnin

jneeigenezaken
Aandoening,gcvoel:hj hecftergeen wezen van. genoeg tewieden,e1k heeftmetzi
D eze beteekenis heerscht ook in leedwezen, en genoeg te stellen. V an hier wlkde,wdkder,wiedeelt aan wezenlà
jk en M1eZenlO08,eene bjzondero ding, wtkdster. Zam enstell.: wiedbaas,die eenige
kraeht mede. Daarentegel, heeftwczen in: fnan- wiedersin zi
jne dienst heeft, en de akkers der
ciewezen,kri
jgswezen,postwezen,enz.denzinvan landlieden door dezelve doetwieden;wiedemaand,
al, wat tot een ding behoort. V an hier wezen- wiedjzer, wiedmes, wiedvolk, enz. Uitwieden,
heid,wezenli
jk,wezenloos,enz. Zamenstell-)aan- voortw ieden,enz.
wezen,afwezen,bi
jwezen,fnanciewezen,jagtwezen, lKkt&n,eng.tott
lc8tl vries.wjudje,hoogdgöten,
kri
jgswezen, leedwezen, opperwezen, pllstwezen, is van eenen onzekeren oorsprong.
schoolwezen,voerwezen,enz.

W #edew lnde. zie wiede.

W ezenilk. bi
jv. n. en bi
jw.,wezenli
jker, 'W #eg? v.,meerv. wiegen. Hetbekendc verwezenljkst. Van wezen. Alwattot datgeen be- bli
jf van Jonggeborene kinderen; neem hetkind
hoort, hetwelk een ding van alle andere onder- uit de w ieg! Hetrampzaligh einde des kinderscheidt, en het tot zulk een ding maakt,als het m oorders,die Jssvs in de wieg vervolgde. Vorz-

is:de wezenli
jke inhoud van den brief. Verhaal ssxH. W i
j spoejen van dewieggestadl
gnaarhet
lni
j slechts het wezenlkkste van hetvoorgevallene. graf. Ds D scK. In de wieg niet sm oren, oud
rden. In de wieg smoren is, Nguurli
jk, in
Hi
ertegenoverstondoulingsonmezenhjk:in on- wo
weseliker mjne.v.HAss. Hedendaagslswezenlbk, zi
jnen eersten oorsprong te nietdoen loopen: de
volleven,en vlug van oogopslag,en verdervoor- Kettedje in dewieg smooren. HALMA. Demis-
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draght der muiteri
j in de wieghe te worghen. beteekende: een wi
jel ofcolcdes vuersen zweHooyq'
r. Van dewieg af,vanjongsaf.Eindeljk, vels. MAT.IIER Soxo.
is de wieg, fguurli
jk,de plaats,hetland,waar W iem e, v.)meerv. wiemen. Bj KlL.en
iets ontstaat, of w aar iem and geboren w ordt: HALMA, een rookhok, waarin men vleesch rookt

Egi
jptewasdewieg en bakermatder oude ster- en onbedorven houdt.
rekunde. Mi
jn ei
lant,en errefri
jk,de wiegh van W :er, o.
, meerv. wieren,dat enkelnopens

Jcmlœ a. Voxo. In 'sGras'enhaeg, uw w ieg en verschillende soorten gebezigd wordt. Schelf,wawoonplaets. PooT. Zam enstell.:wiegband,wieg- tergras, waarvan m en negen soorten telt: de

kind,wiegkl
eed, wiegmeisje,wiegtouw,wiegzeel, meeste wieren behooren tot de zeeLn. Alleen

enz. V an wiegen.
vindt men in onze stilstaande binnenwatoren het
W lege:en, o. w., ik wiegelde,heb gewie- zoogenoemde zwemmellde wier, of vlag. Het
geld. Voortdurend werkw.van wiegen. Gestadig lichte wier. Ds Dlcx. lfanneer het wier op

heen en weerbewegen:daarlnag nt1'teenzaam hareborstbreeckt.Voxo. Hetwierwasaanmi
jn
scheepjewieglen. P.M ozxs.
hoofd gebonden. BlaBsruv. Van hier de btnaW fegen . b. en o. w., ik wicgdejhûb ge- m ing van het eiland svieringen. Zamenstell.:
wiegd. Bedr.
, heen en weerbewegen:hetkind wierdi
jk,wierhooftl,enz. Zeewierenz. Ditwoord
wiegen. In slaap wiegenjiguurli
jk,metsehoone luidtin heteng.sea-weed,fr.varech.
woorden misleiden, eu werkeloos houden. Onz., '
W :ee:g,bi
jv.n.en bi
jw-,wieriger, wierigst.
zich zelven alseene wieg heenenwederbewegen: Van hetoude wtkren,bi
jKIL.metvlugge blikken
hetschip begon almeer enmeertewiegen. Ter- rondki
jken. Vlugvan uitzigt,levendig van voorwi
jl, daer't alles wiegt,'tgraeu stofvan di
jk en komen:welk een wierig kind!
straet ten hoogen hemel vliegt. PooT. Eenen W lereok, m. De rook van zekere uitlangen riem achteruiteeneslocp heen en weder landsche hars: wolken van wierook
-. Figuurljk,
bewegen, om haar voort te werktll:vruchteloos vereerende dingen: wierook van Ioftuigingen,

poogde hj tegen den stroom in tewiegen. Van dankbetuigingen, gebeden, euz. Hoe dikwils
hiergewieg,wieg,wiegelen,wi
eger,wiegster,ellz. zwaeidehaerm'
tn harthet wierook toe. Voxo.,
Omwiegen,toewiegen,voortwiegen,enz.
die het hier te onregt onzi
jd.maakt. Dehars,
W egcn is verwantaan wegen en eenereeksvan waaruit men den voorgemelden rook verwekt:wie
andere w oorden;zie wegen.
dan den wierook aen zal steken op d'altaeren.

W iek.v.,meerv.wieken. Vlerk,vlengel:de Voxo. Op elcke rk-ge sultghjsujverenwieroock
vogel rept zi
jne wieken. Toen 't oud orakel leggen. BIJBSLV. Van hier het bedr. werkw.
zweefdt op faems doorluchte wiek. Voxo. Dat wierooken, wierook oflbren, en wierook-damp van

hetmetd'eene wiek maarklept,in zi
jne werking zich geven: toerl ze nu d*oFergaven ten wiezeer gebrekkig is. HoorT. Hi
j isin zi
jnewiek roockendcn onter brogt. Voxo. Iemand wiegeslagen, geschoten, hj vcrkeertil1den toestand rooken,hem loftoezwaai
jen. W ierooker, wievan eenen vogel,die in zi
jnewieltgetroQbn is; rooking. Zamenstell-:wierookboom,wierookdamp,
hi
j is genoegzaam radeloos en reddeloos. Op wierookgeur,wierooklucht,wierooko/er, wierookzi
jne eigene wieken dri
jven,zich zelvenbesturen. vat,enz.

lemands wieken korten is,hem paalen perk zet- Wskroo/
r? KIL. wo'roock, hoogd. JFèl/
krt
dpzcl,
ten. Voorts,is wtkk een der vier vleugels van neders. wèrik, komt van vook, en het oude wie,

eeneu molen:de wieken van dien molen worden wp-'
, angels. wiha, heilig; van waar wj
tkn e11
een voor een ontspannen. Bi
j Klt,.hetlemmet wqnacht.

van eene iam p;en nog hedendaags,even als het
hoogd. m k&, pluksel, dat men in eene wonde

W feeeok en. zie wtkrook.
W lew euw en. o. w., ik wgewouwde, heb

steekt, of daarop legt. Zamenstell.:kortwieken, gewiewouwd. Ookwt
j'
wouwen, zich heen en westeekwiek,vlaswiek,wondwiecke.KIL.
der bewegen:wiewouw toch zoo niet!
W iei,o.,meerv.wiel
en. Eng,wheeb zweed. '
W lew euler,m.,zie 1
7?
y
**wouter.
JJkl. Een rad: si
j sullen tegen u komen met '
W :g. wigge! v., meerv. wiggen. KlL.ook
karren, wagenen, eude wielen. Blv
ysssv. No- wegge, hoogd.m ec/
ce en Wocà. Een spits toepene, eenen stok in het wiel steken. Voxo.; loopendstukjehoutofi
jzor, waarmedemen hout
of,eenespaak in hetwielsteken: om een spaak vaneen doetspli
jten: hi
jkloofde'thoutmeti
jzein 't wiel van de wisselen te steken. H oor:r; ren wiggen en eenellm ooker. HAIZMA. Zamcllzie spaak. Bi
jzonderli
jk,is wlel een spinnewiel: stell.:wiggebeen,een beitelvormig been van het
spint uit a1l deez stof op ftwiel van uw ge- menscheli
jk ligchaam ; wigswi
jze, in den vorm
dachten. DE Dscx. Voorts,was het oulings van eene wi
g: de benden werden wigswjzegeevenveelals wlelthg; zie ditwoord. Zam enstell.: schaard.
wielboor,wielboom, wieldraai
jer,wielspaakywiel- W igehe:aae. m., meerv. wigchelaars en
spar, wielstoky wielwilg, enz. Spinnewiely spoel- wigchelaren. Van wigcjelen,zieditwoord. Eigenwiel,enz.
li
jk,al wie uit paardengebriesch voorspellingen
W :ei. v.. meerv. wielen. KIL.wiele, d?Jï6& aqeidt, zoo als de oude Duitschers plagten te
doek, ?rt
)*
&, en bi
j hem en HALMA,een nonnen- doen. In hetgebruik,alwieztll
ksuitvogelvlugt,
slui
jer, eng.vail,fr.voile,:p.vela,ital.nelo,lat. of andtr bedri
jf s
'an vogelen,ofuitdeingewanvelum; van waar wielen, bi
j IklL slui
jeren,het denderdieren,deed: deromeinsche wigchelaars
hoofd meteenen slui
jer bedekken.
waren in groot aanzien. ToruMxlcs, de wigcheW :eAen.zie wiel.
laer. Voxp. Van hierwigchelari
j. Zamenstell.:
w fei:ng. v.,meerv.wielingen. Een draai- aartswigchelaar enz.
kolk: daer eeu beek nlidden door stroomende W :ge:te:en? o.w.,ik wigchelde, heb ge-

me$ kromme wielingen tegens de scherperotsen wigcheld. KIL.wjclt
elen,wlkc/
lelen,hoogd.wt
'
ehern.
aenruischt. VOND. Metzdn'vloet en zilvrewie- Eigenljk, eene klanknabootsendeuitdrukking van
linRen. POOT. Van wieb dat oulings hetzelfde paardengebrieseh, en voorts het afeiden van
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voorspellingen daaruit;zoo a1s bi
jdeoudc Duit-
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'
W qdees. bi
lm,van wbder:in de beteekenis

schers de gewoonte was. In hetgebruik, zulke van verder. Evenveela1shetbtw.nerder.
voorspellingen doen,als de romcinschewigchelaars, W :J/:UF.v.
,zie wl
u
ithg.
uit ingewanden van oferbeesten, ofverschillende W :
ldieeplg,ziewq
jdltftig.

W #
ld:uTklg, bdv. n.en bi
jm, wjdluftiger,
wi
jdluftigst. Vall wb'
d en lujhg,van l'
J
ft.hoogd.
la#t,lf
z?/iloop. Auderswq
jdlooptg,uitvoerig:een
wi
jdluftige schri
jftrant. Hi
J verhaalde mi
j alles
wjdluftig. Van hierwi
jdluftigheid,wi
jdluftigljk.
'
W ldke.v..meerv.wi
jdten. Vanwi
jd. Het
wjde van een ding: wi
Jwisselden op de wjdte
van den weg. De tusschenrnimte tusschen den
*no
.
* voorts mathi
omvang van een d1
j de wi
jtte
No'
dcr deuren van de poorte.BIJBI:LV. Om de laatste m aat te nem en Van de wjdt
e.HoorT. De
afstand tussehen twee dingen :plaats die boom en
OP eene behoorli
jke wi
jdte van elkander. Die
gheid van iets,uithoofde van welke het,
gewt
jt. Intussehen ishet, voorde daad van we- hoedani
ln het woord,mi
jd gegen,afweging, genomen, somwjlen vrouweli
jk: in al de beteekenissen Vi
1e rok past mj,uithoofdevan
deesteltmi
jn dwalingen,die peiltzebi
jdewicht. noemd wordt: f
Ds Dlcx. Van hier wigtig,wigtigheid.
zi
jne wi
ldte,in het'
geheelniet.
W igélg. zie gemtgtkg.
W lldvee- aaed. bi
jv. n. AndcrswB
.'
d6eoemd. Alommeberoemd en vermaard:denwjd'
W :J. meervoudig voornaamwoord van den r
vermaarden hollandschen geneesheer BolauAvsN.
eersten persoon L'
b iu den eersten naamval.
W uen, (wi
jden),b.w,ik wi
jde,hebgewjd.
W llb:ssehey. m., meerv. wi
'
jbisschoppen. '
Van wq''
en. Hoogd. ik'
ekhnl'
schof en Chorbischf Door gotlsdienstige plegtigheden heiligen:iemand
neders.wigelbisch+ Iemand,die we1totbissehop totgriester,totnonnewi
jen. Gewjdevaten.Door
gewi
jd is,maar nog geen eigen bisdom heeft:een zalvlng, of anderzins, inhuldigen; zoo haastmen
jd had. Dezebeteekenisheefthet
wi
jbi
sschop vervfng als Vicaris de plaats van den den Vorstgewi
bîsschop.
woord bi
jzonderli
jk in debenalning van zekeren
'
W :
Jd, bi
jv.n.en bi
jw-,wjder,wi
ldst. Ver wk
jàteen te Muiden, waarop men deDrosten inhul
di
gde
.
Aan
e
pn of ander voorwerp als toeheiafgelegen: niet wi
jt van Etna ligt een stille
l-en.
i*n leven aan Vorst en vaderland wi
staandemeer. Voxo. De benaeuwthet
len mi
jnes ligen: ZJ
herten hebben haer wi
jing- Zamenstell.: wi
jbisschop, wi
jjt uitgestreckt. Blaslrzv. V an hier wi
D ezelfde beteekenis hceft het in wi
Jd en zq'd, brood,wi
jkrui
d,KIL.,wi
jwater,enz. Inwi
jen,toeit7t/
**d en vertde guure Bol
tlAs won Russen,wi
jt wilen,enz.
en Ver. V OND. In dit alles vindt m en steeds
157
*6a,wB
-#64,KIL.wbhen?.hoogd.weth..en;komt
dnideldkesporen van deeigenli
jkekrachtvanwtj'
d, van hetzelfde wienwaaruitwterook en wtlnaeht zadie il) eene vaneenzetting en uitbreiding van den mengesteld zi
jn;ziewl
krook.
omvang van een ding gelegen is, en voorts de '
W :
JT.o.
,meerv.wi
jven. Een menschvanhet
-nh of
beteekenis van ruim heeft:een wi
jde rok. W i
jt
l, vrouweljke geslacht,datden naam van met
veel inhoudende. KIs. Ofvan breed : over een wi
dij
ef
nsc
vh
ai
n
epio
hn
i
j
gse.dBI
oc
JhB
tEL
er,M-.
Ontwassen is:man ende
lloen mansen wi
lven
r
vi
jde sloot springen. Van rivieren,van wi
jde
stroomen. Blzsblfav. Meteene sterke vancenzet- verdronken moest
en bli
jven.A.BIJNs. Hetoude
ting,m etvergchafsng van cene groote ruimte:ik wi
jf haeste zich methaerestrammebenen.VoNo.
wjfzadtter,die wthaerschootnotencraecte.
heb
den mond w(d opgedaan,gezwoegt
l,ge- EenDE
hi
jgd. L.D. S. P. De mont,Jgluax zoo lief, E. Dsylxl. In deze voorbeelden slaatdt-e en
begint heelwjt te gaepen. Voxo. Depoorten haer op de kunnevan hetmensch,datdoorwv
uwes lants sullen ub
ven vi
janden wi
jt geopent aangeduid wordt, en niet op hetgeslachtvan dit
worilen. BIJBELV. 1)e denr stond wagenwi
jd woord. En m en bezigtinsgeli
jksvrouweli
jk voor',alshetbi
jzonderli
jkeene
open, zoo wi
jd,dat er een wagen doorkon ri
j- naamwoorden achterwqf
jnwi
jfLUTGASRT,die
den. HALMA. W js
l en breed uitmeten,uitvoerig- getrouwdevrouw aanduidt:si
li
jk vermelden. De wi
jde wereld ingaan is,de hilief had ende waert.M.SToKs. LoTHswjf,
wereld wi
jd en zi
jd door gaan zwerven. V an hier die wederom sagh.MAT.p>lR Soxo. Toen 'twjf
-ders,wi
wq
''
den, wi
jderen, wi
.l
jwi
dbe
jdh
ro
ee
id
md
,,
Avi
*l
-dte. Za- vrj was, gaat ze uitstel zoeken. HoolT; die
menstell.:wi
jf, $ot
wi
jjddvbeerma
k,KI
ard
L,
.enz.
wi
jdloopig, daarentegen elders schrjft: 'toverfors wi
bewi
js dat het nict om zdn kindren gaf,voor)
wi
jdluftig,
J niet om hal'
e kindren gaf. Inmiddel
: ig
Wi
ld)hoogd.weit,eng.wide,vries.mt
eh schi
jnt dat zi
verwant aan het fr- vuide,en iszi
jnebeteekenis ten aanzien van dit woord voorts nogbedenkeljk,
of hetzelve voor een vrouweli
jk wezen,datdaarzekerli
jk aan zi
jnen klank versclluldigd.
mede begroet wordt,ook iets beleedigends insluit,
W lldbeeee- d.zie wqdvermaaln
d.
uit hoofde waarvan men doorgaans liever vrouw
'W lden.zie wq'
en.
'W :
lden. b.w.
,ik wi
jdde,heb gewi
jd. Van bezigt. Nu kent dit laatsto aan haarj die men
?et
j'
d. Hoogd. weltenbeng.towiden. Wi
jderma- daarm ede bestempelt,evenveel gezag toe,a1smeesken:die graften allenthalven tho laeten wi
jden. ter, of heer, aan den man,dien men dus noemt;
zie vrouw. En wt
/
'' is enkeleen vrouweljk wev.ilAss. Zamenstel.:verwi
jden enz.
'W :
ldereu, b. w., ik wi
jderdc,heb gewi
j- zen, dat nietjeugdig meeris,ofiemandsechtgederd. 7an wbder, in de beteekenisvan verder. noot. Dit bljkt uitM.S'roltx,daarhj schrjft:
jn wi
jf. S4n wi
jf,vrouwe
Hoogd. we'
tern, neders. widen. Nietgebruikeli
jk hi,en vrouwe GHsvs,si
P>:TERXZraLE enz. Daar wi
a'
f dug in zjnen oor.
dan in dezamenstell.:verwi
jderen.
bedri
jven van vogelen: hoe de ingewandki
jkers

ook wigchelden. Van hiergewigchel, wigchelaar,
cnz. Zam enstell-:wigchelroede,wigchelstok, enz.
Voorwigchelen enz.
'W fggebeen . o.,zie wî'
g.
W lggelen . o. w., ik wiggelde,heb gewiggeld. KlL. en H ALMA, heen en weer schudden
en bewegen; in welken zin hetaan wlegen,1z7e#en en waggelen verwant is Zamenstell.: verwiggelen.
*
'
W :gsw lze.ziewzg.
'
W lF1. o.
, m eerv. wigten. Eene verkorting
van gew?'#/,en veelal evenveel beteekenende; zie
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sprong zoo vereerend niet is,a1s vrouw,geeftm en Een afzonderli
l
'k regtsgebied,bi
JKIL.ook wi
jcl
c

in onze beleefde dagen dezen laatsten naam bi
j 6eld:diedwingelanderi
:
jpleegtin eensnderswi
jk.
voorkeur aan een wi
jf,waaraan men eenigen eer- Voxp. Zamenstell.:wl
jkmeestel-,wj
ikregter,wi
jksbied bewi
jzen wil. Daarentegen bevat het ver- wi
jze,bi
jwi
jken,enz.
kleinw.wbfje iets liefkozends, ofminzaams:wel '
W #
lken,o.w.,ik week,bengeweken.Zieh
wi
jfje,hoe gaat het? En men gecftaan dieren vau zijne plaats Lewegen:en wilckt doch nietvan
van hetvrouweli
jke geslachtsteedsden naam van hier. BI.
JBELV.;waartotiemand zt
/f
llen,zich van
wl
jfje: het wi
jf
je treurde,na den dood van het zi
jneplaats,ofvan zi
jnen weg,naarhem toe bemannetje. Van hetvee,datnietrei
jn enis,twee, wegtn is:hi
j weeek tot haer in de tente. In
hetmanneken endesi
jnwi
jfken.BIJBELV. Voorts, eenen anderenzamenhang iswq-kenzich verwi
jdegeeftmen aan hetvrouweljkegeslaehtvandierenr ren:wi
jk'van mi
j af? W i
jkteeuwig uitmjne
die daarvoor geenen onderscheidenden naam heb- oogen!L.D.S.P. W eggedrongen w orden:berben,hunnen algcmeenen naam in vereeniging m et gen sullen wi
jcken,heuvelenwanckelen. BI
JBELV.

tlen tweeden naamval van w?
''je, of vormtmen Zi
F
jne plaats voor eenen aandringenden vi
jand
de benamingen van wî
j
'
Tpkscrend, wl
à'
jesvos. enz. inruimen:niet verwinnende behoeft ook niet t'e
Eindeli
jk,draagt het grootste slag van stokvis- wi
jken. Hulaoscotasm Zi
jneplaats voorevenveel
schen den naam van oud w?
F',eng.old w?
.
-:,fr. wieinruimen:hetkri
/
jgsvolck maektruimbaen,en
mkille, LIxN. vetula, en geeft men dezcn naam devlam wi
jcktvoormi
j. Voxo. Eldersisvoor
aan eenen man van een vrouweli
jk karakter:het iemand wi
jken,voor hem onderdocn:hijwi
jktin
is een ot
zd wi
jfvan eenen kerel. Despreekwi
js: bekw aam heid voor niemand. Soms laatm en voor
er bli
jft geen oud wi
jf bi
j hetspinnewielbetee- weg:de wint in 'tZuiden wijktden Noortwint.
kent, al watleeft,komt op de been.om het een, Voxo. Ja wijkenwerd oulingsook we1eensbcofander,te zien'ofbi
jte wonen. Van hierwi
jf- dri
jvend, in plaats van doen wi
jken, gebezigd.
achtig, wi
jfsch, a1s van eene vrouw,zamenstell. Van hierwi
jk,wjking. Zamenstell.:wi
jkplaals,
oudwi
jfsch,- wi
jveloos, wzj'
ven' werkw-,wi
jveri
j wi
jkschans, enz. Afwjken, nitwi
jken.wegwi
jken,
en tweewi
jveri
j,veelwi
jveri
j,enz. Zamenstell.
:wi
j- enZ.
Fi
p
r
/
'
c
e
n,
h
o
o
g
dy
NoT
x,
W
l
u
s
s
Rw
M.
we
i
c
h
e
n
,nevenbeul, wi
jvenklopper, wi
jvenpraat, enz. Appelwjf,groentwi
jf,melkwi
jf,vischwi
jf,enz.
ders. weken, zweed.vöga,vries.wike,schjntons
PRF-, neders. wî
e
f, vries.wl
ev, angels- wl
je, aan het oude wegen,bewegen,evenzeer verwant,
zwced. vi
f,oudd.zwp,wt
b,hoogd.Fe?
3,is ver- :ls wilcken, en eene reeks vau anderew oorden;
wantaan hetschotsche oiwe,ovqvoedster,voelsel zie wegen.
aanbrengend.
W :lkw asl.m.,zie wv'
water.
W lfleh?ziewt
a
''
f.
'
W :JA. wi
jle, v.
, meerv.wi
jlen. Een ti
jdperk
W I
JF? wtch, m. Oqlings, stri
jd: die den van eenige uitgestrektheid rhet hield eene wijl
wi
jch beglnnen wilden.SrllG.HzsTom W an met aan. De gade van Juelax had aleen wi
jldien
scepe denwi
jch mede.M.S'
roxs. Van hierwi
j- spi
jtgeroken. Voxo. Ditsleepen van dewi
jlen.
gant,wigant,een stri
jder,een reus,KIL. Zamen- Hoo/T. Eenegoedewi
jliseen tjdperkvan aanjkeduurzaamheid:hetgeen:zi
j eengoede
stell.: wi
jghhui
js, K1L., en deeigennamen:wi
jg- merkeli
bold, wi
jgbrand, wi
jghart, of wikhart,vries.wig- wi
l
-ltevoren spelden. Voxo. Eenekorte wi
jlis
gert. Dit woord schijnt verwant aan het eng. eenti
jdvak,datwelkort,maar echtervan eenige
wtkked,het moesogot.wigan.ùellpzgn gerere,en het duurzaamheid,is:indien mi
j die een kortewi
jl
alem-,angels.en frankth.wkge,bellum.
geworden mogten. Hoop'
r. Bb
i wb
jlen isnu en
W :
J:ng. wi
l-ding. v., meerv.wi
jingen. De dan,van ti
jd totti
ld:stooren bi
j wi
jlen dushaer
daad van wi
jen:bi
l
-dewi
jing van dien Bisschop. rust. Voxo. Begost hem bj wdlen te dri
jven.
Voorts, even a1s wihi bi
jOT>>RIo.,dezegen,en BxaBsrav. In f?
/# enwt
j'
le,op zjn'tjd. Nopens:
hetgeen men bi
jdewi
jingvcrderontvangt:iémand somwi
jlen, onderwi
jlen) of onderwi
jl,terwi
jl,en
dewi
jingtoedienen. Zamenstell.:wi
lingsolie,wi
J'- dewi
jl, zie deze woorden. In het laatste heeft
de
ze
l
f
de
ov
er
gang
van
bet
ee
kt
ni
s
pl
aat
s
,
a1
s in
ingsplegtigheid, enz. Kerkwi
jing, priesterwi
jing,
enz. Y an wikn.
)
naardemaalb en het fr.puisque. Hetisvan ti
jdW :
lk. v., meerv. wi
jken. Van wbken. De bepalend redengevend gew orden, en beteekent
daad van wi
jken. Dus isdewt
l'
'
l
cnemen'
,alwi
j- oorspronkeli
jk evenveel, als terwbh oftoen. De
'l'le geeft,
kende vcrtrekken:dies nam ick de wi
jck, en beteekenis van beurt,welke KIL.aan wt,
ging - naer het geberghte toe. V oxp. GRAN- is evenzeer verouderd,a1s die van beurtverwissevllz
ras aldusdewi
jk genomen hebbende. Hoor'
r. ling, die lli
j aan wz
jling toekent. Van hier,bejToevlugt!tot wien nam hi
j de wi
jk? Bi
jltlL, halvedeopgenoemdezamenstellingen en kortswi
eene wi
jkplaats voor schepen,een inham, waarin len.enz.,ook nog hetbi
jv.n.en bi
jwoord wi
jlen.
dezelve veilig liggen; en voor m enschen,zoo a1s
Wq
j'
l vJ!
)7: hoogt
l. weil, en weile, ULPHIL.
eene Iegerplaats, ofeene hoeveelheid van bi
jeen- hvetla,OTFRID.wilat?t7?7v,ellg.wàz-le,pool.chwila,
l'len.hoogd.wellen.
li
qgendewoningen,waaruitmen elkander bi
jstand kom t van het onz. werkw.wt-3
bleden kan. ln deze laatste beteekenis komt het angels.'
ildan,rusten, en voortsverwi
jlen,datbi
j
Aoord in vele eigennamen vool', a1swlck,ofwich, onsenkelin dezamenstell.verwi
jlen,voorkomt.
in Berwlkk,H arwlkh, enz. V ooral ontmoet men '
W :
lAen,zie w?
)
'l.
betin dievan de W5J
'1,ofdeAererwjT,e)1Wr#'k '
W ulen; bi
jv.n. en bi
jw-,KlL.ook wz
-'
l
lent.
hoogd.
we
i
l
and
,
ZwAB.
1.)IcHT.wilent,elders wçlen,
op zee;en in:de W i
jck,daer de Ri
jsen moedig
ri
jsen. HUIG De verKhillende gehuchten, aan OT14RY. wila. Eigenli
jk, wi
jlen geleden, voor
w elker vereeniging m enige stad haar aanwezen te wi
jlen,weleer,en voortsbi
jK1L.ook somwi
llen;
danken heeft, en voorts de verschillende kwar- maar hedendaags enkel gebruikeli
jk voordebetieren van eeùe stad:doorallewi
jken hecn,en nam ing van cenen overledene,om aan te duiden,
straten van de stadt.L.BAKa. In de stadt om- dat hi
j, betgeen men wegens hem zegt,weleer
meeaen. in dewiicken endein destraten. BlgB>lLv. was.maar nu nietmeer i
s:wtilen uw heervader
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17p bevelen van wi
jlen onzen monarch. Dewe- wi
jnachtig zi
jn. Van hler wi
jnachtlgheld. D1t
duwe van wi
jlen,ofkortheidshalve,wi
jlenN.N. woord luidtin het hoogd.weinlcht.
De geleerde A. KLUIT heeft wl
blend: wi
jl
end W lluazl
ln.m. Verzuurdewjn;en voortg,
mi
jnen geëerden oudooln.
in tegenoverstelling van bierazfn, edik, die van
W l
Jn. m., meerv. wi
jnen. Eigenli
jk,toebe- andere en krachtiger dinren,dan zuur bier,gereid druivensap: nieuwe,oude,roode,witte wi
jn. maaktwordt. Anderswbnedik.
Den wi
jn, die 'thart tot vreugd bereidt.L.D. W llnbak.m.
,meerv.wjnbakken. De bak,
S.P. Of oli
j,ofoli
jf,ofvi
lgh,ofdruif,ofwi
jn waarin de zoogenoemde perskuip, wj-nkuip, of
VoND. Bestoovenvan denwi
jn.Ds Dscx. Niet wi
jnpers,staat:de drui
jvetreederen treedtgeenen
tegen den wi
jn kunnen; geenen wi
jn verdragen w4n uitin dcwi
jnbaeken. BIJBSLV.
kunnen;zi
jnen wjn uitslapen;een sti
jfglaswi
jn '
W llnberg, m., meerv. wi
lnbergen. Een
drinken;veelvan wjnt
jeen Tri
jntje houden,enz.
, berg. die metwi
jnstokken beplantis:lasen hare
zi
jn zegswi
jzen,waarin wn-'
nzi
jneeigenli
jke betee- wi
jnberzen af, endetraden dedrui
jven. BIJBELV.
kenisoefent;even a1sin despreekw.:goedewi
jn W lJuboulv, m. Anders wz
j'
nteelt, hoogd.
behoeft geenen krans, goede waar heeft geene Woîkùcv. De aankweeking van wjngevendedruiVe
n.
aarhpri
jzi
ng noodig. A1sdewi
jn isin den man,is
dewi
jsheidin de kan,isde wi
jndrinker daarvan '
W llndade'. m., meerv. wi
jndadels. Zulk
ontbloot. W aterin zjnenwi
jn doen,zi
jnevorde- een dadel,a1swaaruitmen wjnperst.
ringen,ofbeweringen,watm atigen, of verm inde- W l
lnedik,m.
,zie wq
j'
nazl
bn.
ren. V oorts,geeftmen den naam van wn-'n in de W :dngaard, m.,meerv.wi
jngaarden.Eigenzamenstell.: aalbessenwi
jn,brandewi
jn,korenwi
jn, li
jk, een gaard, die metwi
jnstokken beplantis:
enz. aan verscheidene sterke dranken, en in die besoeck den wjngaert. ALDEGOND. ln allewi
jnvan wi
jntros enz. aan dewi
jndruiven. Van hier gaerden sal roawklage zijn. BIJBELV. De edele
wi
l-nachtig. Zamenstell.:wi
jnappel,wi
jnazi
l
-n,wi
jn- wi
jnstokken,daarGodtzi
jnenwi
jngaartzorgvuldi
g
bak,wi
jnbalg.wjnberg,wi
jnbezie,wi
jnblad,wi
jn- m ê beplantheeft. VOLLSNH. Ook we1 eens een
bouw,wi
jnbuik, wi
jndadel,wi
jndrager,wi
jndrin- wi
jnstok op zich zelf:geli
jck men den wi
jngaert
ker, Wi
jndroesem, wi
jndronken, wjndruif,wi
jn- zietwassen. B.Houw. Geli
jk druiven den wjndruppel, wi
jnedik,wi
jnQeseh, wi
jngaard, enz. gaert vercieren. V oxo. De vochte herfst ontwi
jngeest,wi
jngeur,wi
jngewas,wi
jnglas,wjngod, blootden wi
jngaerd van siin trossen. Ds DscK.
wi
jnhandel,wi
jnhuis,wi
jll
jaar,wi
jnkan,wi
jnkelder, Van hierwi
jngaardjngaardenier. Zamenstell.:wi
wi
jnkenner,wi
jnkoop wi
jnkoope
jnkraan,wi
jfl- blad,wi
jngaardbot,wi
jngaardknoprwdngaardlooç
k
.r,wi
rans, wil.nkruik, wil?nkuip, wilnkui
per, wil.njan(j, wdngaardloot, wi
jngaardmes, wi
jngaardplanter,
wi
jnlezen, enz. wi
jtllucht,wi
jnmaanl,wi
jnme- wi
jngaardrank, wjngaardscheut, wi
jngaardsleky
ten enz. wi
jnmoqr,wi
jnoogst,enz. wi
jnpacht, wi
jngaardsnoei
jer, wi
jngaardstaak, wi
jngaardstam,
wi
jnpeer, wi
jnpeilen, enz. wi
jlpersen,enz. wi
jfl
gaardstok,geheelietsanders,danwn
''
nstok,en
wi
jnpi
jp,wi
nplenging!.wi
jnplukke
enz. wi
jn- evenveela1swl
jhgaardstaak,enz.
. j
.n,
.
pomp,wi
znproeverywl
lnrank?wi
lnleuk.,wj
jugomer, Wtbgaard,ook weleenswl
jhgerd,angels.winM'
i
jnroei
jen enz. wi
jnrui
t,wi
jnsaus,wi
jnsehaal, geard,eng.vthel
jw
ard,WILLERAM wingarton,hoogd.
wi
J
-nsmaak,wi
jnsoep,wi
jnsteen,wi
jnstok,wi
jnstoop, ïneln.qarten.
wi
J-ntapper, wi
jnteelt, wi
jntint, wi
jnton, wi
jntros, W lnlaardeank.
wi
jngaardstok, m.y
wi
jnvat,wi
jnverlaten,enz. wi
jnwerker,wi
jnzakj zie wiin#qaard.
wi
jnzuiper,enz. Aalbessenwi
jn, afscheidswi
jn, '
W llnlaar,o, meerv, wi
l.nl
.aren. EenJ
.aar
alantswi
jn, alikantenwi
jll,alsemwi
jn, avondmaals- voor den wjn: hetisgeen wi
jnjaar. Eenslecht
wi
jn,bourgonjewi
jn,brandewi
jt),bref
nerwi
jn!brui- wi
jnjaar.
lofstwi
jn,champanjewi
jn,constantiawi
jn,drul
pwi
l.l), '
W ilnkeop,m.
,meerv.wi
jlkoopen, Eigeneerewi
jn,haalwi
jn,hochheil
nerwi
jn,johannisberger- li
jn. W i
jders,wtjn,die bi
j
jk, hetkoopen van wi
he
t
s
l
ui
t
e
n
v
an
ee
ne
n
kot
l
p,
of
van een ander
wi
jn, kanariewi
jn, kandeel
wi
jn, kaneelwi
jn, kerwo
r
dt
:
hoe
ve
e
l
meng
l
e
n
mos
t
miswi
jn,korerlwi
jn, lekwi
jn?. malagawi
jn,
doc- verdrag,gedronken
. me
wi
jn,moezelwi
jn,morellenwl
ln,morgenwi
ln,mout- ter wi
jnkoop van het hooi van Ti
jmen zi
jn gewi
jnt .muskaatwjn?. neckarwi
e.rsteiner
jn, droncken. M oox. V oorts,ook een verdrag,waar.jn,.ni
:.wi
oFerwiln,
pontacw gnj portw i
lll,ri
lnwi
ln,r0zJpen- bi
j die wi
jn gedronken wordt. Spreekw'
l
js: ik
wi
jn scheutwi
jn,spoelwi
jn,tafelwi
jn,tockai
jerwi
jn, houdmi
jaan den wi
jnkoop, ik verkies slechtste
verbondswi
jn,vlierwi
jn!.enz.
deelen in het drinken van den wi
jn,die bj den
mJ
.'
n,nelers.ook wnn
,hoogd. W$?.zl,Kllto,f1..
, koop gcschonken wordt. Tn en omstreeks Grozwced.,angels.vin,eng., W 1LLsa.,Twr
rlAx. zt?inc, ningen, zeker slag van voorbruiloft,bj deondervries. wlen, pool. wino, Avend.r?-???/,w alaeh.ginu, troum ln hethoogd. Wei
nkauf.
gr.'btvoç, komt van een
W lnkulp,V.,Ziew?
jhbak.
N
N
o
o
s
t
e
r
s
c
h
j
5
!
,
v
e
r
w
a
n
t
W l
.jaAezen,o. w., enkelin de onbepaalde
aan het hebr. .
l
wi
jzegebruikel
i
jk. Van lezen en wi
jn, in de beW luaeltl,m,,meerv.wi
jnachten.Kersnacht. teekenis van *#druif; zkewn
**
n. Evenveela1swthwnn
oo
gs
t
e
n.
i
nz
am elen:Wane
pl
ukke
n
e
n
D
r
ui
ven
K1L. ook wienacht en wqhnacht, ZKABENSPIEG.
wt
henaacht, hoogd. ïëeinaclten; het mecrv. in neer maakt gi
j eenen aanvang met wjnlezen?
plaatsvan het enkelv.,datinmit
ldelsin îveinachts- Van hierwi
jnlezer,wi
l
-nlezing.
abe
nd enz. voo.rkomt. Van nacltt, enê dat wtk,
W u nm aand. m., meerv. wl
nmaanden.
.
..
'l
v7?
y, w aaruit wterook zamengesteld is. Zie wte- October, doorKARSL DMN GaooTs wtnmanoth gevook.
noemd,hoogd. bveinmonat.
W lnae:zllg.bi
jv.n.en bi
jw.,wi
jnachtiger, W llnm elen,o.w.,enkelin.deonbepaalde

wi
jnachtigst. Naarwi
jn zweemend:deemaakvan wi
jze gebruikeljk. Verschilt s'arf wl
jhroe#en en
dien wi
jnappel is niet wk-nachtig. W at smaakt wq'
npeilen, waardoor eene wiskundigeberekening
die meloen wi
l
-nachtig! Op wi
jn verlekkerd: niet van dehoeveelheid van den wi
jn, die in een vat
103
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l-sen ende hil-sa1u llefhebben.BlanErzv. JANXE
ig,aangednid wordt,en beteekent,wi
jn met eene wi
wi
jnmaat afmeten: hi
l
- is met wi
lnmeten bezig. vAx AvExxs, den wisen Grave. M .SToxs. In
Van hierwi
jnmaat,wi
jnmeetster,wi
jnmeter,enz. overeenkomst m et de voorschriften van het gezonde
verstand!.en m et iemands ware belangen:
W llnpellen.ziewn
-'
nmeten.
.
lzer te handelen. M aer wenscllte
W flurank, v.,meerv.wi
jnrallken. Anders giJ behoordet wl
wb-ngaardrank. Eenerankvan den wi
jngaard,die alleen dat ge u in 'teischen wil-zcr droeght.
wi
jn voortbrengt& eer gi
j de vroli
jke wi
jnrank in Voxo. Dewi
jstezi
jn,i
sdikwi
jls,deinschikkel
jkd'aerde legt. Voxo.
stc:Sveesgi
l-tlan dewi
jste! Niet wi
jzer zi
jn is,
W :Juroellen,zie wi
jnmeten
niet beter weten:hi
j is niet wi
jzer. Iets wi
js
W lJuru:1.zieruit.
worden,hetzelvcvernemen:hi
l
-za1hetwelhaastwi
js
'
W :lnsleen, m. Zamenstell.: wi
jllsteell- worden. Iemand icts
' wi
js makenjeigenli
jk hem
hetzelve doen vernem en ; in het hctlendaagsche
geest.wi
jnsteenwater,enz.
ge
br
ui
k,
hem
e
ene
onwaar
hei
d
op
de
mouw
spelW llnslok. m., meerv. wi
jnstokken. Vcrschilt van wbhgaardstok, en duidt de plantaan. den. Als z.n., m.,is wq
j'
ze een verstalldi
g,en
die druiven voortbrengt:daeren zi
jn geen drui
j- welbedreven,of naar de voorschriften van het geven aen den wi
jnstoek. BIJSELV. llell frisschen zond verstand handelend, man:derwi
jzen levellswi
jnstok sloeg ter aard. L.l).S.P. Den heili- end, der tlwaazen dood. L.D.S.P. Van hier
en wi
jnstok. Voxo.
wi
jsdom,wi
jsheid,wi
jseli
jk,wi
jzeling,wi
jzen, enz.
W lluleeil.v.zia wt
jkbouw.
Zamenstell.: wi
jsbol, wi
jsgeer, enz. wi
jshoofd,
W :Jn1ln1.zie tint.
wi
jdneus,wi
jssot, KIc. wi
jzeman, 110()1
4.
r, enz.
W llnveeAalen. o w.,enkel in de ollbe- Letterwi
js,naaldewi
js,neuswi
js,waanwi
js,enz.
Fi
p
-à hoogd. weiseb lslo.uuise,OTERID.uulùa,
paalde wi
jze gebmlikeli
jk. W i
jn uitheteene vat l'
i
n het andere laten loopen. W tjnhandel in het 11eders.witt,v7zk,:,eng.wz-se, zweed.vtk,kom tvan
kleindri
jven:hi
jwintveelmetwi
jnverlaten. Van wttennhoogd.wissen.
hierwi
jnverlaterenz.
'
W flsbegeeeée,ziewt
ïsgeez'
te.
W 'Jnzak. m., meerv, wil-nzakken. Een le- W #lsgeer? m.. nleerv. wijsgeeren. Elders
deren zak, w aarin m en oulings wi
jn plagt te îob'
zeling en wk
izeman. Eigenli
jk,ecn beminnaar
houden en te vervoeren:dese lederewi
jnsacken der wi*isheid. Voorts, een beoefenaar der zoogediewi
jgevulthebben. BlaB>lLv.
noemde wi
jsgeerte: er is,volgensCxcElto,geen
W lJ*. wi
jze, v., meerv. wi
jzen. KIIz.gàq
l
'
se, gevoelen zoo dwaas, dat ergeenwi
jsgeergevonsp,, ital. gul-sa, fr.guise, eng.ook gui8e en wt-se, den zi
j, die hetbeweerde. Van hierwi
jsgeerig,
1)eders-, vries.wl-se,T ATIAN.wl-sa en wie, IslooR. wi
jsgeerte,enz. Hetlaatstelid vanwk
j.
sgeer,komt
v'
Jis,zweed.vl-s. Datdit woord eigenli-jk detziter- van geer,begeeri
g,verwantaangeer,begeerte,'bi
j
roxs!aan gierig,enz-,en afk-omstig van het
li
jke gedaante van een di
ng aandnidt, bli
jkt M . S'
uit hct fr. dëgul
ser, eng.to dl
'
'
ç#1z?'
.
,
::,van zi
jne oude yeeren. Zie begeeren. Het eerste lid wn--s
uiterli
jkegedaante ontdoen.vermommen. Heden- beteekentwl
j'
shez
'
d!even a1sinhetoudewt
j'
sseggben,
daagsgebruiktm en het voor manier van hande- bjKIL.,h'
Jt
lgd.weissagen,waarzcggen. '
Wi
jsgeer
len:op menigerleiwi
jze. Naedewi
jsedergant- isdus,belninllaarderwi
jsheid,enbeantwoordtaan
scher aerde. BIJB>ILV. Zoo beraemdeze bi
jzicll hetgr.:tknln:ng,waarnaarmen hetgevormd heeft.
zelve ti
jt en wi
jze. V oxD. Spreekw.: 'slaylds '
W lggeeele. v. Van w?
j'
s en geerte, dat
m t,als begeerte van
wi
js'
slandseer,elk volk is aan zi
jne bi
jzondere m tn eveneens Vall qe
@.
#' eren vor
wi
js van doen verkleefd. Van ltier wn
-'
zigen enz. begeeren. HALMA ook wt
j'
sbegeerte. Eigenli
jk,beZamenstell.:denkwi
js,derwi
jze,geli
jkerwi
jze,han- geertenaarwi
jsheid. In hetgebruik,alwatmen
al
l
de
r
s
,
i
n
navol
gi
ng
der
Gr
i
e
ken
,
onde
r
den
naam
delwi
js, leefwi
js, leerwi
js, kruiswi
jze, schri
jfwi
js,
slangswi
jze,spotswi
jze,spreekwi
js,steelswi
jze,traps- vanphilosophl
kbegrijpt:dewi
jsgeertevanSocRATxs.
wi
J
-ze,vornlswi
jze,zegswi
js,enz.
'
W lliteld, v. Van wt
j'
s. OTERID,No'
rK.
W IJ.. wi
jze,v.
, meerv. wi
jzen. Demelodie wisheit,hoogd. Wetkheit. De hoedanigheitl, welke
van een lied:op dewi
jze van den hondcrd acht iemand toteenen wi
jze maakt. En wetensckap:
en dertigsten psalm. De wi
jsvan datlied ismi
j overalkraamthi
jzi
jnewi
jsheid uit. In denSTAonbekend. Hi
j isvan de wi
js.hi
jdwaalt van de TSXBI
JBSL,bi
j persoonsverbeelding: ick wi
jslleijt
melodie van hctzangstuk af; en fgunrli
jk, hi
j woone bi
j dekloecksinnighei
jtenz.
dwaalt vall het regte spoor. N iet op tle wil's W :lslteefd.m.en v.,zie wi
jsneus.
kunnen kolnen, de lnelodie van een zallgstuk niet W k
lsneus. m. en v., meerv. wi
jsnetlzen.
kunnen vatten. Er eelle wkl-s op etellen is, cigen- Anders wf
j'
sbol'wf
jàhoo
fd, enz. Een betweter:
li
jk,eenemelodie voor een zangstuk bepalen; fi- wat zal die wi
jsneus daar wederom niet op te
guurli
jk,zi
jn leven regelen:hi
j steltergeetlcwi
jg vitten hebbel). Vau hierwi
jsneusheid,weisneuzig,
op. Zamenstell-:zangwi
js.
wjsneuzigheid.
J#r/
79, wn'z
.
'eb hoogt
l. lFi?:e, vries.wtse,is ver- '
W llsv:ugee.m.
,zidwq'
zer.
want aan hetzlveed visa, een lied,fnn.weisan. W l
J1e,v. Van wq'
ten. De daad van wi
jten,
zingen,oud zwab.unw3-se,misklank, en misschien verwjting, en verwi
jt: RENARD gafden Bisschop
ook aan oîls bastaardwoord voois, fr.voi.'
r,eng. de wi
jte. I
4ooFT.
voice, ital. voce, lat. vox, en aan het lat.vocare, W Ia*1en, b. w.
, ik weet, heb gewelen. Te
roepen.
Iaste leggen : gi
j behoeft het mi
j niette wi
jten.
W I
J., bi
jv.n.en bi
l
-3v.,wi
jzer,wi
jst. Eigen- 'tEn is haer niet te wijten. Hczgsxs. Dank
wt
'
l
'
t
e
n,
da
t
men
Li
e
r
en
daar
vi
ndt
,
i
s
voo
r
dan
k
li
jk. veel wetelld, geleerd, in cvenveelwelk ding
bedreven: allerlei
j wk-se lieden il) allerleiwerck. tle/e/; zie weten. Van hier w?
jte. Zamenstell.:
BIJBZLV. Te lang, te kort, te wi
js, te dom. verwi
jten enz.
V oxo. W jze vrouw Lwt
j'
se vrouwe, bi
J 1tIL.). '
W I
Jé:ng. v.! meerv. wi
jtingen. KIL. ook
Vroedvrouw, A1 wie een regtgebrtlik van zjne wlttingll,eng.whitèng,hoogd.Huitling,bi
j ons ook
meerdere en m indere kennis maakt:bestraft den weekekrp
''fl'ng. Een zeevisch van hetgeslacht der
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ets wikkelen is, hetzelve a1s om zich benenglinkabel
jaauwen: men geeftaan dewitteschelviech i
geren. Zich in eene zaak wikkelen, zich zoo
den naam van wi
jting,en weekewi
jting.
sterk daarmede inlaten, dat m en zich daaraan
W lw aéer,o. Gewi
jd water,waarmede de ni
Roomschen menigcrleidingen besprengen:hi
jbood et wederom onttrekken kan. Zich ergens uit
haarhetwi
jwater. Van hierde zamenstell:wi
j- wikkelen is, zich uit de knellende banden van
g iets losmaken; ei
genli
jk, hetzelvedoor
watersvat,wi
jwaterkwast,waarvoor mendoorgaans zoodani
estadige bewegi
ng a1s van zich afwinden:
(1e zamentrekk-ing wqkwast gebruikt, wb'
waeter- eene g,
uispel,KIL.
hoegelukkig heefthi
jzlch er wederom uitweten
e wikkelen! Van hier gcwikkel,wikkeling. ZaW ilzen.b.en o.w.,ik wees,heb gewezen. t
me
ns
t
el
l
:
i
nwi
kke
l
en,
omwikkelen, ontwikktlen,
Eigenli
jk.leeren,onderri
gten:in welken zln men
nog in het hoogd.
zegt: er ltlfsich ?z7e?'
dt?n,@*en verwikkelen,enz.
*@
welken zin wnze
n ook indezamenstell.onderwnze
n
Hhkkelen, hoogd. wkckeln, is een voortdurend
oefent. Bi
jzonderli
jk, ten aanzien van eenen weg werkw. van wikken, en verwantaan wegenbbeweondcrrigten, te regthelpe,n :iem and ergens heen- #8N,e11Z.
gewikt. Eiwi
jzen. M'tj
s hem toch eellsteregt! Van hier W :k k en, b.NS*& ik wikte,heVboor
ts,wegen,
heeft het onzi
jdige wo
-'
zen den zin van zulk een genliik, even a1s wegen,bewegcn.
jzonderljk op, of in, dehand wegen :wik
bedri
jr zulke gebaren, enz, a1s waardoor men en bi
iemand te regt wjst: hi
j wees met den vinger eens, welk het zwaarste is.HALMA. Overdragte-

i
jk is:iets wikken en wegen,hetnaauwkeuri
g en
naar()ns. Zi
j wi
jstop haren stoet. VoxD. En l
orgvuldig beoordeelen. V oorts, is wikken ook
het bedri
jvende wbzen wcderom dieu van met z
-gchelen,voorspellcn. Van
zulke gebarellaanduiden,onder lletoog brengen: weleens eveneens,a1s wl

mcn wees ons den weg naar het dorp. Iemand hier gewik,wikker,wikking,wikster. Zamenstellp:
het gat van de deur wi
jzen,hel
n,evenveelhoe, wikgeld,waaggeld,enz.
aanduiden,dat hi
j te vertrekken heeft. Een von- W :;. m. H etvermogen van willen:metvernis wi
jzen is,hetzelve vellen. Van lliergewi
js, stand en wil begaafd. 1)e daad van willen:be-

gewi
jsde,wi
jzer, wi
jzillg. Zamenstell.:wi
jsvinger
enz. Aanwi
jzen,afwi
jzen,bewi
jzen,nawi
jzen,onde..rwi
jzen,uitwi
jzen verwk-zen
. Komt van
., enz
wns,en beteekente!lgenlk.k wi
l
s maken.
W :aezee.m.#meerv.wi
jzeren enwi
jzers.Van
wàj'
zen. Alwie,ofwat,wjst. Yanpersonen ge.

twist mi
j geenen vri
jen wil. Hetgeen men wil,
volstrek
-te begecrte:datistni
jn wil. Ilatik mi
jnen wil na zi
jnen poog te voegen. 1)s 1)EcK.
Genoegen: tegen wil en dank. A1s '
tGodt belieft, met wil ofonwildragen.BRAXDT. lemand

te wille zi
jn,hem genoegellgeven. Hierin eullen

bruikt m cn het zelden anders, dan oulings voor wi
j u tewille zi
jn.Bl.
islLv. Zi
jlen wilvan iets

lit geaoegen scheppen. Zi
jnen wil
den uitwjzervan een vonnis,ofvan eenen regter hebben, daart
jn genocgen hanover het al
gemeen:gheweestte hebben een wi
j- met ietsdoen,daarmede naarzi
,voor
ser,nu te wesen een eischer. v.Hlss.;en in de delen. V oorts,wordtwil gebezigd met0?,
zamenstell.: oordeelwi
jzer, wegwi
jzer,enz. On- zich, en een z.n.tusschen beide in den tweeden
,ter aanduiding vau den bebveeggrond A'an
derdezaken,waaraan menden naam van wî
jzer naamval
edes wil,om Gods wil. O1n hares
geeft, is bi
j Kls. de voorste vinger,ant
lerswt
js- iets:om des vr
hares m ans wille. BIJBSLV.
ll?
zwer,en hetwerktuig,datmenandersuurwbber, sclloonvaders ende
s van betz.n.wordtook m eermalen
of onfzlk
zt/f?
rfh'
zer noemt: al draeit dewi
jzerkort En de plaat
tlen dag oln. Voxo. De verdere zamenstell. door een voornaamwoord bekleed:om wiens wil,
zi
jn: wi
jzernaald, wi
jzerplaat, enz. Bladwi
jzer, oma diens wil, om welks wil, om deszelfs wil.
de tweede naamvalvalipersoonli
jke voordags
vi
jzer,maandwi
jzer,ti
jdwi
jzer,weel'
wi
jzer,wi
nd- Afaar
naamwoorden wordt door den vierdcn naamval
wi
jzer,zonnewt
jzer,enz.
i
jke voornaamwoordcn vervangen,die
W l
a-zigen.b.w.
.ik wi
jzigde,heb gewi
jzigd. van bezittel
alsdaneenetachterzichheeft:om mi
jnentwil,om
Ten opzigte van wi
jze en manierschikken:mcn onz
ent
wi
l
.
Om u.om uwent wil? alleen. V oxo.
poogdealleszoo en zoo tewi
jzigen. Een besluit enz. Van hier
ge
wi
l
l
i
g,
wi
l
g,
wi
l
l
l
g,
enz. Zamenwi
jzi
gen is, bepalen,op welkewi
jzehetbeslotcne
uitgevoerd worden zal. Van hier wi
jziging. stell.: willektur, wilvaardig, enz. M oedwil, onV oortdur.w.van wn-'zen.
wil,enz,
W :k . wikke, v., mcerv. wikken. Anders
JK'
J#eng.wilb hoogd.van oudsher '
Will% an'
rltse, fr. vesce, eng.vetch,lat.vici
a,gr.jt
ztsven
91*12, mitldelecuw. lat. beœ, zweed.viker,slavon.
wn
-'
ke?
z),hoogd. #F?cke, vel
-want aan vL
j'
g en vqj'
#boon, Eene peulvrucht van m enigerlei soort, en
plantgewas, waaraan dezelve wast: men voedert
de paarden vaak m et wikken,in plaats van m et
hooi. Zamenstell.:wikkenstroo.
W :k. v.,meerv.wikken. Van wikken,wegen,
volge:ls HALMA zoo veel,a1s er op de schaaldcr
statlswang in eens gewogen wordt:elke wik werd

gels. vo-'lla)ULrHIL.wl-l1p'
a,slavon.wiile,wola,po/c,
llen.
lat.voluntas, komt van v7,

W :ld. bi
jv. n.en bi
jw.,wildcr,wildst. .
Teu-

gelloos,onstuim ig :welke wilde blikken! M eteen

wild geschreeuw. Hi
j kwam gansch ontdaan en
wild binnenvliegen. Die wildc knaap. Van een
volk,aan geenemaatsclappeli
jke banden gewoon:

men onderscheidt de natiën in be*sc*baafde,onbeschaafdt tn A
vilde. Er zi
J
*n Welnlgo eigenli
jke
wilden, m aar m en geef:dezen naam aan vele onee
n
di
e
r
,
onget
emd
:
de
vol
ke
n.
Van
beschaafde
afzonderli
jk aelegd.
W :kk eleu . b.w., ik wikkelde,heb gewik- tam m e olifanten verlokken de wilde,zoo datzi
j
vangen en getemd worden. Het wilt gedierte
keld. Eigenldk,gestadig bewegen. Voorts, door ge
ende
al
l
e
vee.
Br
l
sstv.
V
a
n
ee
ne
pl
ant
,
door
eene gestadige beweging ergens om winden: wikkelhettouw er om . D e slang wikkelde hem ha- geene menscheljke nkverhei
d aangekweekt, b:ren staart om hals en arm en. Iets wordt in iets snoeid, of bedwongen: wilde aardbeziën. wilde
j 'tmetelzen enwiltboschanders gewlkkeldî wanneer men dit laatste met appelen.enz. Toen zi
eene gestadige beweging om het andere heen- loof had behanren.Voxo. Zoo is: eene wi
lde
slingert: ik wikkelde hetin een papier. Zich in landstrttk,dienletbebouwd,en doormenscheljk
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opzlgtgeregeld wordt. W ildvleesch lsvuilvleeseb, neemt m en het voor een onstuimig en woest

dat tegen den wil van den heelmeesterin eene mensch. Hoogd.Wildfang.

wonde groeit. De wilde zee is bi
J KlL.de oce- W l:fAvree '-d. bi
jv. n. Van vreemd en
aan.die onbeperlttrondom den aardbodem loopt: wild, dat in het oudzwabisch ook vreemd aanhet natte gebroetsel der wildezee,rontom hem duidde. Gansch vreemd:hj ismi
jwil
dvreemd.
hene huppelende. Voxo. ln 4eI wild iszonder '
W fAdzang. m. De natuurli
jke zang van
toedoen van menschen:dieboomen groei
jen daar het gevogelte: mi
jn kneutert
je zingtmaarwildin het wild. Ongeregeld en ongeordend: alles zang.H.
.LMA. Overdragteli
jk,slechte muzi
jk:het
lîgthier in hetwild. Nu laetde stroomgodin het is wildzang. W artaal: er kom t niets dan wildhaer in 'twilde spreien. Voxo. ln het wild zang uit zi
jnen mond. Somti
jds ook een wild,
loopen is, in verwarring geraken: hi
jlaatalles roekeloosen onzinnig mensch;inwelkenzinwildin het wild loopen. Of zonder opzigt en orde
rond loopen en dwalen:waarom loopen die kinderen daar zoo in hetwild? Van hier wildernis,
wildheid. Zamenstell.:wildem an,wildkoornjwildrult, wildvang, wildvreem d, wildzang,enz. Y erwilderen enz.

zan.q een m eerv.heeft.
'W flg, m ., meerv. wilgen. Een boomgewas,
waarvan men verschillcnde soorten telt: aen den
gebladen wilgh, die over 'twatcr hing. Voxo.
A1s de wilgen aen de waterbeken.Bzasscv. De
harpen aan de wilgen opgehangen. L.D.S.P.

m'
l#,zweed., eng., hoogd.van oudgher wild, Geli
jk de blonde oli
jf de taeie wilgh beschaemt.
vries.wlelh is een oorspronkeli
jk woord,datde Voxo. Zar
nenstell.:wilgenbast,wilgenblad,wileerste der opgenoemde beteekenisscn aan zi
jnell genboom,wilgenhout,wilgenkruidywilgenpootywilklank verschuldigd schi
jnt.
genstoof, wilgentak,wilgenteen, wilgenzwam,enz.
W :id, o. Eigenli
jk, het onz. geslacht van Beekwilg, bindwilg, korfwilg, roofwilg, rkswilg,
het bi
jv.n. wlld. ln hetwild loopendeofvlie- teenwilg,treurwilg,enz.
gende dieren, verzamelbaar: er is hieromstreeks Witl. eng.willow, wordt al
s eene verkorting
weinîg wild. Om hetwiltop te snuFelen.Voxo. vanwllll
g beschouwd,en men scbjntden wilgdus
'
Al 'twild desveldsmoetop mi
jn'bi
lstand wach- genoemd tehebben,omdathi
jzoo uitnemend wel
ten.L.D.S P.Zamenstell-:wildachtig,wildbaan, voortwil
.
wildbraad.wildschut,enz.
'W iAite:- , m. meerv. Wilhclmen. Gemeen-

W iidbaan. v., meerv. wildbanen. Eene li
jk Willem, eng. Willî
'
am,fr. Guillaume. Een
de vorsteli
jke wil
dbaan van Kleef. Dit woord gestcld uit helm en wil,vt
h'
p?.
11,vel.en dusieomtuinde plek gronds, waar m en wiltlbewaart: ouddnitsche eigennaam, volgenssom migen zamen-

luidt in hethoogd. W è
ldbaàn en Wildban,en het mand aanduidende,wiens hoofd met een beesten-

laatste schi
jnthetoorspronkeli
jke. llt
lsschi
jntons vel gedektwas;doch volgensLslBxlTz,protector
wildbaan insgeljkseeneverbastering van wildban, f3'
cnç?
zïllf/ttfl
.
'
9, quietl
'
s,van wib ?t)
e?'
l,rtlst,en helm,
en uitwlld en &an zamengesteld.
beschermer,van helmen,beschermen;derhal&'e zoo
'
W :'dbraad. o. Eetbaarwild:gaetui
jtin veelaIsbescherlllerder1
-11st,ofanf
lersrusthewaar'tvelt, ende jaegt mi
j een wiltbraet. BzlssLv. der. Zamenstell-:svilhemsbad,Wilhelmsdorp,WilToebereid vleesch van zulk wild: zi
j gaen hct helmsoord.
wiltbraet en de maelti
jt bereiden. Voxo. Het '
W :''ekeue,,v. Eigenljk,dekeurvandcn
wiltbraet was nae si
jnen mont. Bllslcv. Dit wil;vri
j besluit, vrle verkiezing: het staataan
woord iuidtbi
jKllz,wildbraed,neders.wildbradt, uwe willek-eur. Van iemandswillekeurafhangen.
hoogd. W ildbret en '
Wt
'
ldpret. Hetverschiltvan Ook grillige verkiezing, welke op geene redenen

het hoogd.Wddbraten,dateen gebraad van wild rust:hetis nietdan willekeur,waarnaarili
jhanaanduidt, en kan van wild en hetjsl.brad,wal- delt. Ouli
ngs in hethoogd.en neders.ook eene
lis.praidd, lat.praeda, buit,afgeleid worden,of overeenkomst; en bi
j HALMA is willekeur nog,

van wild en heteng.bread,vries.breed,gr.jgto- even a1s bj KIL., en in hethoogd.
,eeneordonT
n
ç
,
j
p
t
t
l
T
u
g
,
j
p
t
l
T
n
k
,
v
o
o
r
z
o
o
v
e
e
l
di
t
v
o
e
d
s
e
l
ov
e
r
na
nt
i
e
.
Va
n
hi
e
r
wi
l
l
e
k
e
nr
i
g
.
.
hetalgemeen aanduidt.
'
W illekeur, hoogd. y'
'lleki
zhr, zweed. willkor,
W l:deAlng. m.,meerv.wildelingen. In het kom tvan wilen keur.

hoogd. Wildling. Bi
jKIL.een wildeappel. Za- W l:iekeurlg. bjv.n.en bdw-,wi
llekeurimenstell.:wildelingboom.ltlL.
ger,willekeurigst. Ook millekeurl
qk. Door wilW l:de*nan,m.,meerv.wildemannen en wil- lekenr bestuurd, daarnaar alleen afge'
m eten:het
demans. Een wild mensch: er is een wildeman willekeurlg gezag. W elk een willekeurig bedri
jf!
voor geld te zien. Een woesteling: het. is een Uit eigenen wil voortkomende: de beweging der
regte wiltlem an.
der dieren is, gansch anders dan die der planten.
'W f:dernls. v.,meerv.wildernissen. In het willekeurig. Uit eene grillige verkiezing,die op

hoogd. Wildnt
sz. Een wild, onbebouwd en on- geene redenen gegrond is:hi
j handeltdaarin zeer
bewoond oord:wi
J quamenin eene eenzaame of willekeurig. Van hierwillekeurigheid,willekeurighuilendewildernis.HALMA. W oesti
jnen,wildernis, li
jk. Zamenstell.:onwillekeurig enz.
geberghte, en rotsen, zeden en reden.ingeplant. W :llek eurlglllek . zie wîllekeur en willeVoxo.
keurt#-q-.
'
W f:dsellul. m., Ineerv.wildschutten. Van W llie- , zie .
Wt
...
lhelm.

wt
ld en schut, schutter. Een jager: hetiseen '
W :'Aen. o. w., ik wilde, heb gewild;ook
voortreFeli
jkewildschut.
somti
jds ik wott,ofwoudenzoo in degemeenzame
W :ldvang. m., meerv. wildvangen. Een verkeering, a1s cok elders, bljkens:ik wou en
havik,ofander wild dier,datreeds volwassen,en
dus gansch wild, is, als m en betzelve vangt;in
tegenoverstelling van nesteling. Elders ook gevangen wild1 indien ik uwe altaren meteenig wilt-

koet niet spreccken
en woude aengeportvan
min haer snelnastreven. Vo>D.;die hierin echter, buiten de gemeenzam e verkeering, evenmin
na te volgen is,a1s HooeT,CATS,en andere ou-

vacgk vtrsierde. VoxD.;waarhttonz.is. Yoorts, dereEchri
l'
vers daarin,datzi
l
-hn
''wflfvoorhi
j*1
*
1
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Fcbreven. Het wordt onmiddelli
jk meteen ander gen. M et gewilligheld tot vervulling van iemands
werkwoord zam engevoegd,zonder te tusschen bei- verlangen: m en onthaalde ons zeer wilvaardig.
de. Nu strektwillen,even a1s wil,teraanduiding Ztjn wi
js bevel wilvaardig gadeslaan.L.D.S.P.
van eene volstrekte begeerte;datGod ontdecken W lm re'. m ., m ecrv.wimpels. Eene lange
wilt sal niet verholen bli
jven.LAXDJt7WIISL. Gi
j sm alle sclieepsvaar:,welker gedaantehaarvan eene
wilt, dat wi
j in uwe wegen treeden.L.D.S.P. vlag, en eenen vleugel, onderscheidt: die uwen
Eene min volstrekte geneigdheid tot,en verlangen wimpel draagt.Hoorl'. Grootsch in *tnatzi
jn
naar,iets:gorddesi
jn sweertaen oversi
jne klee- wimpelspieglen.P.M oExs, Hetbootsvolckvoert
deren, ende wilde gaen.BlJszf-v. Een,die dan- de vlagh el
I wimpel,zwaeitde zwaerden.Voln.
sen wil! is haest genoeg gepepen. CATS. Eene Voorts, bi
j KIL.,even als hetoudd.wimpelneng.
bewilliglng in iets: wilt gil. nli
l.wej eene ajeust wt
nlple, fr.gul
mpe,een slui
jer,anders wimpeldoek.

doen? '
K wi1 troon en kercktapi
jtom uwen luister Van hier bi
jdenzelfden Kzs.wl
mpelen,bewimpe-

missen. V oxo. H et beweren en staande houden
van iets: m en wil haar m et hem hebben zien
wandelen. Hi
j wil het gehoord hebben. De bedoeling: wat wilt gi
j daarmedezeggen?Gereedheid, om iets doen:dat huis wilinstorten. D aer

len. Zam enstcll.: wimpeldoek, K IL., wimpelstok,
enz.

ïTmpel,zweed.wl
'
mpla,middeleeuw.lat.gimpla,
k'
zzelfz, hoogd., neders. îvimpel, in de beteekenis

van slui
jer, schi
jnt,even alshethoogd. Wt
'
mper,
wilt deDui
jvelvan stonden aen een Cappellebi
j het bovellste ooglidjverwant aan wimpoogen.pinkj KIs.
,ttnaan hethoogd.wt
'
mmell
t,wcbouwen.AsolGoxo. Somti
jdsbeantwoordtwillen oogen, bi
gcnoegzaam aan zullen:willellwi
j gaan? Onseker melen, en voorts door eene gestadigc Qoddcring

ofse staan,dan ofse vallen,wilt.CaTs. svaar wil bewogen worden.
het geld van daen komen? Ofaan kunnen,ver- 'W fnd. m,, mecrv. winden. Eene min of
mogen:doe Yri
jalwatgi
j wilt. W atwilikaan- m eer stcrke beweging van deluclltnaarden eenen
vallgeu? Dikwjls iswillen gansch overtollig:wat of anderen kant:de wint van tegens over 'tZuit'. Lang door storln en wind gesold
wil datzeggen? watzegt,wat beduidt,dat?W ilt den. Hool'

guurljk:de
niet vreesell! KlL. Zeer dikwi
jls verzwi
jgt men wierd en gedreven.HclloscorsR. Fi
jvan watoord hi
j
het werkw-, dat bi
l
- willen behoart:hi
j wilnaar wind van winstriektzoet,'tzi
de kerk, nameli
jk gaan. llet wi1 niet los,na- waeit.Ds DscK. Hiertoe behooren desprgekwi
jmeli
jk geraken. Doe,watgi
jwil.
t,nalneli
jk doen. zen: den wind van voren kri
jgen,duehtige tegenDien hi
jwilde,nameli
jk dooden,doodde hi
j.B1g- spraak vinden. De huik naar den wind hangen.
Bssv. Somti
jds volgt er op willen,dat enz.:ik Zie huik. M et alle winden waai
jen,wispelturig
wil, dat het gedaan worde. Somti
jds voegt men zi
jn. Bi
j den wind zeilen, den windvan voren
l
angs
he
t
z
e
i
l
doen
s
cha
m
pe
n.
Voor tien wind
bi
J willen ook een z 11.
, in den vierden naamval: watwiltgi
jtoch?lk wilgeenen wi
jn. llie zeilen, den wind vlak aehterzich hebben. Aan
mi
jne bestraffnge niet gewilt hebbet. BIJBEI
av. zulken wind geeftm en de benamingellvan eenen,
In dat geval is willen even bedr. als begeeren. of zulken en zulken, voor den wind: wacht een
Yan hierhetli
jdend deelw.gewl'
ld,datalsbi
jv.n. voor de wind,om voortin zee te steken.AxTogebezigd wordl. V oorts, bezigt m en willen ook xlo. Meteen Noordeljke voordewindt.BRAXDT.
a1s z. n.: alles hangt daarbi
j van hetwillen af. Eene sti
jve,slappe!ellz.voorde wind. Hetgaat
Hetwillen en hetvolbrengen.BIJBSIZV. V an hier iem andvoor den wlnd,als hethem,evenveelhoe,
hetbi
j<.willens,metopzet:hi
jdeedhetwillensen voorspoedig gaat. Een schip looptdoorden wind,
wetens. Ik ben willens, voornemens, van voor- als het zich zoo beweegt,dat hetden wind aan
nemen. W illens of onwillens,tegen wilen dallk. stuurboord krdgt).dien hetvoorheen aan bakboord
Van hier wil enz. Zamenstell.:welwillend enz. had. Onder den wind van een schip zi
jn,hetzelve ttlsschen zich en den wind hebben. Boven
W iAlen g,zie willen.

W lA:lg. bi
jv. n. en bi
jw., willi
ger,willigst. willd zi
jn,aan dewilldzi
jde van een anderschip,
Van wilw,Eenen goeden wil tot ietshebbende, en,overtlragteli
jk,voorspocdig zi
jn. Zi
jnen vjand
daartoe bereid en genegeu:hi
Jistotallescven den wind afwinnen, zich tusschell hem en den
willig. M et een volkom cn herte, endem eteene wind plaatsen,opdat de buskruidrook hem belemwillige siele. BIJBELV. Vri
jwillig, ongedwongen: mere. De willd steekt op,beteekent,dathi
j zich
cen willige afstand. Door de willige overgaveder verheft. in tegenoverstelling van: de wind gaat

vesting. De vri
jgevochte will'
ge slaven. Voxp. liggen,htivermindertz4n geblaas. Svind vangen
Getliensti
g: de man is alti
jd even willig. Een is, den wind op zi
jnen weg tegenhouden en zelf

willig paard, een paard, dat steeds gaarn voort daardoor getrofen worden: die toestelop uwen
wil. D e boter enz. wordt williger, als er m eer schoorstcen vangtte veelwind. N opens kaf enz.
vertier van komt. V an hier williqe
,williglleid, bezigt men de uitdrukking van: voor den wind
#a
#' n

wiligli
jk. Zamenstell.: bereidwillig, dienstwillig, wegstuiven, in den wind strooi
jen,in den wind
eigenwillig,goedwillig,kwaadwillig,m oedwillig,on- slaan, in de luchtdoen vliegen. Iemands woorwilliz,vri
jwillig,enz.
den 111 den wind sltan is,die nutteloos verlorcn
'
W :l:lgen. o.w.,ik willigde,heb gewilligd. laten gaan. Aan den wind gaan is,bi
j HALMA.
Van willig. W illiger, meer gewild, worden, in optreltl
ten, rinkelrooi
jen. '
W ind maken,ongepaste
pri
js toeuemen: hetkoorn beginttewilligen,an- beweging maken. Hethoofd vol windshebben,
ders ook: er komtmeer willi
gheid in het koorn. een i
jdeltuit zi
jn. Het is maar wind,nietsbcduiBi
jKIra.iswilli
ghen,gewillig maken. Gansch an- dend gezwets. In: men kan van den wind niet
ders is de beteekenis van dit woord wederom in leven, heeft wè-nd de beteekenis van luchtover
de zalnenstell.inwk-lligen.
het algclneen,even als in :omhelsdenietdan wint

W :tllgheld,v.,ziewill%.
en dunne en i
jdle locht. Voxo. Ook beteekent
W :lvaardlg.bi
jv.n.en bi
jw-,wilvaardi
ger, h.
etbeslotenedarmlucht:datbitrveroorzaaktwinwilvaardigst. Opperd.will
ferti
g,hoogd.will
föhrig, den. W inden lozen. Eindeljk,waswt
hd,evena1s
van will
fahren, iemands wi1en verlangen opvol- in hethoogd-:oulingsook nog een windhondtan.

822

WINDACHTIG- WISGEWEST.

ders hazewind en hazewindhond. V an hier wind- slingeren, of wikkelen: wînd het touw om den
achtig, winderig, w indig. Zamenstell.: windbier, paal. Iets windt zich in iets anders,a1s httdit
windbreuk, windbuir windbuidel! windbus, w ind- laatste door zi
jne draajende beweging om zich
droog,windei,windgat,een gatln heti
js,- wind- heenslingert,en alsm en hetlaatste om hct eerste
god,windhandel,windhond,windkant,windkoli
jk, windt, wordtheteerste in hetlaatste gewonden:
windm akcr, windmolen, w indnlout, w indnegotie, siet dat is hiergewonden in een kleet.BIJBZLV.
w indoven. windpok, w indpom p, windroer, wind- Zich ergens uit wintlen is, hetzelve door eene
roos, windschel'm, windschut,windstil,windstilte, draai
jende beweging a1s van zi
eh afwenden:hi
j
wiudstreek, windvaan,windvang,windverwekkend, weet'zich overal uitte winden. H et eene uithet

windvlaag, windwaarts, windwerinp windwi
jzer, anderewinden is,hetlaatste,dooreenedraai
jende
windzakj windzeil, windzi
jde, windzt
lcht, enz. beweging van heteerste,daaruitlosmak-en; rnaar
Avondw ind, bakstagwind, draaiwind, dwarlwind,
hoofdwind, landwind,noordewind,oostewind,passaatwind, regenwind, rukwind, stormwind, tegenwind, voorwind!warlwind,wervelwind,westtwind,

voorts is: aiets ergens uit winden ook,hetzelve
door m iddelvan hetwinden van een touw,waaraan hetAeastis,om een windas,daaruitbrengen:

men wond het scllip uit het water. Op soort-

zeewind,zi
jdewlndjzuidewind,zuidoostcwind,zuid- gel
i
jk eene wdze laten despreekwi
jzen van:iets

ergens af- en opwinden zich ontleden. lneen'
Flp#,hoogd-,eng.,Knao,Usrz
HlL-,enz.wind. winden is, door eene windende beweging ineenvries. ween, fr. vent, sp., ital. vento, lat. ventus, rollen. V an hier winde, windel, enz.
, winder,
schi
jntvan hetoudduitsch wehend,deelw.van ?
zJ:- w'intlillg, windsel, windster. Zamenstell.: windas,
windboom, windreep,windspil,windzcel,enz. Afhen,waai
len,aftestamm en.
W :ndaeh k:g. bi
jv. n. en bi
jw,syindachti- winden, bewinden, inwinden, onderwinden, olltger, windachtigst. Van wtld en acàtig.voorhaf- winden, opwinden,overwinden,toewinden,uitwinfk. W ild ber-attend, door wind beroerd: die den,verwillden,voortwinden,zamenwinden,enz.
maand is doorgaans windaclltig. Anders windig
J'Kkt/n, hoogd. ook wthden, zwced-, eng. to
en winderlj,welk laatste intusschen voorts nog w?k# Ksao wt'ntanî vries. wiene,is verwantaan
de betcekenis lpeeft van aan windmakeri
j overge- wenden,wenltsle?p,wandelen,enz.
g.
ge-ven: watis die man winderig!terwi
jlhetmet 'W :nderlg, zie wthdachtt'
''dndachti# deelt in den zin van windverwekkend: W :ndged. m. Een wezen uitde grieksche
boonen zi
jn windachtig, of winderig. Van hier en romeinsche fabelkunde,anders Eosus,ofEooray
westewlnd,enz.

windachtigheid.
genoemt
l:NEPTUIN sliep bi
j dewindgodtsdochW lndass o., m eerv. windassen. Van win- ttr.VoxD.
W
:
n
dh
a
nde's
m.
Ande
rs m et een basden. Hoogd. '
Fi
kdc, eng. windlass, fr. vindas.
Een werk-tuig van verschillende gedaante, waar- taardwoord windnegotl
'e. Een handel,bestaandc in
mede men dingen van aanmerk-eli
jke zwaarteop. de verzek-ering,datdeze of gene wind op zekeren
ofweg,kanwinden:wanneer het windas nu rustte ti
jd zal waai
jen; op welke wi
jze die wind,als
en stille stondt.HclgoscorEu. Vruchteloospoog- ware het,verkocht,en als hi
jnietwaait,nietgede men het wîndas m et den windboom rond te leverd,en dus hetspelverloren wordt. Een handraai
jen. Andersook wt
hdaas,vlgl
zldc.
s.
se.KIL. de1van zulken aard,als deactiehandelenz. Fig.,
'W lndbler, o. Eene zam entrekking van wordt llet gebezigd voor een i
jdelgezwets:hetis
windntout-bier. Bier van winddroog,ofin den wind m aar windhandel,anders windnegotie.
gedroogd, mout: men brouwtwinllbitr van wind- '
W fndhond, m.,zie wind.
W :>d.lg.zie wthdaclttig.
mout.
W fn db reken . o.w ,enkelin deonbepaal- '
W :ndreee. o.ymeerv.windroeren. Anders
de wtjze gebruikeli
l
'k, voor pogchen, snorken; wthdbus. Ecn roerq dat, in plaats van m etbushoor hem eens windbrelten. Voorts,bedientm en kruid, met windz geladen wordt:toen OTTO vAN
zich van het deelw.wthdbrekend,in:windbreken- Guslucxs hetwlndroeruitvond.
de middelen ;en bovendienlkom tvall windbreken, W fn dseh u t, o.,zie windvang.
W :ndse', o.,zie wîhdel.
windbreekster,windbreker,windbrekerj.
'W #n dbrekee. m .,zie windbuidel.
W indvaan.v.,ziewindwk
j.
zer.
W in db u:dei, windbuil, m., m eerv. wind- llfxvdvax:g,m. Somti
jdscvenveel,a1swindbuidelsen windbuilcn. Een winderig mensch,een schut, windwering, een toestel ter opvanging van

windmaker,wêhdbreker. Hoogd. ïvindbeutel.
W :ndbu s,v.,zie windroer.
'
M 'ixtddroeg . zie wthdbz-er.

den wind. Bj 1tIL. voorts,even al
shethoogd.
Windfang,een werktuig totverversching van de
lucht der mi
jngroeven, of het klepje van eenen
W :nde?v. Bi
JKIL.evenveela1skattn
ol)en blaasbalg. B4 HALMA,alwatbovenopeenschip
in hethoogd.een haspel.KIs.garenwinde. V oorts, aan tlen wind blootgesteld is: aan al den windzeker plantgewas. Zamenstell-:akkerwindeyhaag- vang.HooF'
r. Ook fguurli
jk:metzulkeenwindwinde, oeverwilide,patattenwinde,enz.
W :nde', m., meerv. windelcll en windels.
Van
winden. Anders windsel, dat gebruikeli
jker
@
1S. Een werktuig, om te winden,een zwachtel:
nochte in windelen gewondcn.BlaBssv. Bi
jKIL.
,hoogd,
ook eene katrol. Van hier windelen,KIL.
windeln,zwachtelen. Zam enatell.:windelband,windeldoek.
W lnd eien .zie 't-ndel.
W :n den . b. w., ik wond, heb gewonden.

vang van woorden.Hoobn'r.
'W :n dw er:ng. v.,zie windvang.

W fndw #lzer,m.,meerv.windwi
jzers. An-

ders wt'ndvaan en weerhaan. Een werktuig,dat
aanduidt, van welken kant de wind komt: de

windwi
jzer wi
jst regtstreeks van d:n windkant

af.
W :ngelvesl, o.ymeerv.wingewesten. Een
overwonnen gewest: de wingewesten der Romeinen. Lat.provincia,m aar geheeliets anders dan
Eigenljk,even alswenden,aldraajendebewegen. ons Provincie,en hetfr.province,dateen gewest
Bjzonderli
jk, g)ç$ znlk eeuqbeweging ergensom aanduidt.

W INK- W INNER.

4Flnk. en wlnken,ziewenk enwenken.W inkbrzatlWjZi0 W6Xi/)rJJNW.
W ênkel. m., meerv. winkelen en winkels.
Een hock:in hoeken en winckels houden sihaer
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ackeren en winnen. BoET:I. W lnnen, lan;

KIL.
,bi
j wien wt
h zt
ldnne,winnerenlandeenen landman aanduidt, en winne en
ook geli
jkluidend is. Uit landarbeid
schoten.A. Blaxs. Iek wi
l de neering sien in enz.verkri
jgen en inzamelen:hooiwinnen. Zaad
een hoek of winckel. BRsosno. Verbergt si
jn k
vinnen. 1)e wi
jnen,die men verleden jaar gedieveri
l-in winckelsnochtin hoecken.Voxn. Bi
j- wonnen hecft,vallen zeer slecht. HALMA. Bi
jen,
zonderli
jk,noemt men dusheth()1vanhethooftl, en uitgelezen geur,gcwonnen op hetvelt.VowD.
waarin hct oog begrepen is:booren d'oogen uit Dezen zin moet het verwante eng. to gaèh oolt
llun winkels.Hoov'
r. D'oogen uithaer winckelen gehad llebben, daar gal-nçlge en gazhery de opgeboort.Voxp. Blikken,die verwoedsteetsheene brengst van het land aanduidt, hetwelk ielnand:

en weder in de diepewinkelsdraajen.Rorgwxs. vasallen,bi
j wegevan heerendienstcn,bearbeitlen.
D e hoek van een voorhuis, waarin men koop- Daarentegen is winnen ook voortllrengen: winmanschapt,en welke doordenzoogenoemden ltoek- nende land, land, datvruchten geeft.KIs. Vast
of toonbank afgesloten wordt;en voorts evenvecl opwast,bladers wint, Voxo., dat is, A'oortbrengt,

welkeplaatsvan een huis,waar men zi
lnellering of,zoo men wil, verkri
jgt,in lrelken zin wt
nnen
ofhantering eigenli
jk dri
jft:erisiemand voorin cven gebrllikeli
jk is, a1s hetoudegewinnentomden winkel. l'n den winkelgttsm eedt.Volacsxu. dat hi van hem gllewan W alchren. M . ST()KE.
ln ruimeren zin een huis,waarmen winkelnerillg Gelukkigh, die Gods bli
jschap heeft gewonnen
drdft1de straatis vo1winkcls. Een open winkel) Voxo. Zoo wintnlen eeawigeeer. PooT. lloor
een besloten winkel. svinkelnering:winkeldoen. vlk-endewoordenofhandelingenverkri
jgen:icmands

W inkel houden. Eenen winkelopzetten,wiukel- genegenheid winnen. Door evenveelwelke dienst.

nerillg beginnen. Uit den winkelscheiden, van ofwelkenarbeid,verkri
jgen:watwintdie knecht
de wink-elnering afstappen. Eenel
) winkel uitver- bi
J u? W innen den kost metspinnen endewenen.
koopcn, zg
jue winkelgoederen verkoopen, zoxlder Kltz. Door koophandel, of andere prakti
jk. verderzelver plaats door andere aan te vullen. Die werven:er wordt thans veelmet geldschieten gewinkel verltoopt uit,of is uitvcrkocht,hetis met wonnen. Datm en m et wockeren ewint, kan niet

diezaak gedaan. Van hierlletonà.werkw.win- gedi
jen. Door nai
jver behalen:den uitgeloofden
kelen,winkelnering doen, winkelier,enz. Za- prjs winnen. Door wagen, en dourmiddelvan
menstell.: winkelboek, winkeldeur,winkeldochter, hetspel,verkri
jgen:dievele duizendenvan goude
winkeldoos, winkelgereedschap, winkelgoed, win- kroonen wonnen. DE Dlcx. H etspelwinllen;

kelhaak,winkelhouder,winkel
jongën,winkelkamer! hetiseengewonnenspel;ook fguurli
jk. de on-

winkelknecht,winltelladder,winkellade,winkellamp, derneming is gelukt. Temand gewonnellspel gewinkellei, winkelmaat, winkelrneid, winltelnaad, ven, ook fguurl., deszelfs overm agt erkennen;

winkelnering, winkelplank, winkeltrapje, winkel- hetwelk men ook uitdrukt met:iemand hetgevenster,winkclwaar, enz. Artseni
jwinkcl,achter- wonnen gevcn. A1 strjdentle verkri
jgen:schoon
winltel, bakkerswinkel, barbierswinkel,boek-winkel, men wingewest bi
j wingewestwint. Voorts,ook

fruitwinkel, garenwink-el, groentewinkel, hoeden- eene plaats bereiken, waarnaar men streeft:het

winkel,hoerenwinkel,kaartwinkel,kaaswinkel.ka- voetvolck d'andre zi
j door stadigh trecken wint.
toenwinkel, knoopwinkel,koekebak-kerswinkel,ko- Voxo. '
G int eens die duif de ruime velden.
menk-winkel, kousenwinkel, kruidenierswinkel, 1a- DCIZ
IZ
ASST. Temand dtlor overretling, of over.
kenwinkel,linnenwi
nkel,modewinkel,mogenwinkel, tniging, totzi
jnen aanhang overbalen:op datick
muteenwinkel, naaldcnwinkel, oogwinkel, papier- er m eer soutle winnen. BlaszLv. Even alsgewinkel, prentwinkel, rouwwink-el, scheerwinkel, winnen, verwekken: kinderen winnen, Kxra. En

schuilwinkel,slawinkel, smidswinkel,snoepwinkel, aelllaerwinnenging datovergodli
jkzaet- Yoxp.
stoFenwinkel, tabakssvinkel, thcewinkel, timmer- Het winnen, de overhand hebben; ook hetvan
manswinkel, touwwinkel, verfwinkel, verwerswin- iemand winnen. Ergens op willnen, of, crgens

kel.vlaswinkel,zjdewinkel,enz.
winnen, beteekent,door handel daarnitverF ïn/
'
ce!, hoogd., neders. ook Winkel, 0T>>alo.
Spreekw.:zoo gewonnen, zoo gerönne
'n#
winkel,NoTx.winchtl,lat.angulus.
weinig moeite,oflangs oneerljke wegen,
W :nkelen.z;e wl
hkel.
gewonnen wortlt,blt
jft nictlallg btjeen. I)e winW ink eAlla ak, m .,zie wlhkelmaat.

nende hand is mild, a1s het iemand welgaat,is

W inke'ler.m.
,meerv.winkelieren en win- hj doorgaans ook weldadig. Aarl de winnende
keliers. Van winkel. Anders winkelbouder. A1 hand zi
jn, beginnen te winnen. Die waagt,die
wie winkelnering dri
jft. W cgens eenevrouw ge- wint,f)m wattewinnen, moet men ook ietswa-

bruikt men witèkelierster.
gen. V an hier gewin, winbaar, winner,winning,
W ln keR- aa:,v.,meerv.winkelmaten. V an winst. Zamenstell.: winzucht enz. Aanwinnen,

wl
nkel. Anders winkelàaah hoogd. I'
Vinkelbalcen afwi
nnen,gewinnen, herwinnen,inwinnen, overen Winkelmasz. Bk Kls. een bekend werktnig winnen,uitwinnen,verwinnen, enz.
van timmerlieden enz.: kostelickesteenen,nae de '
Fz
nnez
l,bi
j OTFRID. uulnnan,J/emz
nncn, aannewinkelmate gehouwen. Blasssv. '
W inkelhaal
c is, men,verwerven,zwecd,winna. Hiertoe behooren
figunrli
jk, ook eene scheur in laken,doek,enz.
, ook het fr. gagner, in 'tmiddeleeuw.lat.guaday
in de gedaante eens winkelhaak-s.

nare. ln llet zweed. is gann,winst,overwinning,

W inket,o., meerv.wgnketten. Ook wiket, bi
j ULPHIL.gageigan winnen,inhetgr.xltvor
zlt,

eng.wicket,fr.pv?-câef. Een klillket: vliegen naa lat.vinco,ik overwin.
de roode poorten breken 'twinketopen. H ooF'
r. '%'
v :nne.
r, m., m eerv. winners. Van wînnen.
Ditwiket staetalontploken. W Arzsw-llx.
A1wie wint:wie is hier de winner? A1s winncr

'
W innen, b. w., ik won, heb gewonnen. van den stri
jd. Bi
J
-KlL.ùok een l
andbouwer,zie

Oulings, het land bearbeiden:die de acrde wer- winnen. Zamenstell.: broodwinnerj geldwinner,
cken ofwinnen soude. BIJBsLv.. 1477. Ztin lant kostwinner)landwinner, enz.
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W lnn lng, v., meerv.winnîngen. Yan wt
h- W lulepkets, v. Anders steenkevs en wanen. De daad van winnen: bi
jde winning van termunl. Zekerslag van munt.

den pri
js. Beurskrackeel en winninge en verlies. W :nlepkenlngle, o.y meerv. winterkoYoxo. Voorts beteekent: de winning is slecht, ningjes. Een vogelt
je van hetgeslachtderkwikof de winningen zi
jn,of gaan,slecht men wint staarten.
weinig met zi
jn onderscheiden bedri
lf. Zamen- '
W lnleekeren, o. Allerleikoren,datden

stell.: llroodwinning. gcldwinning, kostwinning, winter door op hetveld staat,zoo aIswintergerst,
enz.
winterrogge, w intertarwe:die kwakkelw inter doet

'
W Ins1,v.,meerv.winsten. Van wt
nnen. De mi
l-voor het winterkoren vreezen. Ili
j li
jdtal:
daad van winnen:de winstvan datgeld. Koop- winterkoren op hetveld is,hjli
jdtallergeweldigst.
manschap dri
jven ende winste doen. BlaBEcv. W lnlepRlnk. v. Anders pn-p
'iruk'
d, zeker

V alsche vonden, tot winst van geld of staet. slag van sclleerling.
JoxltTxas. Hetgeen men wint, voordeel:ik heb W lntepRu eltt, v.. m eerv. w interluchten.

er geene winst op. Om deel aan de schi
jnbaare Eene dikke,met sneeuw bezwangerde, lueht, zoo
de wlnden zich laet binden. Poo'
r. Spreekw.: acllildersveelalvindt:l)i
Jissterkinwinterluchten.

winst te hebben. H ooy''
r. Op de winst.die aen a1s men op de zoogenoemde wthterstukken der
eerste winst is korte winst, dat m en in ilet spel

'W 'nleese't. zie winterachtig.

aanvankeli
jk wint, verliest men welhaastwederom.

'
W :nlekslaap. m. l)e slaap,waarin ver-

Zam enstell.: winstderving, winstgierig, enz. Han- scheidene soorten van dieren den winter doordenwinstenz.
brengen: m en graaft de marmotten, gedurende
W lnler, m ., meerv. winters. De koudste derzelverw interslaap,uit den grond op.

helftvan eenjaar:endekoude, ende hitte, ende '
W :nlersluk.o.,zie winterlucàt.
somer,ende winter. B l.'
lssLv. Het koudste van 'W :nkekw edee. o. H et ruw e en koude
devierjaarsaizoenen:vreestgi
jvoor een'harden Weder van den winter:hetwinterwederwasgewinter. Voxo. Beneerstight u om voor den dw ee en handelbaar. V oxo.
winter te komen. BlgBsLv. De koude van dit W lnzueht. v. Zueht om te winnen: hi
j
jaarsaizoen: in'
'dien vroegen winter. Daer ri
jp wordt alleen doorwinzuchtgedreven. Van hier
noch willters nietop hechten. Y oxp. Een onge- winzuchtig.
mak, dat uit die koude entstaat: de winter,of W l>, v., meerv. wippen. Van wtp'pen. D e

wintersaan de handen,en in hetaangezigt. Van daad van wippen,in de beteekenisvan sehicli
jk,
hier winterachtig,wlnteren,wintersch. Zamenstell.: en voor een oogellblik, ergens henengaan: m et
winteraardappel, winterandi
jvie,winterappel,win- eene wip ben ikwederom hier. Voorts,ook de
terarbeid: winteravond, winterbloem, winterboter, daad van wippen, in den eigenli
jkenzin van di
t
.
winterbul,winterdaags,winterdag,wintereend,win- woord: elke wip veroorzaakte hem nieuw e pi
ln.

terfruit,wintêrgerst,wintergewas,wintergoed,win- Op de wip staan is,gevaar loopen van gewiptte

tergroen,winterhaar. winterhalfjaar, willterkamer, worden; en oneigenllk, van zi
jn ambtteverl
ie-

winterkerg,Mrinterkeuken, winterkleed, winterknol, zen. D erestderGalliën staatop de w ip. Hoor'
r.

winterk-oningje, winterkool, winterkorcn. winter- Ook kan:op dewi
p staan,de beteekenis hebben

kost, winterk-oude, winterkraai, winterk-wartier, van op een w erktuig staan,w aarmede de brouwinterlage,winterleeuwerik,winterleger,winterling, w ers w ater putten, en w aaraan men den naam
winterloon,winterlucht, wintermaand, wintermuts, vall wlp
' eveneens geeff, a1s aan zeker straftuig,

winternacht, wilterooft, winterpeer, winterrogge, datandersden naam van wl
pgal
g voert.Bi
jKlL.
winterrok,winterroos, wintersaizoen, wintersalade, heeft wip nog meer andere verouderde beteekewinterslaap,winterspinazie, winterster, winterstuk, nissen. Afell gebraikt het eindeli
jk ook weleens
wintettarwe, winterti
jd, winterui, winterverbli
jf. a1stusschenwerpsel:wip!weg washi
j!
wintervertrek, wintcrvlaag, wintervleescll, winter- 'R ':pbru g, v., meerv. w ipbruggen. Eene
voet, wintervogel, wintervoorraad, wintervracht, ophaalbrug,welke, even a1s eene w ip,op- en newintervreugd, wintervrucht, winterweder, winter- derwaarts bew ogen wordt:de opgehaaldew ipbrug

werk,winterwi
jk,winterwild,wi
nterwoning,winter- werd nedergelaten.
zeep, enz. Kwak-kelwinter,nawinter,enz.:schi
jnt '
W fpgaAg.v.,ziemz
p.
van wind gevormd.
W :pp en , o.en b.w.,ik w ipte,ben en heb
W lnleraeitllg, bi
jv.n. en bi
lw.,winter- gewipt. Onz., sclliel
i
jk, en voor een oogenblik,
achtiger,winterachtigst. Van wt
nter. Mrorf
ltmet ergens henengaan: zi
jwiptedaarheen,om naar
wintersch verwisseld, om a1 wat tot den winter de zaak te vernem en. En over het algem een zich

behoort,of aan den winter geli
jkt,aan te dqiden: schieljk verplaatsen:om over de slooten te wip-

hetis een wintersclle dag,en winterachtig weder. pen. Hoor'
r. En wipt in eenen boom. Volo.
Hetbeginter winterachtig uit te zien. V an hier Daarm ede wipt lliJ-m et een sprong naar beneden.

winterachtigbeid'
.

BI
ZANDT. Voorts, zègt men van dingen,die niet

W :nleren , onpcrs. w., het winterde, het vastliggen.datzp-wippen:de plank waarover ik

heeft gewintcrd. Koud zi
jn: hetbegint reeds te liep, begon te wippen. Ergens afwippen, is
winteren. Zamenstell.:overwintercn.waarin win- daaraf kantelen. Bedr-, schieli
jk op-, en vervolteren intusschen eene gansch andere beteekenis gens wederom nederwaarts bewegen: hj werd
heeft,namel
i
jk,den winter overbli
jven.
aan de wipgalg gewipt. Eene brug wippen is,
W lnlergervl. v.,zie wt-nterkoven.
tlezelve ophalen. lem and wippen is, hetn doen
W :nlergroen,o. Een pl
antgewas van zes tuimelen,hem van zi
jn ambt enz.berooven. Van
verschilendesoorten:rondbladig wintergroell,ge- hiergewip,wip,wipper,wippertje,wipping. Zakroond w intergroen,enz.
mengtell-: w ipbrug, w ipgalg, wiphout, wipkooi,
W :nfer'xa ar, o. Dat dikke haar, waar- wipneus, w ipplank,eene plank, w aarmede twee
mede somm ige dieren in den winter gedektw or- personen aan derzelver einden gezeten,zich op-

den:hetdikkewjnterhaarvan den beer.

en neerwippen. W ipstaart,KlL., bj wien wip-

825

WIPPT,ANK- WISSELEN.
'

steerten m et wispelsteerten verwlsseld wordt,enz. sschen. A1 wle,of wat wischt. Bkzonderljk,
een werktuig om het kanon van binnen uitte
Afwippen,opwippen,enz. Klanknabootsend.

wisschentin plaatg van den wisscher greep hj
4llppl.
auk,v.,ziewt
ppen.
'
denlepel.Zamenstell.:wisschersklos,wisschersstok,
W fpstaarlen,zie wl
ppen.
'
W ls!bi
jv.n.en bi
jw.,wlsser,wist. Evenveel wisscherstouw.
a1s gewls. Zeker,w aarop men staatkan m aken: W isgel, m.,meerv. wissele. Bi
j KIL.evenhet is eene wisse zaak. Om klaer en wis be- vecl a1s lvl'sselthghe, de daad van wisselen, afwisscheit llithaeren mont te hooren. V oxo. Doel- selen. Hedendaags,een schriftel
i
jk bevel
, om zoo

treFend: een wisse schoot. M et eencn wissen of zoo veel aan iemand te betalen. Anders winslag. Vasteli
jk,zekerli
jk:weIwis!Hi
jkomtwi
s. qseîôzs/. Een wisselop Amsterdam is, een betae
lingsbevel, Waaraan aldaar voldaan moetworden.
Van hierwisheid,wisseli
jk,gewis,enz.
W lleh , v., m eerv. w isschen. KlL. wl'
sse! De wisselkoers, of wisselpri
js,de pri
js,waarvoor
elders wis. Teen, twi
jg:nu breit en vlechthi
J men de som ,die in zulk een bevel.uitgedruktis,
hierde Rubiaenschewis. VoND. BtiKlf
u.bi
jzon- verllandelt:de wisselop London isteA msterdam
derli
jk eene twi
jg, waarmede men brandhoutin gerezen. Zamenstell.:wisselbank,wisselbrief,wiseenen bundel zalnenbindt,en een gedraaide band selgeld, wisselhandel,wisselllandelaar,wisselkoers,
van teenen, stroo, enz. V an hier het onverb. wi
sselpri
js, wisselregt, wisselrekening, wisselsti
jl,
bi
jv n.wisscàen,van wisch:een wisschen korf
je. wisselzaken,enz.
Zam enstell.:wischhout,anders wissehouts,zoo veel
Wissel5 hoogd. TF:cA.
:eJ,lslooR.uuexsol,KlRo
hout.s'ls er in eene w isch gaat. KlL.
wehsal.neders.wessel.zweed.vöxel,was,vödr de
'W :selt. v.y meerv. wissehen, Van wlsschen. uitvinding van den wisselhandel,enkel in deeerstIets, waarm ede men w ischt: de tafel met eene gemelde beteekenis gebrui
kelk-k,en komtvan wè
sw isch afvegen. Zamenstell.:aarsw isch,stroow iscll, selen.
'W issela ar, 1n.,m eerv.wisselaars en wisseQnZ.
Van wissekn. Eigenli
W lselllew agehaee,ziewt
qjewaqlk.
lk, al wie iets wis-

W :slewagle.o.,meerv.wijewasjes.Leur, selt. ln het gebruik, iemand,die zich methet
beuzeliug: hct kost mi
J een wisjewasje. Jvisje- verwisselenvanmuntspeciënbezig houdt:hetgeldt
wasjesmaken is,somti
jds,twistverwekken:maak derwisselaren stortedehj ukt. BI.
3BELV.
geene wisjewasjey'. Misschien is dit woord van W lsse:baar. bi
jv.n.en bjî
v-,wisselbaarwis, wt-sch, in de beteekenis van stroowisch, of der, wisselbaarst. Van wlsselen. Dat verwisseld
ietsdesgel
i
jks van geringewaarde,gevormd. Uit kan worden:datgeld is hiernietwisselbaar. Dat
de zamenstelling strontwtqlewaqie,zoumen opma- ligt afwisselt, veranderli
jk,onbestendig:een wisken,datwiqlewasjeeigenli
jk eene aavswhchbetee- selbaargeltlk. l.
)e maen,die wisselbaerhacrlicht
kende;en dan zou de warespellingwt
scàjewaschje dan ebben zagh, dan vloeien. VoNo. Van hier
zi
ju,van wisschen cn *asschen.
wisselbaarhei
d. Zamenstell.:onwisselbaar.
W llku nde. v.,zie wiskunst.
W igseiban k.v.,meerv.wisselbanken.EigenW :skundlg. bi
jv.n. Yerschilt eenigzins li
jk, de bank,waarop een wisselaargcldverwi
gvan wiskunstig. Ditlaatste i
s naar de grondrege- selt;maardoorgaans,een gebouw,waarmengjn
Ien der wiskunst afgemeten, of uit de w iskunst geld tegen bankbrieven, of deze tegen geld,verontleend:hetsteunt op w iskunstigegronden. Een wisselen kan. Anders de bank, eng. bank, ital.

wiskunstig bewi
js. lets wi
sl
tunstig betoogen is, banco, fr.banque,hoogd. P chselbalîk. 'tZuiden,
met bewi
jzen uitdewiskunst. MTiskulstig zeker diep en langk, ontfangt geheel Peru, op zi
jne
is zoo zeker,a1s iets,dat op wiskunsfige gronden wisselbanck. Voxo. De wisselbank van Lonsteunt. Maar wiskundig is tot de wiskunst, of den.

wiskunde, betrekkeli
jk: een wiskllndig gescllrift. '
W lggelbrlef.m.,ziewissel.

Voorts, wordt dit woord a1s z.n.,m .,gebruikt W lsseAen. b.en o.w.,ik wisselde,heb gevoor eenen beoefenaar der wiskunde,eenen w is- wisseld. Bedrs,verruilen:en wisselt'svaders hof

kunstenaar: de wiskundigen maken zich bi
j de om al 'tgewas der zomeren van 'tgraenri
jek
meeste kunstenen handwerken zeer verdiensteli
jk. Prt
lissen. Voxo. Bi
jzonderli
jk, een groot stuk

W lsk u nst, v. Anders wèskunde. Eenc w e- gelds tegen allder klein geld verruilen: eenen
tenschap,aall welker onderdeelen men den naam gulden wisselen. Paarden wl-sselen verschilt van
van meetkunde,stelkunst,enz.geeft. Van hierwis- paarden r:rrpfffcn; dit is evenveela1svertuischen,

kunstenaar,wiskunstig,wiskunstigli
jk,enz.
maar het andcre beteekent,verschepaarden ne'
%vlspel.
ex:,zie wispelstaarten.
men. Tanden wisselen is,nieuwetandenkri
jgen.
W fppe:slaarlen, o. w.,ik wispelstaartte, Brieven met elltander wisselen is,dezelve over en
heb gewisllelstaart. Anders kwispelstaarten,ltlL. weder schri
jven. W oorden wisselen,metelkander
wt-spelsteerten en wtp
-steel'ten,m et den staart wispe- spreken. Eenen kogel wisselen, een tweegevecht
len.d.i.heen en weder bewegen,ofkwispelen. m etpistolen houden. Onz,op elkander Aeolgellde

W lspellur:g, bi
jv.n.en bi
lw-,wispelturi- veranderingen ondergaan: daar alles wisselt en
ger,wispelturigst. Van wts
pelen. W uft,verander- vergaat. Elkander op weg voorbi
jri
jden: er is
l
i
jk, onbestendig: welk een wispelturi
g mensch! geene ruimte,om te wisselen. Val
lpaarden wisVan hier wispelturigheid.

selen is,in plaats van de paarden,die men heeft,

W lssehen.b.w.,ik wischte,heb gewlscht. andere kri
jgen. Van tanden wisselen, of enkel
Vegen:het vuil van de tafelwisscl
aen. Sj eet wisselen,andere tanden krjgen. Van hiergewi
s-

ende wischt haren m ont. BIJBSLV. V an hier sel,wissel,wisselaar,wisseling. Zamellstell.: wisgewischt,wisch,wisscher. Zam enstell.:wischdoek selbaar, wisselballk, wisselbrief,wisselhandel,hanenz. Afwisschen,uitwisschen,enz.
delin wissels wisselheer,wisselhonden, wisselWhschen, hoogd. wi
schen, nedcrd.wl
sken,eng. hui
s,wisselkans,wisselkind,wlsselkleed,wisselkoers,
to ttJJ?-.
4 ,isverwant aan wasschen.
koers van den wissel wisselkoets,wisselkoorts,
W flselx.
ee. m., meerv. wisschers. Van wisselloon, wissel
paard, wisselplaats, wisselvallig,
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enz. Afwisselen, inwisselen,uitwisselen,verwisse- W 'lgeAd.o.,ziewltie.
len,enz.
W :égeu d,o. Hetetlelste van alle m etalen:
X -:::2en, neders. wesseln, hoogd.wechseln.TA- men kan de platina gevoegeljk met den naam
luxx.wechslen,vries.wichsel
je,zweed.vöxla,schi
jnt van witgoud bestem pelen.
verwantaan het lat.vices.
'W :klleuk, o. Hethout van eenen zeergrooM ':ggeigeAd, o. H et geld, dat iemand in ten amerikaanschen boonl:het harde withoutvan
eenen wisselgelastwordtte betalen,in tegenover- Jam aika is hagelwit. V an hier withoutboom.
stelling van het geld,hetwelk m en in den handel W :1Je, o*
y meerv. witjes. Een kapellet
je:
daarvoor bedingen kan:zooveelwisselgeldm aakt, witjes vangen.HALMA. ln de gemeenzamevervolgens den wisselkoers, zoo veel in klinkende keeri
ng, een stuivert
je,ofdubbeltje:er isonder
munt. Geld van de wigselbank: de wisselbank aldie centen geenenkelwit
je. Soortgeli
jk eelle
vertelt een'schat van KRszus aen 'tgereede wis- beteekenis had witte otllings, volgens KlL.; en
wt
t
ge
l
d
bet
e
ekent
,
i
n
over
e
enkoms
t
daar
mede
,nog
selgelt. Voxo.
'W fsgeRh aude', m .,zie wî-sselen.
steeds zilveren munt.
W :sseAheer. m ,,meerv.wisselheeren. Een W l:k lvasl, m.,zie wit.
heer, die hetopzigt over het wisselen houdt,een '
W 'lle.zie wil
ie.
W lllebeoed,o.,m eerv.wittebrooden.Brood
bestuurtler van de wisselbank:de wisselheer voor- '
van meclbloem, dat witter dan antler brood,maar
aen enz. V oxo. Hoogd.W echsel
herr.
W :sseilng . v., meerv. wisselingen. V an echternietalti
jf
leven witis:datwittebrood verwisselen. De daad van wisselen;oulings,ook zt,?':- dient den naam van witbrood niet. Een stuivers
sel:de wisseling van alhetonderm aansche. Avis- wittebroodje. Zamenstell: wittebroodgdeeg,witteseling Van paarden, van tanden, enz. V oortg, broodskind, een vertroeteld mensch, die tegen
ne ongemakken bestand is. W ittebroodskoekoulings, ook een wlsselkind, dat tegen een ander gee
verwisseld 1s,KIL.wisselincken kvt-sselbalgh,hoogd. Je, een klein wi
ttebroodje, of koekje van witteWechselbalg.Norx.wl
hsellhg.eng.tlancellng.
broodsdeeg.
W lllen. b. w.,ik wittede,heb gewit. Van
'W lsgeRk:nd. o.,zie wisselin'l.
W lgle'keees:m.,zie wz-ssel.
wtt. W it maken,metwitselvan kalk bestri
jken:
eenen muur witten. Van hierwitsal,witster,witW lgwelprus.m.
,zlewt'
ssel.
W fgse:eegt. o Hetregt, volgens hetwelk ter, al wie, of wat,wit; bi
jzonderli
jk,een witer over geschillen ter zake van wissels wordt be- kwast.
'
W
l
ll
er,
m
.
,
z
i
e
wi
t
t
e
n.
slist: het amsterdamsche wisselregt. Bi
j ditregt
volgtmen den wisselstt
jl,ofdegewone handelwi
js W :lv:seil. m. W ordt voor blel.roren,enz.
ten aanzien van wissels.
gebruikt.
W ::w erk ex. m., meerv. witwerkers. Een
W flge:slll'!m.,ziewt
sselregt.

jnwerker in delnen,ofanderwitachtig hout:
W :sse:vai:lg.bi
jv.,n.en bi
jw.wisselvalli- sehri

gex, wisselvalligst. Van een wisselend gevalaf- eene witwerkers latafel.
hankeli
jk. Verallderli
jk, ongestadig: het wissel- W eede. v. D e daad van woeden;eene opstuiving van toorn,welke iemand buiten zich zelvalli: kri
jgsgeluk. Van hierwisselvalligheid.

jgeraaktin woede. Hetdierbegon
41:1.bi
jv.n.enbtiw.,witter,witst. Dehelderste ven voert:hi

van alle kleuren hebbende:zoo wita1s melk,of van woede te schuimbekken. Andere razerni
j:
Sneeq%v. D aer de witte zeilen vaeren. Poo'r. De dichterli
jke woede. Toen de profetes op haren
woIgeschooren van eenwitteschaepevacht. Voxo. drievoetin woet
legeraakte. Bi
jzonderli
jk,zoodanig eene a1: totwreedheden vervoert,en allerlei
W itgeverwdqwitbestorven. Hetollzi
jdiggeslacht, ver
nieling aanrigt: om de spaansche woede te
a1s z. n., zonder lidwoord:zwartop wit,zwarte

j Voxo.vindt men: wraeck
letters op witpapier,schri
fteli
jk bewi
js. Maak, weeren. HoorT. Bi
dat gi
j zwart op wi?van hem kri
jgt! Methaar te nem en aen den woede, die hem doorschoot.
verschgevlochte krans van roozenrood en wit. Hier is dit woede manneli
jk.ofhetiseenxander
HoolT. M et een bcpalend lidwoord:in hetwit woede,dat,even a1s het eng.wood,mecklenb.woogekleed. Het wit van een ei,van het oog. Het de,eenen wocdende aandnidt. Zamenstell.:kri
jgswit der tanden laten zieu,andersbliktanden. Bi
j- woede,volkswoede.
'
W
eeden
.
o.
w.
,
i
k
woedde,
he
b
ewoe
d.
zonderl
i
jk,is wit een doelwit: oogende op zi
jn
wit. V oND. Naa'r het wit schieten. Het wit Zich aan de geweldigste bewegingen overgeven:
treFen. En overdragteli
jk, de bedoeling:a1s
I
li
j wocddevan gramschap. l)e dollzeid woedtom
te brengen. 'tfelste. V oxo. De zee Woedt, a1s zij zeer onzjn witwaar,'tlandtonder datjukvre
e had tot stuimig is. De Vlammen Woeden,alS zi
Hoor'r.
Elck ingezeten liefde en
J allesmet
@
n brand steken. De kri
jg woedt,alshj
zi
ln Wlt. V oNo. W itte Donderdag is donderdag geweld ibl
tte Vri
VOOr paschen. W i
jdaz, vri
jdag voor zich tot oedvergieten cn vernieling verheft. Zoo
t kri
jgslieden:elk woed om stri
ld,en
paschen. Van hier witachtig, witheid,witje,ka- woeden ool
tell.: witbeen, toont zich onbeschroom d. L. D. S. P. Tegen
pelletje;witte,witten,enz. Zamens
witbek, witbier,witbout,witgeld,witgoud,witgul- zich zelven woedcn,zichzelven onzinnigljkmis-

den, witharig, without, witkop, witkoppig, wit- handelen. Tot verdere opheldering van hetgekwast,ecn k&
vast,om muren tewitten witli
jvig, bruik van ditwerkw.diene:dikwilsin het bloed
witoog. witpoot, witstaart, wittebrood, witvisch, van ei
jge kinders woedt. D.JoxxTzas. Boven
witvlerk, witwerker, enz. H agelwit, snceuwwit, m aten tegen haer woedentle, hebbe ick se vervolgt.BIJBRLV. W at drift beheerschthetwoedend
eDz.
s
.
wt
t
t
,
l
'
ri
e
s
.
wi
i
t
,
eng.
mhi
t
e
,
W
I
Lheidentlom ! L. I7.S.P.,waarwoedend a1sbi
jv.
1
7
1
;
/
'
.
*
,
1
,
# neder
LERAM. um'z, ULPHIL.hueits,hoogd.wdsz,is een n.voorkomt,geli
jk ook elders:zi
jwerd nogwoejw.bezeer oud woord van eenen onzekeren oorsprong. dender. De woedendstevan allen. Alsbi
men het in:hetetormtwoedend. Van hier
W :laehllg.bi
l
-v.n.en bi
jw. Nietwit,maar
woeder,enz. Zamenstell.:uitwoeden,verdasrnnsr zweemende:witachtie llaar.
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woeden, waarvan het deelw. vel.woed alleen ge- W roeten) de varkens woelen de wortelen uit.den
grond. Ook van levenlooze dingen :opdat de ribrnikelpk is;voortwoeden,enz.

fpbcdezl, hoogd.wuthen, NoTK. wuoten,schi
jnt vier geene gaten in den di
jk woele. In ditalles
zi
jne beteekenis aan zi
jnen klank verschuldigd,en heerscht het denkbeeld van eene gestadige beweheeft nooit de beteekenis van zwemmen,die het ging op of om hetzelfde punt; even als in de
registerop Hl/lcpsc.van M .S'roKl daaraan geeft, ollz. beteekenis van de opwelling eenerbron,die

noch die van vloei
jen, die Klla.daaraan toekent. daardoor steeds In btweging qehouden wordt.
D eze beide beteekenissen bebooren totwaden,k'/c Eene beteekenis,welke woelen bkKzxz.heeft,van
woed.
W eedend, zie woeden.

welkewoeldl
j bi
j hem die van overvloedi
g ontleent,zoo a1s woeldie val)eenebron:vergelkk
W eedlg. bi
jv.n. en bi
jw., woediger,woe- woelwater. Ja eene beteekcnis, die voor de eidigst. Van woeden. W oedend,verwoed:da'ndoor genli
jke A'an woelen,zoowe)als van wellen en waleen woedig V orst.VYAERD.REDEXR.
!6n, mag gehouden worden, en de m oeder is van
'fv eek ee. m. Gewin, datm en van uitgezet de opgenoem de beteekenissen van woelen,en de
geld treltt:ick kom ende hadde hetselve metwoe- volgentte oll
zi
jdige van zich om en om draai
jen

kermogen eischen.BIJBSSV. Metgeenenbill
i
jken e)1wentelen:slapelooslag ik in mi
jnbedtewoewoeker. Hoorl'. Die vri
j van allen woeekeris, len. Spartelen:het ondier woeltenworsteltlang.
denzelven niet behoeftop tebrengen.VoNo. 'Ook Voxo. Zich op meerandere wjzen eigenl
jk beander gewin:zjne zielsvermogens op woeker zet- wegen :krioelt, en woelt,en vlieght.Voxo. Imten. Dat kon den ackerman totgrooten woecker merswoelendei
jdeli
jk. Bl.
y.
sl'
lav.;enoneigenli
jk:
di
jen. VoxD. Bi
jzonderli
jk,onregtmatig gewin: na zulck een zeestorm woelt hetzeezieck Brittendie sjn goed vermeerdertmetwoeckerendemet lant. Voxo. Ilat onrustig volk houdt niet op
overwinst. Bll.
Bssv. Dienooitzi
jn geld op woe- m et woelen. Van hier gewoel, woel, woeldig.
cker geeft.L.l).S.P.,dat is,op renteyover het woelerjwoeleri
j,woelig.woeling,woelsel. Zamenalgemeen, welke de lsraëllers elkanderen niet af- stell.: woelgaren,woelgeest,woeltouw,wotlwattr.
nemen mogten. En hetnajagen van ongeoorloof- woelziek,enz. Bewoelentomwoelen,enz.
de rente: woekerdri
jven. 1)ewettentegcn den W ee'g aeen . o.yz1e woelsel.
woeker handhaven. Oulings,was woeker ook zoo W eelgeesl. m ., m eerv.woclgeesten. Een
veel alsdatgeen,hetwelk wi
jthanslomberd noe- onrustig gem oed, dat tot allerleibewegingen gemen: ei
jn panden in'den woekerdragen.Glscll. neigd is: die rusttloose woelgeest.
V an hier woekerachtig, woekeren, enz. Zamen- '
W oeAse'. o., meerv.woelsels. Van woelen.
stell.:woekergeld,woekerhandel,woekerwinst,enz. A1 wat m en ergens omwoelt, om eene brtuk
JFbe/
cer,Ksao wocher,OTERID.wuocber,hoogd. daarvan te verhelpell,ofalle schaving daarvan te
W'
?
zcl:r,deen.aager,zweed.ocker,i
jsl.okur,komt weren. W annecr ditwoelseluitgaren,ofuittouw,
van het verouderde oeken, en hetoudnoordsche bestaat, geeft m en daaraan ook de nalnen van
werkw.öka,verwantaan hetlat.auyere,en even- woelgaren,ofwoeltouw.
cens vermeerderen beteekenende. Dat het ei- W eeAteuw . o.yzie moelsel.
genli
jk gewin over hetalgemeenaandnidt,bli
jkt W eeRw a4er. m., ?peerv.woelwaters. V an
uit) daz wocher sines ovezes, het voortllrengsel wcter en woelen.
, zich in hetrond bewegen,a1s
zi
jner vruchtboomen. W IsI.ERAM.;en uiterdewuo- het water,dat gestadig in eene bron,die daarvan
oulings den naam &'an moelbekwam ,opwelt. D us
câer,aardvruchten,bi
jNol'
x.
W eekeraar. m ., meerv. woekeraars en eigenljk,opwellend en woelend waterjmaardeze

woekeraren. Van woekeren. Een najager van beteekeni
s, inwelkehetwoord onzi
jdlg zou moewoek-erwinst:na datAlz>alusdewoeckeraerditgc- ten zi
jn,isin onbruik. Men bezi
gthetnog enkel
sproocken hadde.V oxo. Van hier woekeraarster. in die van een mensch vo1beweging:datis een
W eekeeaehélg.bjv.n.en bjw-,woeker- rcgte woelwater. En men ziet hierbj op li
gachtiger,woekerachtigst. Van woeker. Aan woc- chaamswoeling; terwjl men daarentegen dievan
ker geli
l'k,van den aard van woeker:woekerach- den geestin aanmerking neem t,alsmen dennaam
tige winst afnemen.
van woelgeestaan iemand geeft.
W eek eren . b. en o.w..ik woekerde,heb W eeugdag. m .
'
, m eerv.woensdagen. Van
gewoekerd. Bedr., door woeker verwerven:veel dag en woen, eenc verkorting van W ODAN,den

gelds bi
jeenschrapen en woek-eren. Hi
jheeftzich kri
jgsgod dernoordschevolkeren,wiensnaam men
ri
jk gewoekerd. Onz.,ongeoorloofde winstnaja- eveneens verkortte in Woensmagen, zoo a1s men
gen: m et woecker van eenich dinck, daermede het gesternt
e van den wagen noemde,datW de
m en woeckert. BxaBELv. Evenveelwelk voordeel Anglosaksen den llaam van Irminswagen voerde,
zoeken: met zdn talent woekeren. Yerkri
jgen, omdat zij aall W oowx den naam van IRMIN gadoor vli
jt bekomen: het vruchtbaar Nederland, ven. D e vierde dag der week:woensdag na pagewoekerd uit de baren. V an hier gewoeker, schen. V an hier woensdagsch, dat op woensdag
woekeraar,woekeri
j, KlL.woekering. Zamenstell.: plaats heeft, Zam enstell.:woensdagavond,woenswoekergeest, woekerwinst,ollgeoorloofde winst,woekerzucht, ellz. Afwoekeren, uitwoekeren,enz.
Van woeker
W eek erw :n sl. v.,zie woekeren.
W eek erzueitl. v. V an woekeren. Geneigdheid tot woekeren: tot beteugeling van de
woekerzucht. V an hier woekerzuchtig.
W oe'. zie woelen.
W eeAd:g. zie woelen.
W oeAen. b. en o. w., ik woelde,heb gewoeld. Bedr., vastwinden: een touw woelen.

dagm orgen,waarvan men in den tweeden naamval
woensdagsavonds en woensdagsmorgens vormt.

W eengw agen, m.,zi
e W oensdag.
W eerdeu , o. Zekere stad in Holland,aan

den Rjn gelegen, voorheen eene vesling. Yan

hier W oerdenaar,woerdensch. Boxnoax zegt,dat

Woerden, in het angels.een slot,of eene eterkte
beteekent. Zie verder woert.

W eeehaan. m.
, meerv. woerhanen. Bd
KIL. en HAXZMA een fazant, wienswi
jfje bj den
laatstgenoemde den naam van woerâen voert.
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w oerheu, v.,zie woerhaan.
W oibaa', v., meerv. wolbalen. Anders
W oekl, v., m eerv. woerten. Evenveel a1s wolzakb hoogd. Wollsack. Een zak,die met wo1
waart of waard; zie waard, m. V an hier de opgevuld gs:ecn mensch a1s eenewolbaal,ofwolbenamingvan de HoogewoertteLei
jden,en mis- zak,een lomp grof mtnsch.
schien ook die van WGerd6z
l, oulings Wo3.then en W eibeesl. o.,zie woldragend.
cor&n.
W e:bere:den . o. w ., enkel in de onbe-

W eesl:bi
jv.n.en bi
jw.,woester,woest,zeer paalde wi
jze gebruilteli
jk. Anders wolkaa3'
den,

w oest. Yan levende dingen, ongetemdj hoogst
ongeordend en verwilderd: een woest m ensch.
Broghten 'twoeste volck totootlnoedtenontzagh.
VoxD. W ild, of onstuimip in: welk een woest
gelaat! W oeste blikken. Een woest geschrei.

wolkanlmen, wolscâet'den, enz. Van hier wolbereider, anders wolkaarder enz,jw olbereidster,anders
wolkaardster enz.
W o:doorn, m . Een oostindische katoenboom : de gedoornde stam van den w oldoorn is

Om dat zi
j de eerste dorst doorwoestegolven soms we1vi
jftig voeten hoog.
streeven. HulloEc. Hi
j naderde ons woest en W o:dragend. bjv. n. Van wolen dra-

onbescheiden. Van eene plaats, of een oord,is .gc?l#, deelwk van dragen. W ol, in plaats van
woest, onbebouwd, en hoogst ongeordend: het haar, op llet li
jfhebbende;hetwoldragend vee,
land ligt woest. Dat Jerusalem woest is, ende waaraan men ook den naam van wolbeesten geeft.
hare poorten metvi
jerverbrandt.BIJBELV. Yan W eidrager. m .,zie wol.
hier woesteljk, woesteling,woçsten,in verwoes- W eldr:g, m.,zie R,o!.
ten, woestenj, woestheid, woesti
jn. Zamen- W e:f. m ,,meerv.wolven. Een verseheurcnd
stell.: w oestaardig enz. V erwant aan het lat. dier van hetzelfde geslacht als de honden,vossen,
vastaze, verwoesten.
enz.:als lammeren in 'tmidden derwolven.BIgW eeslaard:g,bi
jv.n.,woestaardiger,woest- ssLv. Zooschuwthet 1am den wolf.Voxo. Onaardigst. Van woesten aardky,van aavd. Mroest eigenli
jk,zekereworm in debi
jenkorven:debi
jen
van aard:een w-oestaardig volk. V an hier woest- hebben den wolf. Een insekt,datde boomen beaardigheid,woestaardigli
jk.
schadigt: hetgeboomt: lkdt veelvan den zwarten
W eeséel:lk, bi
jw-, van woest. Onstuimig- wolf. Een korenworm : de wolfis in dat koren.

li
l-k,op eene hoogst ongeregelde wi
jze:woesteli
jk In aldeze beteekenissen neemtmen wof,verza.
kwam hi
j binnen stuiven. Het haar hing haar m elbaar. Voorts, geeft K IL. dezen naam, even
woesteli
jk om hethoofd.
aIs men nog steeds in D uitschland doet,aan een
W oesleiing, m.,meerv.woestelingen. Een voortvretend gezwel, fr.loup,middeleeuw.lat.luw oest, ongemanierd mensch. Als m en het van
Mrolven in schapenvellen zi
jn schadeli
jke

cenevrouw bezigde,zou hetvrouweli
jk zi
ju.
W eesten! zi
e woest.

die zich onder een onschadelkk voor-

komen vel-lnommen. Geenen wolf in den btzik
'W eeslen u.. v., m eerv. woestenil.en. van smoren, geen noodeloos geheim van iets rnaken.
woest. Andexs woesoh. Eene woeste landstreek: Eten alseen wolfis,heelgulzig. Van hier wolin dorrewoesteni
jen.L.D .S.P. Tn eene heide rfn,hetwi
jfjevan eenenwolf. Zamenstell.:wolfofeen woestjn. Voxo. Het tot nogh toe in de achlig, wolfsangel, wolfsbezië, wolfsboon,wolfseh,
wo
l
f
ac
ht
i
g
- wolfsgebit, wolfshond,wolfshonger,
woesti
jne gepreel
tt was.HooFT.
wolfshuid,wolfsklaauw,wolfskop,wolfskruid,wolfsW eesélln.v.,ziewoestent
j.
W e'. wolle,v.,meerv.wollen;datalleen van kuil, wolfsmaand,wolfsm elk,wolfsmuil,wolfsmuts,
verschillende soorten gebezigd wordt. Fjn,kort, wolf
spels. wolfspoot,wol
fsschi
jn,wolfstand,wolfskroes, en ineengeslingerd, haar:de w olvan het wortel, wolvenaard,wolvenjagt,wolvenspoor,enz.
hoofd van eenen neger. Die poedelhond heeft Bi
jenwolf,geldwolf,korenwolf,weerwolf,enz. Verloutere wolop httli
jf. Soortgeljk een: beteeke- wanty volgens A DSLUNG, aan het lat.vulpes,ep
nis heeft het woord in boomwol. Maarbi
jzon- afkomstig van het moesogoth.wilwen,rooven.

derlkk gebruiktmen hetvoorhethaarvan scha- '
W elfselz.ziewof.
pen:wolvan Angola;jslandschewol. Sjsoeckt W e:fselude,o.jzie wolnedak.
wolle endevlas.Bzassrav. Gi
jverscheurten vilt W eifsh end, m ., m eerv.wolfshonden. Een
de kudde en plukt de wol.1.)s Dscx. De wol hond,di
eop de wolvenjagt afgerigt is; en een

vaneenevachtgetrokken.V oxo.V eelgeschreeuw , hond, die uit de paring van eene wolvin met
m sar weinig wol, zie geschreeuw. ln de wol eenen hond, of uit die van eene teef meteenen

geverwd is,ei
genljk,wollen stof,die gcverwd is, wolf,voortgekomen is.
eer zj geweven wordt;oneigenli
jk,een mensch, w elfsltonger, m. Een ongemeen hevige
die zich aan niem and stoort. Het wollig haar, honger:geeuw-of wolfshonger.
dat men somti
jds aan bloemen en kruiden vindt, w o:fskiaauw , m.,meerv.wolfsklaauwen.

draagt ook dezen naam. Vanhierwolachtig,wo1 De klaauw van eenen wolf. Ook een plantgewas
baal, w olbeest w olbereiden, enz., woldoorn,wol- van verschillende soorten.

draa'
ter, woldrager, ofwoldrig,vooreen schaap: '
w oxfskxu:d.o.,ziewolfswortel.
dt woldrig,dien de schrik enz.M ooN. Deleeuw

'W o:fs- aa nd, v., m eerv. wolfsmaanden.

met woldrig op de jagt. HOUTAM; even als Bi
j IklL. en HALMA,denaam derlaatstemaand
vaandrî
è voor vaandrager. W olgrasy wolhandel, van hetjaar, wanneer de wolven hieromstreeks

w olkaard, w olkaarden,wolkam,wolkamm en,enz. oulings hetm eeste plagten te w oeden.
W olkooper, wolkruid, wolplukken, wolplultker, 'w oIfsm e:k. v. Ook dulvelsmelk. Een
w olscheiden,wolspinnen,wolyerwen,wolvlokywol- plantgewasvan velerleisoort,welks m elk, ofsap,

zak, enz. Boomwol, geitqpwol,schapenwol,enz. dikwi
jls heel vergi
ftig is, Zamenstell.:bastaardSchi
jntaan vel,hetlat.vellus, enz.verwant.
wolfsmelk, dat een ander plantengeslacht aanW o:aeille
zg. bjv. n.en bjw.,wolachtiger, duidt.
wolaqhtigst. Aan wo1 geldkend:wolachtig haar. w olfsm u:g, v.,meerv.wolfsmutsen. Eene
Yaq hier wolqchtiahei4.
muts van eene wolfshuid.zoo als beerenmuts eene

WOLPSPOOT- WONDER.

8Z9

m uts, van een beerenvel gemaakt: een deelbe- W oAien . zie wol.
dekt hethooft meteen rosse wolfsmuts. Voxo.
W o:leu, onverb. bi
jv. n.
, dat van wolis:
W e'fspeel, m.
, meerv. wolfspooten. 11e wollen stoffen. Zamenstell.: wollennaai
jen, wolpoot van eenen wolf. Ook waterandoorn. Een lcnnaaister,wollentlaald!wollenwever.
plantgewas:europeschewolfspoot,virginischewolfs- W oApAuk keu. zle wol.
poot,enz.
W eAselte:den ,zie wolbereiden.
W eifskand. m,,meerv.wolfstanden. Eigen- W e:spluneu . o.w.,enkelin de onbepaal-

li
jk,de tand van eenen wolf: KIs.een tand achter aan het l
takebeen der paarden. Hoogd.een
kleine zwartetand,diedejongevarkens hindert
Bj deNatuurkennerszekerslag van zoogenoemde tandhorens.

dewi
jzegebruikeli
jk. Garen vanbereideygekaart
le, of gekamde, wol vervaardigen; zi
j geneert
zich metwolspinnen. Van hierwolspinner,wolspinneri
j,wolspinster,enz.
W oivedak, o., meerv. wolvedaken. Een

'
W eifsw er*e'. m,, meerv. wolfswortels. dak van eene zekere bi
jzondere gedaante. Van
Akonjt. Een plantgewas, waarvan men verscllil- dal
c en wo% dathiereenebi
jzollderebeteek
-enis
lendesoorten telt,die meestalzeer vergiftig zi
jn. hceft, even a1s in wolfseinde,heteinde van een
Men bezigtin deszelfsplaatsook wol
.L'
kruid.
dak,datmetdrie ofvierhoeken schuinsaioopt.

W oAfvangee. m .,meerv. wolfvangers. Ie- 'W eAvenpren l, v., meerv. wolvenprenten.
mand, die wolven vangt. Ook worden dikke, Anderswolvenspoor. De voetstap van eenen wolf:

ruige handschoenen,zonder vingers, wolfvangers de wolvenprenten ontdekten ons,waar het ondier
genoemd, als geschikt, om op dewolvenjagtte zich verseholen had.
gebruiken.
'W e:gras,o. Anderskatoengras,lcatoenbloent,

'fv ol.venspoer, o.,zie wolvenprent.
'W eiverw en, o.w,, enkelin deonbepaalde

enz. Eelle grasplant van vi
jf soorten:gemeen wi
jze gebruikeli
jk. Bi
jzondere kleuren aan de
wol
gras,alpiseh wolgras, virgilisch wolgrlls, enz. wolgeven,eer zi
j versponnen,ofverweven wordt.
W e:hande'.m.,ziewol.
Van hierwolverwer,wolverwerj,enz.
'
W eRky v.,meerv.woll
ten. Eene verzameling

van A'ochtlge dampen in de lucht:hoe de wint

'
W olv:n. v.,zie wolh

W olzak. m .,zie wolbaal.

deze duistcre wolk voortdrjvc. Voxo. Bruine 'W endar*s,m ,ziewondheeler.
wolken dik van zwaareregenvlaagen. HooGvL. W ondbaar, bi
jv.n.,wondbaarder, wondD iens dubbeltoppen dringen door de wolcken baarst. Van wonden. Die of dat gewond kan
hemelwaart. SIaISGH. Fig.,is eene donkerewolk, worden:het verschuiven van den helln m aakte

een dreigend vooruitzigtvan ongeluk:alzoodreef zi
jn voorhoofd,ofhem aan hetvoorhoofd,wond-

over deze donkere wolk. HooF'r. svolken van baar. Van hier wondbaarheid. Zamenstell.:on-

rook en stof,zi
jn bekende uitdrukkingen,even a1s wondbaar.
eene wolk van sprinlthanen. Eene wolke van ge- 'W ondep v.9m eerv.wonden. Eene kwetsuur
tuigen is, in den STA'
rsxBlJBls, eene menigte. des ligchaanls: aall ztjne wonden-sterven. Boet
Een kerel a1s eene wolk,een kloeke en rustige. met uw wonde en smart mi
jn dootwonde. Voxo.
Een wolkje in cen edelgesteente is een donker Hetverborgen houden eenerwonde. HooFT. De
plekje. Eindeli
jk, bezi
gt men dit verkleinw.ook wonde stttatheel mooi. Eene smartverwekk-ende
weleens voor een donl
tertrekje:erkwam een aandoening derziel:welk eene wonde voor zjn
wolkje op haaraanminniggelaat. Vanhierwolk- vaderhart! 1)eKoninginvoeddediewonde.Voxn.
achtig,wolken,bj lfzL.metwolken bedekken,of Balsem vooriemandswondebeteekcllt,opbeurend
bedekt worden, anders bewolkenj en wolkswi
jze en troosteli
jk voor hem. Eenepleisterop iemands
maken, van waar gewolkt,wolklg. Zamenstell.: wonde leggen, deszelfs leed verzachten. Iemands
wolkbotlg,wolkbreuk!wolkenhemel,wolkellkolom, wonden opkrabben,deszelfsleed vernieuwen. Die

wolkgevaarte,wolksmjze,wolkzon, enz. Donder- wonde ig ongeneesli
jk, aan tlatleed isgeen verwolk,m orgenwolk,onw-eersw-olk,opperwolk,regen- helpen: nu in 't elld de wonde gansch ongeneeswolk,rookwolk,salpeterwolk,stofwolk,watcrwolk, li
jk is. Voxo. Oul., sprak men van: achtbare
enz.schi
jntoorspronkeli
jk eeneopeenpakk-ing aan wonden, d.i. die wegensharegrootteen dlepte,
te duiden, en aan het lat. bulga, een kllapzak, achttblg, ()f aandacht verdienden, en geschouwd
vermaagschaptte wezen.
moesten worden. V an hier wonden. Zam enstell.:

W elkaarden.ziewolbereiden.
W e:kam m en.ziewolbereiden.
'

wolldarts, wondbalsem, wondheeler, w-onddzer,
wondl
toorts,wondkruid,wondpleister,wondpoejer,

W elkbeeuk. v.,meerv.wolkbreuken. Een
zware plasregen :er is eene wolkbreuk gevallen.
W elken, zie wol
k.
W o:kenkolem , v. Eene wolk!in de gedaante van eene kolom , die de Israèllers in de

wondteeken,wondwater,wondzalf,enz. Doodwopde,hoofdwonde,zielswonde,enz.
Forl#6,hoogd. m untfe,kan men met ADSLUNG
verwant rekenen aan het hoogd. Gtzne, een
gat.

woesti
jn van Arabië des daags vooruittrok, en

'
W enden. b.w., ik wondde, heb gewond.

des nachts door eene vuul'kolom vcrvangen werd: V an wonde. Kwetsen: die man sloegN hem,
so qualn de wolckencolomne nederwaerts. BIJ- slapnde ende wondende. BxgBsLv. Ook oneigen-

B>;Lv.
W e:klg,ziemolk.
W olkooper.m.,ziewol.

li
jk:'
k voelmi
jdooruw gramschap wonden. L.
1).S.P. Men wondtmi
jmetdeteng. Zi
jwondt
hctmanli
jk hart me
/t schichten uit hare oogen.

W eRk ru ld. o. Een plantgewas van velerlei Van hierwondbaar,Fonding. Hetdeelw.gewond

soort:de bladen van het wolkruidzi
jngebaard wordt als bi
jv. n.gebruikt. Zamenstell.: dooren harig.
Wondon,VersvondenjeDZ.
W e:kzen. v.y meerv. wolkzonnen. Bi
j '
W onder,bi
jv.n.en bl
jw. De gewaarworHALMA, eene bkzon1die wolkzon gafaanleiding ding van ietsongewoons,ofverwonderingverwek-

totvreemde voorspellingen.

kend: veele ongeloofeljke en wondre zaeken.
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VoNo. Dat e1k zi
jn'gunst enwondregoedheid datwonderkind overtreftmenigen bejaardein verloov'! L.D.S.P. In hetonz. geslacht, a1s z. stand.
n.,een voorwerp van verwondering:si
j eullen on- W ou derkraelkk. 5'.j m eerv. wonderkrachder u tot een teeckenende toteen wonderzi
jn. ten. W onderljke kracht,ofwonderdadige,wonderBIJBELV. Die d'oirzaek van ditwonder hem ont- doende, kracht, - kracht, om wonderen te vervout. V oxo. Een wonder van vlugheid enz. is rigten:zi
jnegoddeli
jk
-e wonderkracht.
iemand,die daarin uitlnunt. In denSTATBXBIJBEL W onderAllk.bi
jv.n.en bi
jw.ywonderli
jker,
ziJ*n wonderen veelal bovennatuurli
jke verschi
jnse- wont
lerli
jl
tst. Dikwjlsevenveel,alswonderbaaren
len en bedri
jven. Voorts,istt
popdcr a1sbi
jw,,on- wonder)maar somti
jds ook door zulk eene ongegemeen,op eeneverwonderenswaardigewt
ize:hi
jis steldheid bevangen, dat m en van zich zelven
aan uwe les zoo wonderovel'geven. D.JoxxTlls. meent tc vallen:wat word ilç wonderl
i
jk! En
Geen wonder is$men beboeftzich niet te verwon- zonderling, grillig: het iseen wonderli
jk mensch.
deren:geen wonder,datgi
j vloodt. Wronder ge- Hi
jgaatdaarmedewonderli
jk tewerk. Van hier
ven, stof'tot verwondering: 't geeft mi
j gansch wonderli
jkheid.
geen wonder. HALMA. V an hier wonderen. Zamenstell.:wonderbeeld,wonderbloem,wonderboom,
wonderdaad, wonderdadig, wonderdier, wonderdoend, wondergroot, wonderheid, wontlerkind,
wonderkracht, wonderrede, wonderregen)wonderschoon. wonderspreuk, wonderstuk, wollderteeken,
wonderwerk,enz.
Goa#er,hoogd. Won#e?-,angels. wundra, komt

W euderrede. v.,zie wonderspreuk.
'W endeeregen , m., m eerv. wonderregens.
Zulk een regen van bloed,kikvorschen,steenen,
enz.,als waarvan de oude Jaarboeken der wereld
gewagen:hethedendaagsch onderzock neem t het

onnatuurli
jke van menigen wonderregen weg.

W ondersrreuk. v., meerv. wonderspreuken. Anders wonderrede. Een bevreemdend gein den STATEXBIJBEL,bi
j IflL.,in het hoogd., en zegde,eene ongewone stelling. enz.: de wonder-

elders: ellkel a1s een z. n.voor, en schi
jntaf- spreuken van de W i
jzen der oudheid wekten de
komstlg van een nat% rli
jkgeluid,waarmede men aandacht van hunnu hoorders en lezers. V an hier
wonderspreukig.
zi
jneverwondering uitte,
'W endersluh , o., m eerv. w onderstukken.
'
W ender.o,ziewondev,bi
jv.en bi
jw.
W enderbaar, bi
jv. n., woljderbaarder, Een bewonderenswaardig werkstuk: de wonderwonderbaarst. Van wonderen. Somtjdsook won- stukken van APELLES en PslolAs. Vernuft verderbaarhjk)anderswonder en wonderlâ
jk; oulings bi
jsterende wonderstukken. Oco.

ook wonderzaam. D atbewonderd worden mag en W enderleeken . o., m eerv. wonderteekem oet: een wonderbaar geval. W elke wonderbare nen en wonderteekens. Een wonderli
jk verschi
jndingeu verhaaltgi
jmi
jdaar! De kennisse is mi
j sel:alsoo sultghi
jhen toteen wonderteekenzi
jn.
te wonderbaer. BIJBSLV. Van hicr wonderbaar- BIJBSLV. Bi
jzonderljk, zoodanig een, a1s gerekend werd iets voor te beduiden:men hield elke
heid,wonderbaarli
jk,wonderbaarli
jke id.
W en derb lee- , v.,meerv.wonderbloemen. komeetvoor een vreeseli
jk
- wondtrteektn.
Eene bloelnplant van drie versehillende soorten: W enderw erk . o., meerv. wonderwerken.
gegaflklde wonderbloem , langbloemige wonder- Een werk, dat op eene bovennatuurli
jke wi
jze
bloem ;en de bloem van die plant.
verrigtwordt: de wonderwercken in den lande
W enderbee- ,m.,meerv.wonderboomen. CHAMS. BIJBSLV. Van hie!
-wouderwerker.
Een boom,diemet eenen wonderli
jken spoed te 'W enderzeu l, o. Anders zoutvan GIaAu-

voorschi
jn kwam :Joxx verbli
jdde sich over den BsR. Zekerzoutin de geneeskunde gebruikeli
jk,
wonderboom. BIJBSLV. Bj deNatutzrkennerseen in het lat.salmirabile Glauberi.

plantgewas van velerlei soort: gem eene wonder- W eud'kee:er, m., meerv. wondheelers.
boom,kleine wonderboom ,enz.
Anderswondarts en heelnteester. In tegenoverstelW entlerdaad, v.,zie wonderwerk.
ling van Geneesheer,iemand die zich op de geneW enderdad:g,bi
jv.n.en bi
jw., wonf
ler- zing vallwonden en andere uitwendigeligchaamsdadiger, wonderdadigst. Geschikt, f)m wonderen gebreken toelegt: vruchteloos beproeftlcn dewondte verrigten. A nderswonderdoend:meteen won- heelers hun kunstverm ogen.
derdadig vermogen begaafd. Op eene wonderllare 'W en dkru :d,wondekruid,o.,m eerv.wondwi
jze verri
gt:eene wontlerdadige genezing. Van kruiden, dat van verschillende soorten gebezigd
wordt. Een plantgewas:vierbladig wondkruill,gehierwonderdadigli
jk.
W endepdlee. o.,zie wondtrkind.
m een wondkrtlid,enz.
'W enderdoen d, zie wonderdadig.
W enen , o. w., ik woonde, heb gewoond.
W enderen, onpers.w., het wonderde, het Zi
jubestendig verbli
jfhouden,metbetrekking tot
heeft gewonderd. W onder geven, verwondering de plaats:iu eelze stad,op het land wonen. Nu
barcn:hetwondert mi
j,dat het rlog niet hier is. wonenzq in geen bosch,nlacr rieten dak en stal.
M j wondert, dochter! wat u hebben magh be- Voxo. I)e deugd woont meer in hutten dan in
weegt. BaxosRo. V an hier wonderbaar enz., palcizen. Bj iemand wonen is,bi
j hem gehuis-

wonderli
jk x
enz. Zamenstel.: bewonderen, ver- vest zijn, of hem dienen. W e1 wonen is,eene
wonderen,enz. Van wonder.
goede woning hebben. Zeker wonen is,dikwi
jls
W en derh e:d, v., m eerv. wonderheden, voorvi
janden beveiligd zi
jn:ik salsetotdeplaetse
Ietswonders, een wonder,ofwonderwerk: sullen
grooteteekenen ende wonderheden doen.BIJBELV.
W enderk:nd , o., meerv.woltderkinderen.
Een klnd waaraan ietsvreemds te zien is,zoo a1s

wederbrengen, ende salse seker doen woonen.
BllssLv. ln iemand,in een hart,enz. wonen is,

daar gevestigd zi
jn: er woontgeenewaremenschenliefde in zi
jn hart. Daarvredewoont,woont

wonderdlkreen dieraanduidt,dat iets wonderl
i
jks God, daar ondervindt men Gods gunsten hoede.
aap zich heeft:men vertoont ere:n onnatuurljk V an hier woon, woonbaar. Zamenstell.: woonwonderkind, Bi
jzonderli
jk, een kind van onge- huis, woonkamer, woonkelder, woonplaats,woon'Roene en bewonderenswlardiao sielsvermoetns: stqde. woonvtrtrek. enz. Bewonen. inwonen.
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uitwonen, verw onen, aan
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huur opbrengen. gevecht en messen quam van woorden. V oxp.

Yonen,hoogd.wohnen,vries.wenje,is verwant Het woord voor iem and doen is, deszelfs voorjn. Het woord hebben,aan hetwoord
aan wennen,gewoon, enz. Bi
JKsRo isdu rt/âmt
?- spraak zi
nttnnVolharden,pel%seperare.
zjn,beteekent,aan de beurt,om te spreken. Het
'W on ln g, v.. meerv. woningen. D e daad woord voeren is, eenigen ti
jd achtereenspreken.
van wonen,verbli
jf: heeft nogthans geen zekere Het hoogste wocrd voeren,zich den boventoon in
wooninge te verwachten. V oxo. Hct geschiedde een gezelschap aanm atigen. H et laatste woord
in het begin harer wooninge aldaer. BIJBSLV. willen hebben, weigeren, om op de gezegden van

Verbli
jfplaats, gcbouw, waarin men woont: om iemand anderstezî
vi
jgen. Geen woord spreken,
datse onse wooningen hebben omgeworpen. BIJ- stilzwtjgen. Een woort
lop zjn pas spreken;zie
pa
s.
W
oo
rde
n
onnut
den hals breken, nutteloos
Bscv. Bi
jzonderldk, eene boerderi
j, een boerenhuis: de woning wordt voor de schulden ver- overheteen ofanderuitweiden. Zi
jn woord wel
kocht. (
111ki
gp
- die woning is niet veelland. V an kunnen doen, zich wel weten te verantwoorden.
.i
Iemand te woord staan,henl gelegenheid toteen
Mlonen.
W enn e. wonst, V. Een verouderd woord. gesprek geven. Iemand bi
jzi
jn woord vatten, op
Uitnemend genoegen:de eere geeft,die daerleeft de nakoming van een gezegde van hem aandrin-

in d'eeuwige wonste. Coxs'
r. TH. Jcw. Van gen. Iemand in zjne woorden verstrikken, of
wonne komen de zamenstell.: wonsaem, genoege- vangen, uit zi
jne gezegden aanleiding tot beschulli
jk,KIL.,en wonnemaend, hoogd. Wonnemonat, diging van hem nemen. Iemand de woorden uit
eene benaming,die de zoetemeimaand van KARSL t1e keel halen, hem met nloeite tot niting van de
osx Gaoo'
rs ontving.
verlangde woorden bewegen. lk weet geene
Gonne, wonstn pt
lt/zlne, hoogd. J'
Ct
lnne, is ver- woorden te vinden, ik weetmi
lnegedachten niet
want aan wensch,enz., aan hetzweed. unna, ver- uitte drukken. V an woord tot woord, woorde-

li
jk,geheel, Het woord isook de kri
jgsleus. In
langen,una tevreden zi
jn.
W eon, v. V an wonen. De daad van wo- den STATINBIJBEL heeft woord meerm alen de benen; enkel gebruikeli
jk in metder ?roon,ofmet teekenis van ding,voorval:laetonssien hetwoort,
ter '
zlo/n, met de woning: dat zi
J zich met ter dat daer geschiet is. Bzassrav. En woord Gods
woolt vervoegen. DE DEcx. Die wj metder is er eene min of meer uitgebreide goddeldke
wooa beslaen. F. v. Dolœ. Oulings, werd het lecring,ofopenbaring;in overeenkomstwaarm ede
ook voor woning in het algemeen gebezigd: daer men de openbaring, die in den Bi
jbelvervatis,
Gods Fzyoord noemt. Ou1., beteekende:iemands
Cwralencs heeftsi
jn wone. Loo.v.VSLTH.
woor
d
houden,
voor
i
emand
s
pr
eke
n
:hielden ern'
W eenaehé:g. bi
jv.n. Van woon en achfg
k,voorltlt
ftig. '
Wvoon,verbljf,hebbend,ofhou- steljk zijn woord. Hoovm. Ging EcHTlxs woort
bi
j'
thofdes hemels houden. Voxo. Van hier
dend:ergens woonachti
g zi
jn.
woordeli
jk. Zamenstell-: woordaEeiding, woordW oonbaae, zie œoonlt
jk.
W oon:qk, bjv. n. Van wonen. Bi
j KIL. buiging,woordenboek,woordenljst, woordenpraal,
jk,woordensehat,woordenspel,woortlenevenveelalsgemoonll
jk:geljk a1swoonte,bk hetn, woordenri
de plaats van gewoonte vervangt; en evenveelals stri
jd woordentwist, woordenvitter,woordenvitting,
bewoonlq'k. bewoonbaar ofwoonbaar, dat bewoond woordenvitteri
j, woordenwisseling, woordenzifter,
worden kan;waarvoor men intusschen thans al- woordgronding, woordhoudend, woordontleding,
leenli
jk bewoonbaar gebruikt.
woordoorspronkeli
jkheid, woordschikking, woord'W eord, m.,zie waard.
smeder, woordspeling, woorduitlating, woordvoe'W eerd, o.. m eerv. woorden. Een van de ging,enz. Antwoord,bi
jwoord.deelwoord,grondverschillende deelen der rede, uit eene,of meer woord, gt
lnstwoord, hulpwoord,jawoord, kunstdan eene, letter! en lettergreep, bestaande: dat woord,koppelwoord,kri
jgswoord,Iapwoord,lasch-

woord, lasterwoord, lidwoord, lokwoord, naam woord, scheldwoord, schimpwoord, sm aadwoord,
spotwoord, s
jreekwoord, stamwoord, stopwoord,
tergwoord, tpdwoord, tooverwoord, vloekwoord,
overzetten. Voorts,ook een gezegde,datsomti
jds voegwoord, voornaam woord. vulwoord, wachtuitmeer dan een woord begtaat:m et een woord! woord,weerwoord,werkwoord,wortelwoord, zegskortom! Een Aroordje metiemand alleen spreken. woord, enz.
woord begreep lk- niet. Een woord uit twee of
drie andere woorden zamenstellen. W oorden van
twee, drie en m eer lettergrepen.. Iemand van
woord tot woord verstaan. Broord voor woord

Iemand een woordjein vertrouwen zeggen. Des W'
oord,hoogd.Worf, eng.word, ries.wuh is
Heeren woortgeschiedde t(
)t mi
j. Blasssv. Btj- van eenen onzekeren oorspronq.
zonderli
jk,een bevel:nam ik vooruT
v woord nooit 'W eoedal eldln g, v.,zle woordgrondlng.
t'overtreden. L. D . S. P. Zwoeren te houdene W eerdb ulglug. v. D e verbuiging van
heren IIARELS wort.M.S'
roxé. Eene toezegging, woorden, die daarvoor vatbaar zi
jn, zoo als
belofte: de Godtheid evenwelvertrock haer woort naamwoorden, lidwoorden en voornaamwoorden:

nietlanger. Voxo. Ik verlaatmi
j opuw woord. men geeftaan dewoordbuiging,wanneerzj omrkw oorden.plaats heeft, den naam van
lk gaf hem mjn woord. Zi
jn woord houden, trent we
@
breken. Een man van zi
jn woord. Een man een vervoeglng.
man,een woord een woord. Ecn goed woord is, '
W eerdeilzek,bi
jv.n.enbi
l'
w.,woordeli
jker,
een vlei
jend, streelend: een goed woord voor woordelijkst. Van woord. W oord voor woord
iemand doen. Een goed woord vindteene goede uitdrukkende: eene woordeljke vert
aling. Hi
j
plaats. Een goed woord spreken is, in de ge- verhaald.e mj woordeli
jk a1,watik u zeg.
meenzam e verkeering, bitldell, of danken. H arde

'W oordenbeek. o.,meerv.woorlenboeken.

woorden zi
jn verwtjtingen, bedtrafingen: al
s zi
j Een boek, dat de Nzoorden van eene taal, ten
mi
jne walgil,g met harde woorden hekelt. Voxp. minste m eerendeels, naar de orde van het JkBE,
Woorden zjn dikwi
jls twistwoorden, k-rakeel: metofzonder verklaring,voorstelt,ofdebewoorwoorden met iemand hebben. Zoo datmen tot dingen, die tot eenen bjzonderen kring,welken
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de opsteller zîeh voorschri
jft, betrekkeli
jk zt
jn: plantdieren, de kwallen, zeesterreny enz., en de
taalkundig,huishondeli
jk,historiscb, aardri
jkskun- dieren, waaraan m en in hetgem eene leven dcn
dig,bi
jbelsch,zeemans, enz.woordenboek. Een naam van wormen geeft,als:draadwormen,darmboek, of een gcdeeltc van een boek,datm inder wormen en aard- en zeewormen: hi
j schroomt

woorden bevat, voertden naam van woordenlà
jst. eenen worm te dooden, die onder zi
jne voeten
Zamenstell.: woordenboekschri
jver enz. Hand- kruipt. svormen hebben is, van darmwormen
woordenboek enz.
geplaagd worden. Oneigenli
jk.geeft men dezen
naam ook weleens aan de zoogenoemde m askers
W oerdeuRlsl. v.
,ziewoordenboel
c.

W oorden praa'. v. Ildele praal m et van menigerlei insekten: doe wiessen daer worhoogdravende en brommende w oordell.
men in,ende het wertstinckende. BlalsLv. Bi
j-

W eordenrl
lk.bi
jv.n-enbi
jw.,woort
len- zonderli
jk,in de zamenstell.: korenworm, zi
jderi
jker,woordenri
jkst. Ri
jk inwoorden: de ara- worm,enz.;aan een insekt zelf, in:glinsterworm
bische taal is voorbceldeloos woordenri
jk. Een en oorworm ; aan een bijzonder slag van lammensch iswoordenrùk,a1sde woorden hem ri
jke- prei
jen,in:kieuwworm;aan eene zenuw onder
li
jk toevloei
jen2watisdatvrouwt
jewoordenri
jk! de tong der honden, door welker wegsnijding
m en hen tegen dol worden waantte beveiligen:
Van hierwoordenrtjkheid.
w ooxagxondlng.v.Anderswoordayeidlng aan eene scherpte in het Bloed der paarden,biJ
en woordontledthg. 1)e ontleding van een woord
tot in deszelfs oorsprong en deszelfs volkomene
doorgronding: HlMserslzf-luzs en ScHrrarrsxs hebben den w eg voor alle w oordgronding gcbaand.
W eordgellfk klng. v.,zie woordvoeglhg.
W eordveeg lng, v. De onderlinge zamenvoeging en verbinding van de onderscheidene
taalfleelen naar den eisch van eene taal.
W oxd.en. o. w., anders ook hulpw., onregelm.; ik werd, ben geworden. ln zekeren t()e-

KIL.worm derpeerden) aan zekerzeer aan het
hoofd der ltinderen, dat anders den naam van

dauwwovm voert: de worm heeft zi
jn aanzigt

schier gantsch opgegeten,HALMA; aan een wroegend gewisse:kunnen niet ontvlughten den worm
die 't hart doorknaagbt. V oxo ; aan een beklagenswaardig voorwerp: die arme wormen van
kinderen! V eracht van vrecmden en bekenden,
een wormvgeen m ensch, L.D.S.P. Van hier
wormacbtig,wormen,wormig. Zafnenstell.:worln-

stand geraken, zekere hoet
lanigheid verkri
jgen: arts, wormbuis, wormgat,wormgespin,bi
jOco.;
watwiltgi
Jworden? Een koopman, een genees- wormkoekje, wormkoorts, wormkruid, wormmeel,
heer, enz. Of zonder lidwoord voor llet z. n., wormmiddel, wormnest, wormslang, worm steek,

datdehoedanigheid aanduidt: hi
j is artsgewor- wormstelti
g,wormswkze, worrnziekte,wormzweer,
den. Toen hi
Jkapitein werd. Ofmeteen bi
jw., enz. Aardworm,aarsworm,boekworm,-bolworm,
ter aanduiding van de hoedanigheid: ri
jk, ziek boomworm, buikworm, dauwworm, draadworm,
worden, enz. Gek enz. worden. Het wortlt glinsterworm, grasworm, haarworm, hondsworm ,
koud is, w anneer Itet tot eenig bepaald onder- lloofdworm, huidworm, kaasworm, kieuwworm,

werp betrekkeli
jk is,hetwordtvan zi
jne warmle koolworm, korenworm, k-ruidworm, kwatworm,
ontbloot, maar onpersoonli
jk, er ontstaat koude: lintworm, loofworm, menschenworl
n, oorworm,

watwordthethier koud! Het wordt vrede enz, llaalworm, papierworm , pierworm , schietworm ,

eronstaatvrede. Hetwordtzomer enz.
, de zo- waterworm,zeeworm,zjdeworln,enz.
mer neemt een aanvang. Het wordt laat, het '
F àrzzl, nederse, eng. ook worm, deen, zweed.
hondt op vroeg tezi
jn. Hetza1laatworden,de orm,hoogd., NoTx. Wor?z
,,Usrulla.waurtn,lat.
ti
jd,waarop men hetoog heeft,za1grootendeels rer????
'
:
verloopen; en, in de volkstaal,er zalveelti
jds W or- aehllg.bi
jv.n.en bi
jw.,wormachverloopen, eer dit, ofdat, gedaan wordr,of ge- tiger, wormachtigst. Van worm. Eenen worm
beurt;hetzalnietligt geschieden. Het li
jdende geli
jk: een wormachti
g dier. A1s van eenen
deelw.a1sbi
lw.,bi
j zicl hebbende, vormt
,worden, worm :eene wormachti
gebeweging,die men ana1s hulpw.de zoogenoemde li
jdende
dersdewormswi
jze beweging derdarmen noemt.
werk-woorden: ik word bemind,ik werd
W ormen hebbende:dat kind schjntwormachtig.
enz. V oortkom en: uit niets wordt niets.
W ormaclltige appelen ofperen. HALMA.
een kind een man worden, uitden staatvan een 'W orm en. wurm en, o. w.,ik wormde,heb

kind in dien van een'man overgaan. W atza1er gewormd. Van worm. Op eepe armhartigewi
jze
van u worden? hoe zal het mct 11 aqoopen! werken: wat wormen die menschen,om aan dcn
Daarvau zal niet veel worden,oftotstand ko- kosttekomen! s'
Vormthi
j nog alaandatboek?
men. Tot iets worden is, daarin veranderen: Als een worm wriemelen: datwol.
mtmj in het
slaet hetstofder aerde,dat het tot lni
jsen werde. hoofd,datmaalt mi
j door de hersens.
BIJBELV.; waar: tot een spreekwoordworden, '
W orm lg, bi
jv. n.en bi
jw.,wormiger,wordaartoe verstrekk-en is. Van hicr wording, in m igst. Aan eelle krankheid onderhevig,die den
m enschwording enz. Geworden,verwordcn,enz. naam lean worm voert:wormighpeerd.ltlL. Van

Worden komt mi
sschien van llet oude wal'
a, wormen doorboord:ecn wormige stoel.

weren,zi
jn;ziewezen.

W ergen , zie wurgen.

'
W orm sAang.v.,meerv.wormslangcn. Een

slang m et verholene oogen, en eenen staart,die

W erki m.9meerv. worken. Een bi
jzonder dikkerisdan de kop:staarten kopvan dewornlslag vankikvorscllen,dusgenoemd naar hct ge- slang latcn zich niet gemakkeli
jk van elkander
luid,datzi
Jgeven:hoordienWork eensrazen! onderscheiden.
lF or- , wurm, m ., m eerv. wormen. Ver-

W or- steek . v.,meerv.wormsteken. Eene

kleinw.wormpje. làezen naam geven deNatuur- steek van eenenworm aan ooftenz.: diewortekenners aan een derzeshoofddeelen van hetdle- len zi
jn vol van wormsteken. Van hier wormrenri
jk,waartoezi
j alle zoodanige levende schep- stekigj wormstekigheid, en bi
jHALMA wormstekeselen brengen, die kop noch pooten hebbcn,zoo ling.
a1s allq bewoners van horens en schelpen,alle YFep- slek:g, zie wormsteek.
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W ep- gw llze. bi
jv.n. en bi
lw. Op
daaruittrekt:zooraszi
l 'tvochtdoorharenworwi
jze van eenen worm :hetbeweegtzich worms- teldrinkt.Voxo. Indien si
jn wortelin deraarde
wi
jze. Ook gebruikt men ditwoord a1sbi
jv.n,, veroudert. BIJBwLV. W anneer de wortel zich in
akken verdeelt, geeft m en aan elken tak den
zie wormachth. In het hoogd.bedientmen zich tnaa
m van wortel:laat de stam me m et hare worvan wurmförm@
'
g,lat.vermvbrmis.
.
W err. m ,, m eerv.worpen. V an worpen,
wevpen. A nders werp. IJe daad van werpen,
(1e verschillende beteekenissen van ditwoord:

telen in de aartle. Blls>zLv. W ortelen schieten

ecne andere spiesherhaalde hi
l'zi
jncn
zeugewierp vi
jftien biggen in eenen worp,
dragt. Het vee zi
jn werp vergroot.Voxo.
worp jonge honden. Vi
jf worp
den uitersten en jongsten worp,van het

Figuurl., zich vestigen: welke wortelen heeftde
ondeugd in dat hart gcschoten. Geenen wortel
noch tak aan ietslaten is,hetzelve geheelvcrdel-

is,van onderen inden grond uitgroei
jen:de voeten schieten flux hun wortelsin hetklai
j.Voxo.
gen, het met wortelen tak uitroejen. Om de
ketterkmetharen worteluitteroei
jen.HoopT. E1-

spel.H oor'r.
ders is de wortelvan een ding deszelfsoorsprong:
'W eppe'. m., m eerv. WOrPelS. V an worpen dat is de wortel des kwaads. D e voornaamste
ofwerpen. Anderswerpel. Bi
jKIL.een dobbel- steun van een ding: te zorgen voor den wortel
steen:m et den worpelspelen.
van den staat.HooFT. Hetonderste gedeeltevan
W erpen. zie werpen.
eending:hj keertdebergen van den wortelom.
'W eeppfeR, v., meerv. workpieken. Van BIJBELV. De wortel van den tand bleefzitten.
worpen of werpen. Ander: werppzek! werpspies. In de taalkunde is de wortelvan een woord desEene korte piek,die men naar den viland werpt: zelfs oorspronkeli
jkste gedeelte: boek isdewor-

toen hi
Jden vi
jandzjne worppiek toegedrild had, tel van boekeri
j. In derekenkunstisde wortel,
trok hi
J den sabel. Bi
j VoxD.te onregtmanne- en bi
jzonderljk, de vierkante wortelvan eengetal, zoodanig een getal,uit welks vermenigvuldili
jk,in: die den worppiek geworpen heeft.
'W ersl. v., meerv.worsten. Vleesch,ofiets ging metzich zelfdatandere getalvoortgekomen
anders, dat in wi
jde darmen gestoptis;wantdat Is:de wortelvan zes en dertig is zes,en zesmaal
in varkensdarmen gestoptwordt,draagt den naam zes en dertig m aakt een getalg waarvan zes de
van saueù'
s:worsten maken. W orststoppen. Het teerlingswortelis. W orteltrekken. Eindeli
jk,geeft
bekomt hem,alsden hond de worstis,hi
jwordt men den naam van wortelaan langwerpige e rdwegens dat genot gekasti
ld. Zamenstell
.: worst- gewassela van menigerleisoort:gele,witte wortehorentje,worstmaker,worstverkooper,enz. Bloed- len. V an hier wol'telen, wortelings. Zam enstell.:

worst, braadworst, gortworst, hansworst, lever- wortelachtip wortelboom ,wortelkruid,wortelspruit,
worst, metworst, rookworst,runderworst,varkens- worteltafel, wortelwoord, wortelworm , KIL. enz.
worst, enz.
Beetwortel, graswortel, peperwortel,peterselieworW eesteAaae, m., meerv. worstelaars en tel,sm eerwortel,teerlingsworteljenz.
worstelaren. V an worstelen. Een beoefenaar van
Forfdl,neders.ook worteh hoogd.van oudsher
de worstelkunst:de grieksche worstelaars.
Yf
zrzcl, komt van het opperd. wurzî ULPHIL.
'R rersleRen , o.w.,ik worstelde,hebgewor- aurth angels. orttzweed.ört,dat hetzelftle beteesteld. Behendigheid en krachten inspannen,om ie- kent,m aar welks oorsprong onzeker is.

'
W eele:aeht:g,bi
jv.n.en bi
jw-,wortelachBlgs>iLv. Oneigenli
jk,ismet,oftegen,k'
ezlcnts of gelijk:een wortelachtig gewas. M et wortelen bemand onder te krkgen:onder hetworstelen. Een

manworsteldemethem totdatdedageraatopginck. tiger, wortel
achtigst. V an wortel. Eenen wortel

iets,worstelen,zich metinspanning daartegen ver- zet:watis de grond hier wortelachtig !
weren: vruchteloos worstelde mentegen den gewel- W erteiboem . m., meerv. wortelboomen.
denaar.M en zag hem tegen degolven worstelen.Of Een indisch boomgewas, waarvan m en achtvergeweldigli
jk doorietsbcnaauwd worden:hi
jwor- schillende soorten telt:de wortelboom en gemeen-

stelt met allerlei rampen. Hi
j worsteltmetden li
jk aan de zeekusten,oflangsdeoevers derri.
dood is, hi
j is op het punt van sterven. Van vieren,in het water.

hier worstelaar, worsteling. Zamenstell: worstel- W ertelen . o. w., ik wortelde,ben geworkunst, worstelmeester, worstelperk, worstelplaats, teld. Van wortel. D oor m iddel van eenen worworstelspel,worstelstrjd,enz. Ontworstelen enz. tel, of van wortelen,bevestigd worden:die boom

For.
s/:fezl,vries. wrachsebk, enê. towrestle,is is slecht geworteld. Ook oneigenli
jk:hareafgeverwant aan heteng.to wrest,draai
jenjwringen, houwene stamm e en wortelnietin de aarde.BIaen luidde, volgens K1L., oulings ook wraslelen, ssrv. D e ondeugd is al te diep in hem geworwvatselen:ghewratzeltdeur'tverdriet,verbui
jten teld. Van hier worteling. Zamenstell.:inwortelen,ontwortelen,enz.
jemandsmmencn.VSAERD.REDENR.
i
W ersle:peek , o., m eerv. worstelperken. W erlel:ngs, bi
jw. Van wortel. B4 Klr,.

Yan worstelen. Anderswovstelplaats. Eene afge- metwortel en al,tot den worteltoe.
perkte plaatsvoorhetworstelspel:overwinnaar in '
W erlelk ru:d. o., m eerv. wortelkruiden.

het olk-mpische worstelperk. In het worstelperk Eigenllk kruid,waaraan wortelen zitten,ofkruit
l
treden is,oneigenli
jk,evenveelwelken stri
jd aan- van wortelen,dtrzelver loof. Bi
jdeNatuurkenvangen:hi
jtrad tegenmi
jinhetworstelperk. ners, een plantgewasvan vi
jfsoorten;van wel
ks
'
W orslheeenlle,o.,meerv.worsthorentjes. eerste soort de gem eene gele en witte wortelen
Een werktuig, waarvan men zich in hetm aken eenraszi
jn,datdooraankweekingverbeterdis:venvan worst bedient: het worsthorent
je istewi
jd kelbladig wortelkruid,kervelbladig wortelkruld,enz.
W
erleAspeuf
l. v., m eerv. wortelsprtziten.
voor den darm. Iemand dooreen worsthorent
je,
dat is heelschraal,voeden.HALMA.
Een takje,ofvezeltje,van eenen wortel;envoorts
W erle', m .,m eerv.wortelenen wortels. Dat geeftm en dezen naam ook aan de aspersies.
gedeelte van eene plant, waarmede zj in den 'W orle:lafe'. v.,m eerv.worteltafels. Eene
grond bcvestigd is,en waardoorzk llaarvoedsel zoogenaamd: tafel, waarop m en de vierkantt en
105
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teerlingswortels van allerlei getallen uitgerekend duurt een' korten stondt. H oopT. Bjzonderli
jk,
vindt:s1a uwe worteltafelslechts op.
eene vergelding van bedreven kwaad:de wraeck
W ekleilveoed. o., m eerv. wortelwoorden. is gaende en wankthaer taeie roede. AxToxlo.
Een woord,dat den wortel,ofhetoorspronkeli
jke Zoo onzacht weckt de wraeck de boosheid alsse
gedeelte,van eenige anderewoorden uitmaakt:het slaept. Voxo. In den STATENBIJBEL vindtmen:
wortelwoord van bewondering is wonder.
wrake doen, wrake geven, wrake nem en,wrake
'W erve'. m., m eerv. worvelen en worvels. oeFenen en wrake wreken. Zamenstell.:svraak>verd voorheen evenzeer met wervel verwisseld, gierig, wraakgierigheid, wraaklust, wraakneming.
a1sworvelen metwervelen,en worvelzlek met wer- wraakoefcning,wraakuur,wraakwensch,wraakziek,
velzlek.
wraakzucht,wraakzuchtig,wraakzwaard,hetzwaard,
'W eu d, o., m eerv.wouden. Een uitgestrekt waarm ede men zich wreekt;ook alle werktuigen,
bosch, waar allerlei boom en en struiken door el- waarm ede wraak geoefend wordt - enz. W eerkander in het wild groei
jen: 'tHerclner wout. wraak enz.

Voxo. Dat dan alle de boomen deswoutsjui- W eaakbaar.bjv.n.enbi
lw.,wraakbaarchen. Blasasv. D e wouden zi
jn in Vriesland die der,wraakbaarst. Van wraken. 13atzich wraken
boschachtige landstreken, dîe anders den naam laat:wrackbaer,oft wraeckbaer goed,datals0nvan de Zereawopzf/e?ivoeren:een boer uitde wou- deugend uitgeschoten wordt,bi
jK1rz.,die daaraan

den, anders een woudboer, en wouh'
ar. Verder ook den naam van wrackgoeh of wk.aeckgoed,
komen van hier woudachtig,woudanem oon,woud- geeft. Een wraakbaar gedrag. W raakbare gebewoner, wtAudbezie, woudezel, woudgod, woud- tuigen. V an hier wraakbaarheid. Zamenstell.:
heer, woudhoen, woudnimf, woudes, woudraaf, onwraakbaar,onwraaklaaarheid.

woudslang,woudvogel,woudwachter,enz.
W eaakglerlg,bi
jv.n.en bi
jw.,wraakgieJ
p
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Va
n
wr
a
a
k
enferig,voor
angels.wold,vltpî(?,waald,middeleeuw.lat.gual- peerî
k; zie gkerlb. Anders wraakzuchtlg, wraakdv',vrles.woad,eng.wood,zweedpt'ed.
ziek. Begeerig naar wraak :een wraakgierig hart.
W eu dezel. m .,m eerv.woudezelen en woud- Van hier wraakgierigheid, begeerte naar wraak;
ezels. Een wilde ezel,die in den STATEXBIJBEL anders wraaklust,wraakzucht.
a1s volkomen woest afgeschilderd wordt,zoo a1s W eaak geed. o.,zie wraakbaar.

in:c4hi
l sa1 een woudtesel van een mensch zi
jn, W raak:usl.m.;wraakziek,wraakzucht,v.,
si
ln hant sal tegen allen zi
jn,ende dehantvan ziewraakgierig.
allen tegen hem ; of liever, volgens de vcrtaling W raak zlvaard, o.jzie wraak.
van M UXTINGHE:hi
j sa1een woudteselzi
jn,een W eadde', m., meerv. wraddels. Bi
j Klc.
mensch,wienshanttegen allen is.
en HALMA,de kossem van eenrunf
l:zi
jnen vettell
'
W eudgod. m.
,zie woudheer.
wraddel. Hi
j hadde eenen schoonen dikken hals,
W eudged:u.v.,ziewoudninf
aen denwelcken hinck een welgemaecktecossenl
W eu dh eex, m ., woudheeren. 1)e heer, oftwraddel. FLORIAN.
eigenaar, of opziener,van een woud,en bi
jKxs. '
W rak,bi
jv.n.en bi
jw.,wrakker,wraltst. Tn
ook een woudgod,ofsater,bi
Jhcm anders wilde een ofanderopzi
gtgebrekkig,gekneusd,verminkt,
woudtàer. wot/tfflerzncn, en woudthermanneken,ge- enz, en daarom nietvoor goed en duclltig gere-

noemd,terwi
jlhi
j dezen laatsten naam voortsook kend,maar a1s wraakgoed uitgeschoten:wrakke

aan eenen huisgod toeëigent. Yan hicr de eigen- haring. W rakaardenwerk. H ALMA. Eenwrakke
naam JFovfer.
boedel is een, die nietwelgesteld is. DatkanW eu dh een. o., meerv.woudhoenderen en toor is wrak. Hetzit heelwrak methem betee-

woudhoenders. Een wild slag van hoenders,waar- kent, hi
J loopt gevaaf van bankbrcuk. Hetonz.
van m en m eer dan eene soortvindt:hethazel- geslacht wordt a1s z. n. gebruikt, voor een behoen,en meer andere soorten van woudhoenders. schadigd en onbruikbaar schip:het wrak werkte
W eudn:- f. v., meerv. woudnimfen. Een zich al dieper en dieper in hctzand weg. Onei-

gewaand bovennatuurli
jk wezen van hetvrouwe- genli
jl
c, een schip, dathaastnietmeerbruikbaar
li
jke geslacht, en van soortgeljken rang,aIsde is:als dat wrak niet spoedig afgekeurd wordt,
berg- en vlietnimfen der dichters: in het digte zalhet nog eens metm an en muisvergaan. V o1bosch daar de geile saters de dartele woudnimfen gens KIL., oulings ook schipbreuk ; en, dat het

belagcn.
W eutee- an.m.,meerv.woutermans. Bi
j
detimmerlieden,eenlatje,datmen watcrpas aan
eenen muur, of eene plank, vastspi
jktrt,om er

voorzeevond gebrplktwcrd,bli
jktuit:id hetten
wrake, oder sehevund. v.HAss. Ook werdhet
oul.gebezigd voorafbraak,puinhoop:waarnoch
een steene tempelwrak bekeeken wordt. SIx v.

het einde van eene plank op te leggen.
Cl4Axo. V an hier wraken euz.
W euw . m.,meerv.wouwen. Een roofvogel, Grclc,neders.ook wrak,isverwantaan breken.

kuikendief;wonwe,ktl
ot/?t
Jer,kt
kckendibh bi
jKls.- van waar ook gebrek,gebrekkig. Het beteekent
Ende de wouwe,ende de kraei
je,cnde degier, eigenli
jk gebroken, en heeft die beteekenisaan
naesi
jnen aert. Bzlnsrav. 'tZi
jdevooghelsver- zi
jnen klank te danken;even a1sbreken (
le zi
jne;
klenmt waaren,oft gejaaght van eenighewouw. zie breken.
Hoopm.
'
W xak,o.
,ziewrak,bi
jv.n,en bi
jw.

W eu w . v. Een plantgewas, waarvan men W ra ken, b. w.,ik wraakte,heb gewraakt.
zich bedient, om geclte verwen:de nutte wouw Als gebrekkig en ondeugend beschouwen: elk

groeit in hetwild. Hoogd.'
Fct
t, W'
rctt#e,TK'
:f$ wraaktuw gedrag in dezen. A1sondeugend verkan verwantschi
jnen aan weed enz.
werpen:wraecken de getni
lgen.Klr
u, Van hier
W eaa k, wrake,v. Van wreken. D e daad wraakbaar,wraking,KIL.- Zam enstell.: wraakvan wreken:onthoud u van alle wraak ! Dan goed,wraakharing,enz.

sullen wj hem overmogen,endeonsewrakevan

W eang. bi
jv.n.en bi
lw.,wranger,wrangst.

hem nemen. BIaBELv. Degeneugtevan de wraak Zoo scherp en zuur, dat het den mond zam cn-

WRAT- W RIJTEN.

835

wringt: wie kan dien wrangen wi
ln drinken? ven. Hetbovenstevan den voet:wrpfdes voetg.
îvrangh,wranck van smaek. K1I,
.- Overdragte- KII,. Die schoen kneltmi
jop dewreef.
li
jk, hard, scherp :NsrTuxcs wreeden wrok en W reken.b.w.,ik wreekte, (oulingsik
wrangewraeck ten doel.PooT. Van hierwranr- @/prc/c,wrookq heb gewroken. Iets,waarover men
heid. Zamenstell.:wrangkruid, anders vl'
erkrutd. gebelgd is, bi
J den dadertehuiszoeken:om te
Dit woord komt van wrangen,bi
jKIL.
,evenveel wreken alleongchoorsaemhejt. BIJBILV. Hgren
scade wraken de Vriesen swaer. M.SToxl. De
aIs wringen.
W ra'. v., meerv. wrattcn. Eene rond- en dood van iem and wreken. HALMA. Iem andwrehardachtige verhevenheid op de huid: wratten ken is,hetkwaad,dathem aangedaan isyte huis
aan de handen. Die elcke wrat,hoe grootzi
j zoeken:salsevenvoudich gewroken worden. BIJ-

zi
jn,metgeld kuntdecken.HoorT. Ofte wratte, Bsrav. Op dat zi
j zieh, van 't recht geweeken,
ofte droogeschurfthei
jt.BIJBELV. Van hierwrat- nooit sponrloos wreeken. L.D. S. P. Gherne
achtig,vo1wratten,ofaan eene wratgeli
jk;wrat- wrakc ie m i, wistic hoe. F>I>GI;XJT. Van hier
tig. Zam enstell.: wrattenkruid, zekcr slag van wraak enZ., wreckster, wreker, wreking. Ilit
wolfsm elk. Kankerwrat, m elkwrat, mierwrat, woord luidtin hethoopd.vachen.
enz.
J'
lrre/c6a had oul.in den onvolmaaktverled.t4d
m rcf,Klra.ook werte, nedcrs. waarte, angels. regelmatig,z'k wralc,evena1sp reken,Z-/cm rak;èrebbrak;stelten,z.k dfc/c;doch hetbedorven geweqrt,eng.wart,zweed.vârta,hoogd. Gtzrz6, fr. ken!O-,
verrue,ital.,lat.verruca,stamt,volgensAolLuxg, brulk wil nu, datm en voor wrak zegge wreekte,

afvan hetoudeweer,datbi
JKlL.eelt aanduidt. niettegenstaandewi
jnog regelmatigzeggen,gewroW talae:tl:g. zie wrat.
ken,geldkgesproken,gebroken,gestoken. Vanwrak
'W rallenk ruid. o.,zie wrat.

hebben wiJ' wraak, even als van brak en nprak,

'
W reed, bi
jv. n. enbi
jw.
,wreeder,wreedst. braak en spraak.
Eigenli
jk,hard voorhetgevoelvan denaanraker: 'W reken, b. w., ik wreekte,heb gewreekt.
wreed linnen,wreed leder. V an iemands geaard- Kl
L. ook wrebkken, uit de handen wringen, en
heid, hard, onm ededoogend:'k m oet voor 't ge- verrukken:den vinger gewreket. v.HAss. W aar
weld van wreede menschen wi
jken. L.D.S.P. m en ook den duum verwreketvindt. A anietswre'tGehuilder wreede wolven. Voxo. De wreede ken is,het!alwrikkende,heen en weer bewegen,
bloeddorst wordtdoor'tzuipen nietgeslist.HoofT. om het ult zdnen stand te brengen. Ditwoord
De werktuigen van een wreed gemoed:slingren is verwantaan wrtkken.
'tinghewei
jd om deesmi
jn wreedehanden. BIts- W eeRer.m.,meerv.wrekers. Van wreken.
Dsuo. D oor 's legers wreede tenten. VOND. AIwie wreekt1de wreker des bloets,die sa1 den
Een wreet adderen vergift. Bzasxrzv. llet be- dnotslager dooden. Bzls>zLv. Gewetens beudel

jken wreker. VoND. Zamendri
jfvan een wreed gemoedaeenewreede vervol- vrees den Goddeli
ging. Tegen 'twreed geweld. L. D.S.P. A1 stell.:bloedwreker enz. W egens eene vrouw gete scherp en wreet voor 't vaderli
jck gemoet. bruiktm en wreekster.
Voxo. De barmharticheden der ge tloosen zjn 'W rem eien. wriemelen,o.w.,ik wremelde,
tzulkskitwreet. BIJBELV. Alsbi
jw.:wreed mishandeld en heb gewremeld. Derwizc wemelenJ,'dia
ets aan het
vermoord. Iemand wreed vallen is, zich hard, teling veroorzaakt:er wrtm elt m i
wreed,jegens hem betoonen:wien viel de min lijf. In den STATZXBIJB>;I,, wemelen over het

oitwreeder? V oxo. Op hetwreedstis, m et de algemeen:de zeeny en a1, wat daarin wriem elt.
uiterste hardheid: door hen op 'twreedst' word' Van hiergewremel,wremeling. Ditwoordschdut
omgebragt. L. D. S. P. Een wreed uitzigtis, zi
jnebeteekenis aan zi
jnenklank verschuldi
gd.
een gelaat,dat een wreed gemoed aandtlidt. Het '
W eeve'. bjv.n.en bi
jw.,wreveler,wreve1st.
Kwaadaa
rdi
g,
m
e
t
b
i
t
t
e
r
he
i
d
be
zi
e
l
d
1
a1
s
wr
evelen
manneljke en vrouweli
jke wreede wordtook als
rs wrevelig z wrez. n. rebrui
kt:ik beef niet voor dien wreede. en snooden. L.D.S.P. AndeBl
jgen staender op. gszbv. In het
Mi
jne llefde voor die wreede. Van hier wreed- velige getui

aard enz. - wreedeli
jk, wreedheid, enz. Dit hoogd.freventltkh enfrevelhaft. Behalveditwrewoord is verwant aan het eng.wrath,toorn!en vclig,komt van wrevelnog wreveb z.n.
,wrevelen,
wroth,toornig,enheeftzi
jnebeteekenisaanzknen Klrz.freuelen,hoogd.freveln. Zamenstell.:wreveldaad,wrevelm oed,wrevelwoord,enz. Deoorsprong
ltlank te danken.
%F eeedaaed, m ., meerv.wreedaards. Een van ditwoord schi
lnti1zdeszelfsklank gezocht.
te
raensch van eene wreede geaardheid :ontnaenschte m oeten worden.
wreedaard1 V an hier wreedaardig, bi
jv. n.en W reve',m. Van wreveb bkv.n. Boosaarbi
jw.,datevenveela1s wreed beteekent:welk een digheid,bitterheid:d'aerde was vervult met wrewreedaardig volk! W reedaardig om gebragt;wreed- vel. BIJBILV. En persen tegen hem en zi
jnen
aardigheid,wreedaardigli
jk,wreedaardi
j,bi
jOuD. wrevelaen. Voxo.
W eeedaa pdfg, zie wreedaard.
W revei:g,ziewrevel,bi
jv.n.
'
W xeveA- eed.m. W reveligheid:sknwre'
W eeedeiilk. bi
jw., van wreed. Op eene vel
m
oe
d
ve
r
voer
t
hem
t
ot
de
gr
ootstewreedheden.
wreede wi
jze: hi
j wierd wreedeli
jk vermoord.
V an hier wrevelm oedig.
H ALMA.
W e:ggeReu. zie wrtkken.
'W eeediâe#d, v., meerv. wreedheden. De '

,meerv.wrk'fpalen. Vanwri
jl'
hocdanigheid van iemand, of iets, die, of dat, W eilKpaa'.m.
ch wrj*ven;
wreed ls:ik beef voor de wreedheid van zi
jn ven. Eenpaal,waaraan de beesten zi
jkyeen voorwerp van spotenhekeuitzigt. Gh4 en sultgeeneheerschappi
jeoverhem en,overdragteli
jfpaal,waaraanzichalleschurfte
hebben metwreethekt. BIJBIIzV. Een wrced be- ling:datisdewri
dri
jf:door hetplegen van allerleisnoode wreed- ezelsplegen tewri
jven.
heid. Hardheid, stugheid:de wrcedheitlvan dat W euTsteen,m.,zie wri
jven.
leder,linnen, enz.
W *:
J1en. o. w., ik wri
jtte, heb gewrjt.
j isnooitwri
lttns moe. In
W reeK, wrjf)v.
)meerv.wreven. Van wrb'
- Twisten)krakeelen:hi
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scheuringen te wri
lten en te wroeten. BRANDT. gevatw cer wringen uitdehand.PAF>>SNROD. Ter
Bi
j KIL. draai
jeny wrlngen, even a1s het eng. wonde uit wiert gewrongen. VoxD. Hj wrong
to Yrffl,en hetoudewritselen,dathetvoortdurend den dauw uithet vlies.BIJBZLV. Spreekw .:elk
werkw.van ditwri
jten is. Van hiergewri
jt,wri
j- weet, waar hem de schoen wringt,elk weetbest,
ter,wri
jtster. Dit woord schi
jnt zi
jnebeteekenis waar het hem hapert. A1sz.n.,o.,hetwrfngen,
aan den klank van zi
jnen wortel verschuldigd te de verenging van een schip. Y an hier gewring,
w ezen.
wringing, wrong,wrongel. Zam enstell.:ontwrinW e:lven. b.en o.w.,ik wreef,heb gewre- gen, toewringen, uitwringen, verwringen, voortven. Iets m et eene gestadig over hetzclve heen wringen,zamenwringen,enz. Ditwoord ontleent
en weder gaande beweging drukken:is de
zdnebeteekenisoogenschi
jnli
jkvan zi
jnen klank.
nog nietgewreven? Pluckten ai
jren,endeatense, W eeeh éen ,b.w..ik wrochtte,hebgewrocht.
die wri
jvende metde handen. BIJBELV. Ietser- Hetzelfde als werken. Nog hoort men ditwerkw.
gens met
le wri
jven isvaak,hetalwri
jvendemet wrochten,bi
jhetgemeene volk,inGouda:ikmoet
een dun bekleedsel daarvan voorzien:wasyom de den ganschen dag w roeten en wrochten.
'
W
eeeg
en. b.w.,ikw roegde,hebgewroegd.
stoelen (laarmede te wri
jven. W ri
jf hetjichtige
lid met dien balsem. Zich k
rrf
j?7:zlis,zich sehu- Bi
j Kls. beschuldigen:soo wie gewroeght wordt
ren:hetvarken wri
jftzich tegen dien paal. Zich van valsche mate.v.Hxss. Zjn geweten begint
aan iemand wrkven is,zich vermaken methelnte hem tc m -oegen. lndien het hart olls wroegt.
bespotten, of te hekelen:htj zoektzich aan mi
j H. DE GR. Daar nu zulk een wroegcn van het
te wrjven. Schrdven en wri
jveniszoo veel,als geweten iem and inwendig kwelt,w ordt wroegen
schri
jven en herschri
jven,nadatmen hetkwali
jk wegens allerlei inwendige kwelling gebezigd:dit
geschreveneuitgewreven heeft:hi
j'is onophoude- wroeght Juplax. VoNo. Eens anders luck mi
j
li
jk bezig men schri
jven en wri
jven. En schri
jft niet en wroecht. Zzluws.N ACHTEG. Van hier
en wrjft; de nacht is tot geen rust geboren. wroeger,beschuldiger,bi
jHoovT,en wroeging,bi
j
Voxo. Van hiergewrdç wreef,ofwri
jf,- wri
jf- K IIz., in den zin van beschuldiging,ook wroegerbaar,wri
jfst,
ery wri
jver, wri
jving. Zamenstell.: schap.
wri
lfborstel,wrkfdoek,wri
joap,wri
jfpaal,wri
jfsteen, W eeeken. o. w ., ik wroette,heb gewroet.
enz. Aanwri
jven,inwrjven,toewri
jvenjuitwri
jven, Op soortgeli
jk eene wi
jze ergensinboren,alsde
varkens in den grond: hoe gaarne w roeten de
verwrkven,enz.
Yrt)'
ven'Kxs.ook vrù'
ven,vries.wrl
euwe?hoogd. kinderen in het zand. En wroet gelijk de mol
velben,eng.to rtdsyschi
jntzi
jnebeteekenis,even sterk. V oxD. In eigene ingewanden wroeten is,
a1s hetfr.J'
votter,lat.fricare,aan zi
jnen klank te Eguurli
jk,vjandeli
jkhedenbedrjven,waardoormen
danken te hebben.
zich zelven benadeelt. Hi
j houdtnietop van woe'
W e:lvee.m.,meerv.wdjvers. Van wrb'
ven. 1en en wroeten is? hi
j laatnietafvan openli
jke
e
n
be
dekt
e
onru
s
t
i
ge
be
wegingen. W erken en
Bi
JHALMA een werktuig,om tewri
jven,eenstjve
borstel. Voorts,ook alwiewri
jft:dewrjversvan wroeten is,zich metmoei
jtlk'ken arbeid afslooven.
de verw. W egens een vrouweli
jk wezen gebruikt Alles het onderste boven w roeten, waarin dit
men wrbf
'wfer, dat bi
jzonderli
jk iemand aanduidt, woord bedrijvend is,beteekept,allesdoorgewroet
diehoutwerk gladwrjft:hetiseene goedewri
jf- het onderste boven keeren. Van hier gewroet,
ster.
wroeter, w roeting, w roetster. Zam enstell.: omW euv:ng.v.
,meerv.wrjvingen. Vanwrq'
- wroeten, opwroeten, verwroeten, voortwroeten,
ven. De daad van wri
jven: door wri
jving van weqwroeten, enz. De beteekenis van ditwoord
hetjichtigebeen. Bjzonderli
jk,sehavingvantwee schjnt uit deszelfs klank gesproten.
dingep tegen elk-ander: de wri
jving heeft het W eek , m . V an wrokken. De daad van
doen wegsljten. Debeweging van den rollcnden w rokken,ofde gezindheid van iem and,diew roltt:
vluehten voor den wrok van broederEswu.V oLba1wordtdoor de wri
jving verminderd.
W elkk en . o. en b.w .,ik w rikte,heb ge- IZENH. Om tegen mi
j alleen den wrok des graeus
wrikt. Onz., b'
1
J HALMA, waggelen. Voorts is: te draeien.DE Dlcx. lloor Juxoos onverzetbaaan ietswrikken,pogingen doen,om hetuitzi
jnen ren wrock.V oxD. Zonder ouden wrok. HoorT;
stand te kri
jgen,zoo alsmen:aan ietswriggelt, bi
j wien dit woord te onregtvrouweli
jk is,in:
wanneer men daaraan eene voortdurende kleine deze wrok, hoe zi
j met schooner gelaat bedekt
beweging geeft: wriggelniet langer aan mi
jnen werd. Bi
j KIL. hebben wronck en wrongt eng.
stoel. En wrikken is bj HAIZ
MA ook,meteenen wrong,even dezelfde beteekenis.
Hem, die achter uit een vaartuig ligt, roei
jen. W eekk en. o. w .yik w rokte,lleb gew rokt.
Bedr.
, is: iets wrikken, het doen waggelelc hi
j Inw endig haat en wraakzucht voeden:m en kan
w rikt.den paalalheen en w eder. Van hier ge- het hem aanzien,dathi
jnog steedswrokt. llie
wrik, w rikbaar,in onw rikbaar, w rikking. Za- noch, om 'sgrootvaers bloet,wrockt tegens Oosm enstell.1 afîvrikken, verwrikken, voortwrikken, tenri
jck. Voxo. Vvn hier gewrok, wrok,wrokenz. Di
twoord isverwantaan wreken,ztlrëk/cep, kig. Ditwoord duidtdoorz'
l
jnen klank eene opW Kzr.zie wreken,geljkvl.
gekroptevi
jandigheid aan.
W e:n gen. b.m ,ik wrong,heb gewrongen. '
W eeng, v., meerv.w rongen. 1)e daad van
Op zich zelfmeteenedraajendebeweging ineen- wringen: met elke wrong drukte hi
j er eenen
drukken : wring den doek terdege. Zi
jwrong vloed van w ater uit. Iets, dat zamengew rongen
de banden van vertwtjfeling. Zich in allerleibog- is: de das zithem a1s eene wrong om den hals.
ten wringtn is, gestaag een nieuw voorkom en De slangen eluimeren gekrunkelt in een wrong.
aannem en,om zich te redden. Iets ergens in- Voxo. Een zamengewrongene doek,dien de Oos-

wringen is, het met eene draai
jende beweging terlingen om het hoofd dragen:een wrong zi
jn
daarindrukken: die laat zich van een kint den hairen drukte. Voxo.; bj wien eene koninkli
jke

schichtin 'thartewringen.Voxo. Ietsergensuit- hoofdw rong den naam van wrongkroon draagt,in:
wringen is hettegenoverstaande:deschepternauw de wrongkroon voeght dat vet gebalsemt hooft.

WRONGEL--Z.
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Zam engedraaide haren:daer stecckt men langsde den hoed, of de m uts,wtnken:en a1s dan wuift
wrong ecn stel met diamanten. J. v. D.Dozs. men, van 'tschip, de sloep,nacr deze visch toe.
Kls.ook een bloemkrans. V an wringeu.
ZOItGDRAG. V an hier gewuifywuft,en lnisgcllien

W eouge'. v. Van wl'
ong. Bt'
J Kllz
.even- wekelen.
veel al
s wrong,ofwronck,en voorts bi
jzonderli
jk W u ip, m., meerv. wulpen. Hetzelfde a1s
gestremde melk,die gewrongen en geperst wordt, wulp,wel
p,hetjong van menigerleidieren.Overom er kaas van te maken. Van waar wronnelen, dragt.
, ten onbedacht jongeling:hi
jiseenjonge
strem men,totwrongelworden.
en losse wulp,HALMA. V an bier Wulpsch.
W ufs,ziewuft.
W uApseh, bi
jv. n. en bi
jw., wul
pscher,
'
W ufé, bi
jv.n.en btjw.,wufter,wuftst. Ligt wulpscht. llartel, zoo a1s een wulp: een wulpvan beweging:hetw uftgevogelte. Na een heu- sche quant. HAS5fA. Gi
J leeft al te wulpsch en
schen kus springt elck met wuften trede.V oxD. dartel. M inziek : te wulpsch, te vroeg gereet.
Overdragteli
jk, wispelturig, veranderli
jk:de wufte V oxo. V an hier wulpschheid.dartelheid en minzinnen deronbedaehtejeugd. Hoewuftgaathi
j nelust: 'tgulhartig danssers hartvan geile wulpste werk. HooF.
r bezigt ook hiervoorwufs.een heitsteigert.Voxo. Zjnejeugdigewulpschheid.
wufse vreemdeling. Van hier wufteli
jk,wuftheid. 'W urg. zie worg.
Ditwoord schi
jntvan wuiven aftestammen.
W urgen. worgen,b.w,,ik wurgde,(w()rg'
W u:. v., meerv. wui
jen. Verkleinw. wuife. de) heb gewurgdy (geworgd). Door toewringen
Een werktuig,om schiemans garen op te winden. Van den strot om brengen: m en wurgde hem op
Bd IIALMA ook wuit,datmen intusschen ook wel den brandstapel. V au hier wurg,of worg,wtzreens voor den m ontl en de kin gebruikt: houd ging, Zamenstell.: wurgkoord, wurgpaal, enz.
uwc wuit. K4k eens, welk eell aardig wuit
je Verwurgen enz.
Wrgzrgezl, worgen, NoTx. worchen, hoogd. wû''zi
j zet!
W ulé. zie wut'.
gen,schi
jntontleentvan hetgcrogehelvaniemand,
'W u iveh, b.en o.w.,ikwuifde,hebgewuifd. wiensluchtpi
jpdoordenwurg,ofanderzins,toegewr
onge
n
wordt.
Onz.,heen en wederslingeren:de wind houdt op
van ruischen, en het geboomtevan wuiven. Zi
j W ur- . zie wovm.
begonnen te wuiven, met den hoed te zwaajen. W uem eu, o.w.,ik wurmde,heb gewurmd.
De strandliên wuiven,wenken.J.oz M ARRE. Bi
j Slaven, hard werken:hi
j doetnietsdan wurmen.

HALMA is iemand w'uiven, bedrjvend,hem met Ziewormen.

X.
Eene ondlzitsche letter. Oulings,gebruikte m en desri
jksjenz. Ziemi
jne Nederd.Spraakk.,l).l
haar aIs eene bekorting van Ks. Dus vindt m en 9 2 tn 51. KI
Iz
. rebruikte de x enkel op zi
jne

bi
jM.SToxssl
kiœe,in plaatsvansirikse;--die li
jstvan vreemdeelgennamen,waarin de Lati
jnen
tweejonxtetegen &n ouden,enz. En zoo schreef haar,in navolqing derGrieken,gebezi
gd '
hadden;
men nog lang:dageli
jx,naauweli
jx,desvol
x,des en zoo doen wj ook thansalgemeen,schri
jvende:
ri
jx, enz. Maar Klr,.begreep reeds, dat deze Xanthus, X erxes, A rtaxerxes, Alexander, Xenobekorting evenm in eene plaatsin ons A BE ver- phon,enz.
diende,als aldie andere bekortingen, die de af- X an lh u l. m. De eigcnnaanz van eene r1@schli
jvers van oude boeken bezigden;en ook wi
j vier:het zal u aen goenen X anthus ontbreken.
gebruiken tegenwoordig, in nederd. woorden,al- V OND.

leen deks,als:dageldks,naauweli
jks, desvolks,

Y.
Dit grieksche klankteeken,hetwelk b
teltnood- geheeluit hetnederd.A BE uitgewischt; eu men
. ui

zake, en tcgen de oorspronkeli
lke inrigting onzer bezigt dezelve alleen in eenige eigennamen van

t'
als door eene ongepaste navol
ging der Fran- personen, landen, enz-, a1s) Cyrus, Assyrië,
schen, in dezelve doorgedrongen, en voor de en- Abpsiniè,
' Abydus,enz. Zie SIsosNB. Verhandel.
kele 6 in arbeyd, ôeleyd, enz. gebezigd is ge- overdeNederd.spelling,bl.1l en verv.;enmi
jne
weest, is reeds voorlang uit ecllt nederduitsche Nederd.Spraakk., l).I 5 2.
woorden uitgem onsterd; en thans is deze letter + *01.i
jzoop,zie hn
''
zop.

Z.
De twee en twintigste,en laatste Ietter van het der Phenieiërs, dat, lang vöör de uitvinding van
nederduitsche ABE?cn de zevcntiende der mede- eenige andere,daartoe nietbehoorende,letters,in

klinkers;zkbehoordevolgensPslxlvsniet,maar Griekenland werd ingevoerd. Hoe het zi
j, de

volgens AlusrroTEraxs al, tot hetkadmische ABE plaats, diQ dq z in h:tgrieksche ABE bekleedt,
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duidt zelfs aan, datzi
j van de phenicische zat'
n vogels, waartoe de duikerganzen behooren : geontleend werd. En zi
j had dezelfdekrachtvan kapte zaagbek,klein gekuifde zaagbek.
ps. DeLatjnen bezi
gden haarenkelingrieksche A aagbllad, o. Een plantgewas van ver-

woorden,die zi
jovernamen,zoo a1sze
phyruseaz. schillende soorten: hetzaagblad metzi
jne zaagsBi
j de verandering van p.l(a in massa,alTgttt
o wdzegetandebladeren. Voorts,ook hetblad van
in patrisso, enz. bezigden zi
j eene dubbeles in eene zaag; zoo a1s zaagtand een tand daarvan
plaats van de z. D e hedendaagsche Grieken, is; welken naam m en ook aan eenen kinkhoren
Italiancn, Hoogduitschers en Nedersaksen geven geeft.
haar den klank van Ts. W anneer zi
j in het M aagbek. m.,meerv.zaagbokken. Een beFransch uitgesproken wordt, klinkt zi
j als eene kend houten stel,waarop men houtlegt,datm en
zachte s. M aar in het Engelsch en Nederduitsch overdwars doorzagen wil. In hethoogd.Sagebock
wordt zi
j noch zachteruitgesproken;waarom de en Holzbock.
zachte w de eenige medeklinker is, die haar on- X aagm eel
l.. o.,zie zaagsel.
middelljk voor zich duldt,en z4, zoo vaak zi
j X aagm el.en , m ., m eerv. zaagmolens. Eell
de plaats van eenen sluitletter bekleeden moet, molen tot zagen van hout: eene reeks van zaagin eene s verandert: blazen,ik blaas,enz. De molens geeft te Amsterdam den naam aan de
V riezen daarentegen spreken de z zeer scherp zaagmolenspoort. Van hier zaagm olenaar.
lm . m.,zie zaagsel.
uit. Bi
jlflL.vindtmen in hareplaatsde c ofs A aagm el

gebruikt. In den STATENBIJBSL komt zi
j nog

Zaagse'.o. Van zagen. Defjnehoutdeel-

slechts zeldzaam voor.
tjes,die onder het zagen van hethoutvallen.
A aad, o., m eerv. zaden. D atvoortbrengsel Anderszaagmeeb zccgrnofyzl,zaagstK.
van eene plant,waaruit, als het gezaaid wordt, M a agstef. o.,zie zaagsel.
eene dergeli
jke plant groeit: de pitten van het A aagéan d, m.,zie zaagblad.
ooften de fruit maken hetzaad ult. Vruclltdra- X aagvu ', v.
, meerv. zaagvdlen. Eenevjl,
gende geboomte, welckes zaet daerin was. B1J- waarm ede men de tanden van eene zaag scherpt,
BxLv. Bi
jzonderli
jk,het voortbrengsel van veld- M aagv:seh .m .,meerv.zaagvisschen. Zeker

en tuingewassen, waaruit dergeli
jke gewassen slag van haajen, met eenezaag aan den snuit:
voortkomen:wanneer hetzaad op den verbranden het zaagswi
jze getande zwaart
l van den zaagvisch
acker van hitte qui
jne. Voxo. Overdragteli
jky onderscheidthem van den zwaardvisch.
het voortbrengend beginsel van evenveel welk A aalbaar, bi
jv. n.,zaaibaarder,zaaibaarst.
ding:hetzaad van oproer. Tot strooien van het Van zaal
jen. Datgezaaid'kan worden: dat is
eerste zaedt, dat te zi
jner ti
jdtopkomt. Voxo. geen zaaibaar zaad.H ALMA.
Hetteelvochtvan menschen en àieren, en derzel- M aa:geed, o.,zie zaaikoren.
ver kroost: het manneken endehetwi
jfken,om Aaau eu. b. w., ik zaaide, heb gezaaid.
zaetlevendigh te houden.BIJBSIZV. Zelfs za1hun Derwi
jzeuitstrooi
jen,alsmen hetzaad gcmeenlkk
zaad, m et een verheugd gemoed, zich heiligen. doet, dat men aan den grond toevertrouwt:ick
L. D. S. P. In Holland bezigtmen zaad aller- salse onder de volcken zaai
jen.Blv
yssLv. Dun
bi
jzonderst voor koolzaad: welk een heerljke gezaaid is,a1s hetware,schaars gestrooid,en fig.,
akker vo1zaad! Van hier zaadling,in zaadlings- zelden voorkomcnde. Hi
j zaait niet veelgoedsj
hennip enz. Zamenstell.: zaadader, zaadbal, hi
j verspreidt geenegoedebegrippen onderzi
jne
zaadbreuk, zaaddorscher, zaadhuisje, zaadkelkje, evenmenschen. Bi
jzonderli
jk, van eigenli
jk zaad:
zaadkleed, zaadknop, zaadkooper, zaadkoopster, geli
jcl
q een hof 'tgene in hem gezaei
jtisdoet
zaadkorrel, zaadleider, zaadloopy zaadpeuljzaad- ui
jtsprui
jten. BIJBELV. Ook wordt men gezegd
schieting, zaadvat, zaadvloed,zaadvloejing,zaad- datgeen te zaajen, waarvan men hetzaadin de
winkel, zaadzaai
jer,zaadzolder, enz. Aalbezipn- aardewerpt:aardbeziën zaajen. Zaaiterwi
jlvlas
zaad,aardbeziënzaad,enz.enz.
en ceresmankop.Voxo. En,oneigenli
jk,datgeen,
Zaad, neders. saad en saat,angels.saed,eng. tot welks voortkoming m cn aanleiding geeft:die
seed, vries. sied, hoogd. Saat en Santen, pool. onrechtzaei
jt,salmoeitemaei
jen.BlgBylsv. Twist
siemè
h turk.sembil,oud-egypt.som en dsom,komt zaai
jen. Voor Jgmlxs t4t wisten de huislieden
van zaeien noch m aeien.VoNo Als z.n., onz.:
van zaden. Zie zaaz
jkn.
e aaddeeseh ee, m., meerv.zaaddorschers. onderhetzaai
jen. Zaeiensen maeiensti
jt.Voxo.
Een dorscher van koolzaad,op eenkleed,datm en H et deelw. gezaaid wordt ook als z.n.,onz,,gehetzaadkleed noemt.
bruikt: het gezaaide. Voorts, kom tvan hier gee aadkleed. o.jzie zaaddovscher.
zaai, zaad, zaaibaar, zaai
jer, zaajing, zaailing,
A aadzaaslee, m.,meerv.zaadzaai
jers. Ei- zaaisel. Zam enstell.:zaaigoed,zaaikoren,zaailand,

geii
jk,al wie zaad zaait;bi
jzonderli
jk,die'
per- zaaimaand,zaaiti
jd,zaaiweder, zaaizak,enz. Besoon, van wiens verschillend gezaaide Evange- zaai
jen?herzaai
jen,wegzaai
jen,enz.
l
i
st
e
n
geWagen2de geli
jkenis Van den zaadzaai- Zaat
'
#n, vries. '
fudâh hoogd.söen,neders.ook
@
nöen, angels. sawan, eng. to sow.ULPHIIZ.sqian,
Jer.

M a ag, v.,m eerv.zagen. Een werktuig,waar- oudlat.sao,en seo,waarvan sevi,en seia,dezaaimede men zaagt:mettersage gcsaeght.Blasl:Lv. godin,heefteengeluid)dateigenaardig metzi
jne
Het harde i
jzer, cn de krasseude zaegh.VoxD. beteekenis strookt,
Ik hoor de zaeg door de eicke gaen.Ds DlcK. Maa#
ler, m.,meerv. zaai
jers. Van zaab'
en.
Zamenstell.: zaagbck, zaagblad, zaagpeuly zaags- Al wie eigenljk of oneigenldk zaait:zactgeven

jer,ende broot den eter.BIJBELV. De
wi
jze, zaagloon) zaagmolen, zaagtantl, zaagvi
jl, den zaei
zaagvischj enz. H andzaag, houtzaag, kraanzaag, zaai
jer van die oncenigheden enz. Zamcnstell.:
raam zaag, raspzaag, schrobzaag, spanzaag, steen- boonzaai
jer,zaadzaajer,twistzaai
jer,enz.

A aa:k erex:. o. A nders zaaigoed. Koren,
Zaag,e11Z. V an Zagen.
A aa gb ek . m ., m eerv.zaagbekken. Hoogd. datdient om gezaaid te wordtn:erwaszelfsgeen
Sagenchnabel Qn Sager. Een geslacht van water- zaaikoren mter voorhanden.
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X aa#ilx:g. m .y meerv.zaailingen. Eene g0- #elastigde, cicrpl d'
afak
ren, voertt des Kel
zers
zaaide plant: is het een zaailing, of een ente- zaakvoerder in Amerika. Van hier zaakvoerderling?
schap.
eaalsei, o.,meerv.zaaisels. Van zaaqen. M aak w aarn e- en m .,zie zaakbezorger.
BTJBILV. saedsel. Hetgcen men zaait: gi
j treft Xaa', v.,meerv.zalen. Oulings,eenewoning,
uitmuntend weder op uw zaaisel.
over het algemeen,in overeenkomst metsab
''
an

e aak,v.
,meerv.zaken. Eigenljk,getwistmet wonen,bi
j Urz
pnlrz.,en seléda,een vogelnest,bk
woorden, in overeenstemming metsakan,bi
jUIz- TATIAX: een sale voor dejongen derstrui
jssen.
pnlr,,en klsahhan, bi
j Ksuo, twisten. Voorts, BIJBELV. Een huis, even alsselida,bi
j OTFRII>,
aanklagt,en geding,voor den regter. D eze beide enz.;waarvan salisuchen, in de oud-alemannische
beteekenissen heeft sacha en saàha bi
j O'
r#alo., wetten, huiszoeking doen beteekende. Een hof,
'1'A'rIAN.,Isloon, enz.,zoo wel a1shetangels.sac, een paleis: hi wast daerna kortelike gesleghen
zwecd. sak, en sake in het nedcrs.,waar saken doot in zine zale. M . SToxl. Zoo ook in de

nog steedsklagen is. Ook bi
jKJL.issaecke,.
:16- orat
jezaal; en dezebeteekenishebbenhetzweed.
dingbe; en het woord kan deze beteekenisschi
j- sal,eng.hall,lat.aula,gr.4ulN. Bt9ULrHIL.is
nen te hebben,in:diesi
jnesvolckssaketwisten alh een tempel. M aar de gewoonste beteekenis
sal. BxlsErav.,waariemands twisttwlsten bi
jher- iscen ruim vertrek in een huis,ofandergebouw:
haling voorkomt. Maarveelgebruikeljkerishet tot sieraadt dezer zaal.HoorT. In deruimczahet woord in den zin van het onderwerp van len en vertrecken.Voxo. Eindeli
jk,bestempelen
eenig geding: Advocaat van kwadezaken. Dat de Dichters den hemelsomwjlen metdennaam
si
J allegrootesaken aen u brengen,maardatsi
j van 'shemels lpp,
ge, of rulme,zalen. llet verallc klei
jne saken richten.BIJBILV. Betwistuw kleinw.zaaln'
e duidt veelal een klein vertrekje

zaak! wees onze pleitbeslechter! L. D. S. P. aan. Zamenstell.t achterzaal, benedenzaal,boekW anneer wordtdie zaak eens afgedaan? H iertoc zaal,bovenzaal,eetzaal,oefenzaal,opperzaal,pleitbehoort ook : voor de zaak van God en gods- zaal,schermzaal,spreekzaal,voorzaal,enz.

diensti
jveren. Allesvoorde zaak van waarheid x aai,o.,zie zadel.
en geregtigheid veilhebben,enz. Ook is lkmands A aa- ,zie zamelen en zamen.
zaak hetgeen hem voordeeli
g wezen, oftoteer X aa'
m .zame,iseen uitgang van bi
jvoegeli
jke
verstrekkeu,kan:verzen maken iszi
jnezaakniet. naamwoorden, verwantaan heteng.seent,lat.siZa1 hetmi
jne zaak wel zi
ju,datik daarhenen- mill.
s,en oulings op zich zelfgebruikt,om eene
ga? Soortgeli
jk eene beteekenisheeftditwoord, geli
jkheid aan te duiden. Sosamois,bi
J Kllto,
in: lxt is gansch geenezaak,dathi
j zulksdoet. zoo als. OTlaRlo.gebruiktsama voorzoo,alzoo,
Maar ?'
çfsaecke,dat#JI)'dt
.
'
tdoetbeantwoordtbi
j eveneens. Thans duidt het aan,datietsergens
KlL.en elders blooteljk aan)zoo gi
jditmoogt overeenkomstmedeheeh,daartoegeschiktyofgekomen te doen. Bi
jdenzelfden KIL.iszaak ook negen,is. Zoo is heel
zaam geschikt,om teheeoovzaak; even als in:dit was de zake.M.STo- 1en;leerzaant,geschikt,en genegen,om te leeren;
xE, en, in: ter zake van de godsdienst. M aar genoegzaam geschikt. om zich zelven ofanderen

ter zake, op zich zelç beteekent:om tothet on- te genoegen: het is genoegzaam voor u. Hebderwerp van eene rede enz. toe te treden, En bendecostendecsele,laat ons hiermede ghenoechzoo is zcc/
c menigmalen het onderwerp van ie- saam wesen. MAT. Dsa SoND.;waargheloefsame
mands bezigheid:watis toch eigenli
jkzi
jnezaak? ghetughen geloofwaardige getuigen zt
in; zoo als
Op zi
jnezaken passen. Hetstaatslechtmetzt
jne men eerzaam voor eerwaardig gebruikt. Zaam is
zaken. Zjne zaak verstaan. Dat d'een trek tot somwi
jlen ook eene zamentrekking van zamen.
een zelve zaak heeft,die den anderen tegens het Zie zamen.
hart steekt.Voxo. Of,in hetalgemeen,e1k on- X aan. bi
jw. Schieli
jk: alsoo saenja1s die
derwerp, waarvan men spreekt of handelt: die tot heurder kennisse gecomen zi
jn.v.HAss. Zo
zaak raakt mi
j niet. Ziende de zaak dieperin. zaen a1s si geboren waren. v. V&ERNSw. Hi
HoorT. Een voorval:hi
jverhaaldemi
jdegansche sendersaen eenen Hertoghe.M .S'
roxs. B4DATzaak. Hettegenovergesteldevan bloote woorden: HESN iomtditwoord ookdikwjlsvoor. Hetluidt
als ik iets lees,zie ik slechts op de zaken. Dat in het eng.soon.
werk is ri
jk van zaken. Het tegenovergestelde Aaan, v. Dikke melk,van karnemelk en
van persoon: ik haat de zaak,m aar kan ze den zoetemelk gekookt, en die als room gegeten

pel
-soon vergeven, die zebedr'
dft. Eindeli
jk,be- wordt. Ook schimmel,datsomti
jdsboven op het
teekent dat, ofhet,?'
, eene goedezaak,hetis iets bier dri
jft,a1s hetingeschonken is: saen,oftsaenaangenaamg, of nuttigs:een boek bi
Jmorgenthee ken van 'tbier.KlL.
is eenegoede zaak.GELLERT. Van hierzakeli
lk. Maan. v. Een watert
je van Noordholland,
Zamenstell.: zaakbezorger, zaakgelastigdey zaak- dat in het IJ uitloopt: aen de Zaen geboren.
voerder,zaakwaarnem er,cnz. Geldzaak,halszaak, M oox. Zam enstell.: Zaandam , zaankant, enz.

hoofdzaak, hlliszaak, krjgszaak, noodzaak, oor- Oostzaan,W estzaan,enz.
logszaak, oorzaak,pleitzaak,regtzaak,staatszaak, A aandam , o. AndersZaanredam,bi
jomtwistzaak,zeezaak,enz.

zetting,in plaatsvan Zanerdam. Deaaneenliggen-

X aakbezoeger, m,
,meerv.zaakbezorgers. de dorpen van Oost-en W estzaandam bi
J elkanEen pleitbezorger,procureur,ensomti
jdsookeven- der genomen: het molenri
jke Zaandam. Van
veel welke zaakwaarnemer, die gemagtigd is,om hier Zaandamm er,die te Zaandam woont,ofvan
iemands zttken te bezorgen: mi
jn Advocaat en Zaandam is;en tan Zaandam :aan denzaandamzaakbezorger.
m er steiger; ook zaandam sch. De zaandampche
M aak geiasé:gde.m .,zie zaakvoerder.
schuit.
Aaakveeeder, m,, mecrv. zaakvoerders. X aax:da*u- er, m.,zie Zaandam.

Bi
jHALMA een gezantaan vreemdehoven,wiens X abberen. o.w.,1
'
k zabberde,heb gezabplaatsvervanger,bj zjn afzjn,dennaam vanzaak. berd. BtjHALMA kwdlen. Bd Klra,ook kladden,
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onhandig schilderen,ook stamelen. V an hier ge- e a deAbeeu. o., meerv. zadelbeenen. Een
zabber, zabberaar, zabbering. Zamenstell.: zab- been van het menscheli
jk Iigchaam :lletzadelbeen
grenst aan het wiggebeen.
berdoek enz.
Xaehk. bi
jv. n. en bi
jw-, zachter, zachtst. A a delbeog, m.,zie zadelboom.

X adelbeem , m.
,meerv.zadelboomen. Bi
j
J de natuurkenners,
van datbeekje. Hetsui
jsen van eenesachtestil- Rattelbogen eu Sattelbaum. Bi
te. BIaBSLV. U dikwi
jl al brommende zachtin ecn plantengeslacht, waarvan drie soorten onder
slaep sussen. V oxo. Spreek wat zachter! Een de heesters, en de vierde onder de boom en beligt en liefeli
jk geluid verwekkendet met eene hoort. Van deze laatstedraagthethoutden naam
Yan een gelnid, dat het gehoor slechts ligteli
jk,

en tevens aangenaam, treft: het zaehte geruisch KIL.ook sadelbogeèdeboog van den zadel;hoogd.

zachte stem. De zachte duit. Een zachte tonge van zadelhout.
enp b. w., ik zadelde,heb gezadeltl.
breeckt het gebcente. BZJBELV. Zich slechts lig- A adel.
teli
jk bewegende:meteenen zachten tred. Ligte Van zadel. M et een'zadelbeleggen:een paard
gewaarwordingen verwekkende,ofm edevoerende: zadelen.
een zacht licht. Het is in eenen zae ten trant A adeAh eu l,o.,zie zadelboom.
gegchilderd. Een zachte dood. Een zacht vcr- X adeipaaed, o.,meerv.zadelpaarden. Dat

jderzitwkt. Dien harden geest getracht door zachte paard van een voorspan,waarop devoorri
smeekingen te morwen. Ds Dlcx. Zi
jn nietde ten moet:hetzadelpaard struikelde.
woorden diens ontaarden, schoon zachtals olie, A a dellaseh . v.,meerv.zadeltasschen. Eene
jhaaldeeene
bloote zwaarden.L.D.S.P.Bi
jzonderli
jk,slechts tasch, die aan den zadelhangt:hi
lîgteljk op het gevoel werkendet zacht weder. :esch uitzi
jnezadeltasch.
A
adeH
ulg.
o.
Al
wat
t
ot
de
n zadelbeZen zachte wlnter. Een zacht bed. lties witte
en zachte gchapen. V oND- Zacht? is, a1s tus- hoort:si
j haddesein eeneskemelssadeltui
jchgeschenwerpsel, bedwing uwe stem, uwe drift,enz. lei
jt.BIJBELV.
Van hier zachteli
jk, zachten,zachtheid,zachtjes, Mage. zie Sage.
zaehtîgen,zachtigheid,zaehts. Zamenstell.: zaeht- A agen. b.w.,ik zaagde,heb gezaagd. Mct
aardig enz.,zachtblad, zachtmoedig, enz-, zacht- eene zaag doorsni
jden:hontzagen. Hi
j zaegdese
zinnig enz.- onzachtenz.

rrlet der sage. BlaBsrzv. Door mif
ldel van zulk

Zacht,(oul.ook zaft)vries.saaft,somti
jdsook eene doorsnjding daarstellen: ik laeb er latten
saft,eng.sqft,hoogd.sanft,schi
jntzjne beteeke- van laten zagen. Figlzurl., wanluidende streken
op eene viool enz. doen: is dat ellendig zagen.
nisaan zi
lnen klank verschuldigd tewezen.
A aehlaapdfg.bi
jv.n.,zachtaardiger,zacllt- V oorts,kom t van zagen gezaag,zaag,enz. ,zaag-

aardigst. A nders zachtmoedig,zachtzinn?'p. Zacht sel,zager. Zamenstell.tzaagbok,zaagmeel,zaagvan aard. Van hier zachtaardigheid, zachtaar- molen, enz. Zaagm olm , zaagstof, enz., afzagen,
doorzagen, uitzagen,verzagen.voortzagen,enz.
di
gli
jk.
Zagenqhoogd.sögen,zweed.saga.fr.scier,eng.
XaehleHlk,zie zachfes.
X aeW ten, b. en o. w., ik zachtte,heb,of todck/?,ltal.segare,lat.secare,schi
jntzjnebeteeben, gezacht. Zacht maken, of zacht worden. kellisaan zi
jnen klank verschuldigd tezi
jn.
W einig anders gebruikeli
jk dan in verzachten; X ak. m ., meerv. zakken. Eene holle, aan
de
n
e
ene
n
kant
ge
s
l
ot
ene,
r
ui
mt
e,
di
e
uiteene
maar bi
JKa.vindtmen saechten en saechtigen de
buigzame stof vervaardigd is: eenen esel met
smerte.
M aehlleg.bi
jw.van zacht. H eeftal de be- broot,ende eenen lederen sack metwijn. BIJBELV.
teekenissen van het bi
jw. zacàt,en wordt met M aar aan kleine zakken geeftm en den naam vall

zachtelqk verwisseld. In den STATENBIJBIL luidt zakjetô?zk
Weî,beurs,oftasch. Alleen behoudtmen

hetsachtkens:de wateren van Siloajdiesachtkens den naam van zakken wegens holligheden in de
kleederen, die tot berging van een en ander gevloei
jen.
A aeh l- eed lg, zie zachtaardig.
sehikt zi
jn:steek hetin den zak van uwen rok;
gensdievan eene biljart-of truktafel:zi
jn bal
X aehls. bi
jw-,van zacht. Zonder veelbe- we
ver
l
i
ep
i
n
dien zak;en in de zam enstell.:geldzak,
zwaar,ligtelijk: mi
J dunkt, gi
j kunt datzachts
haarzak-,pleitzak,enz. Voorts,iszak meerm alen
doen.
zoo veel,a1s er in eenen gewonen zak gaat:een
X aeWlz:nzx:g, zie zaehtaardig.
M ade'q m., meerv. zadels. Ook zaal. Ei- zak(thansmud,hectolttre,)aardappel
en.Zeshonderd
densmakeneenenzak.Eeneplaats,dievan achgenljk,evenveel als zetel. Maarin hetgebruik, gul
dat slag vau zetel datm en op een paard legt: teren eveezeer, a1s aan weerskanten,gesloten is:
allesadel,daerop hj salgeredenhebben.BlaBElav. toen ik aan het einde kwam ,zag ik dathetgeene
Geworpen uit den zael. Ds DEcx.,in overeen- straat, lnaar een zak,was,en moestik weer tekomst m et: AxlxTsvs wort uit den zadelge- rug. In den STATEXBIJBSra een treurkleed van
licht. VoxD-; fguurli
jk, bellendigli
jk verschalkt. harde en grove stof: scheurtnwe kleeederen,en-

Iemand weerin den zadelzetten is,zi
jn: verloo- de gordet sacken aen,ende weeklaget. Bj KIL.
pene zaken herstellen;en in den zadqltraken is, cen bjzonder manskleed van lateren ti
jd:gheen
bi
jHoop'
r,in gevestigde om'
standigheden geraken. onzer borger rok,noeh caproen,nochte gheenreV an hier zadelen enz: Zamenstell.: zadelbeen, hande zac, draghen en sellen.v.Hwss. Soortzadelboog, zadelboom , zadeldek, .zadelhont, za- geli
jk eene beteekenis heeft ook het lat.dJ#!/?)l.
delkleed, zadelknop, zadelkusseh, zadelmaker, Hedendaags is zak een wi
jd vrouwekleed naet
zadelpaard, zadelriem , zadeltasch, zadeltuig, enz. eenen sleep;doch in dezen zin bezigthetgebruik
1e scherpe s; zie sak. Bi
j KlI,.de maag,even
Muilzadel,pakzadel,r'
tzadel,vrouwezadel,enz. :
Zadel, neders., zweed. sadel,hoogd.Satteb sp. alsin hethoogd.:zi
jnenzakvullen. Daarentegen
silla, ital-, lat. .nella, fr. selle,komt,door middel is: zjne zakken vullen meermalen,oneigenli
jky
van hetb'
tvoegselel,van zadt.
çct(zit,waaruithet
verrkkcn. lemand den zak gevcn is,hem
pakkaadje aanrtiken, opdat hi
j vertrekke)
lat.sedere en onsxitten gevormd zjn.

ZAKELIJK
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hem zi
jn afscheid geven. Den zak kri
jgen is, is niet te genezen,niette verbeteren. V oorts,is
f meermalen een welriekend mengselthetàuis
weggezonden worden. lemand in ziJ-nen zak heb- zal

ben, ziJ-ne kunstgrepen Ontwaar Worden; ik heb wiert vervult van den reuck dcr salve.BIJBILV.
hem a1 in mi
j veeghtdewclrieckende zalve uitzi
jnegetoide
jnen zak. Metpak en zak vertrek- Hi
ken, met alllet zi
jne. Eene kat in den zak koo- haren. Voxo. En iets verk-wkkends en heilzaams

penq zie kat. Art
z/ @?? den zak is een bi
lzonder over het algemeen:hetiseen zalt-evoordeinslag van linnen. V an hier zalclcen. Zamenstell.: gewanden. Van hier zalven, zalverig. Zamenzak
-band,zakbi
jbelt
je,zakboekje,zakborstelt
je,zak- stell.: zalfbns, zalfdoos, zalfkooper, zalfpleister,
zenllrenk, zakdoek, zakgat,zakgeld,zakgezwel,zak- zalfpot,zalfwinkel,enz. Brandzalf,lapzalf,ltzi
llorologie,zakkedrager,zakkuil,zaklinnen,zakmes, zalf:oogenzalf,ruitzalf,tepelzalfjenz.

zaknet,zakpi
jp,zakpistöol,zakspiegel,zakvol,zak-

Zal
f angels.seaf neders., eng.salve,hoogd.

6?
,
/,
9,g1*
.Jqxxr
ag,hong.tsal
c,lapl.tsal
ces,llebr.)P.
X akell

zal
facàtk
gkomtzalfachtigheid.
Mal.
:g, bi
jv.n.en bi
jw-,zaliger,zaligst. Ei-

uurwerk, enz. Aardappelzak, balzak, lleddczak, Salbetisverwantaanlletlat.sahva,speeksel,kwjl,
bedelzak, broekzak, builzak, bultzak, doedelzak, en aan het fr.sale,oad-opperd. sal,smerig,m ordi
jzak, geldzal
t,laaarzak,haverzak,hoekzak,llop- sig,neders.söhlen,zich besm eren,bemorsen.
zak, klootzak,knapzak,korenzak,leugenzak,luis- X al
l.
faeq
ltl:g, bi
jv.n. cn b1
lw.
,zalfaelltiger,
zak, meelzak, middelzak, molenzak,pleitzak,rot- zalfachtigst. Aan zalve geli
jkende:een zalfachtig
zak, strontzak, stroozak,waterztk,wi
jnzak,wind- mengsel. H etzieter zoo zalfachtig uit. A1s van
zak.wolzak,zolztzak,enz.
zalf: wat ruikt het hier zalfachtig!flaarentegen
ZaL'., hoogd-, neders-, eng. sack, zwccd.sllck, is zalverig, van zalf:een zalvcrig mengsel. M et
vries. se% pool-, fr. sac,sp,ital.sacco,lat.sac- zalf besmet: wasch uwe zalverige handen! Van
xj
k,bi
jv.n.en bi
lw-,zakeli
jker,zake- genli
jk, eencn vollen overvloed bezittende,zoowel
li
jkst. Yan zaak. Het tegenoverstaande van ten kwade als ten goede. D eze beteekenis heeft
woordelq'
kt de zakeli
jke inhoud van ecn boek. heta1sbi
jvoegselachteraaneenanderwoord. Dus
Verhaalmi
jalleszakeli
jk,meteene bek-nopteop- is kinderzall
k
q,bi
j Voxo.en elders,evenveel,a1s
gave der hoofdzaken. Zaken bcvattende: zi
jn lcinderrbk, bi
J HoopT. Zoo vindt men ook:arbei
dz
al
i
g,
ee
r
za
l
i
g,
gelukzalig,raadzalig,rampzalig,
dichtzi
lgoed ofkwaad,hetistochzakeli
jk. Van
hierzakeli
jkheid.
vaartzalig;en armzalig schjnteenezamentrekking

X ak gezw el. o.,m eerv.zak-gezwellen. Een
gezwel,welks etter in eenen zak opgehooptwordt;
in het hoogd.Sackgeschwulst.
X akk en , b.55,.,ik zakte,heb gezakt. V an
zak. In eenen zak,ofin zakken,doen:wol,koren, el-lz. zakken. Tn Zi
J-nen zak steken, wegnem en : dat m en niet opat,werd gezakt. Zakken

van armoezalzb Godzalig van '
Godvruchtzalt'
g. Op
zich zelf is zah-q hoogstgelukkig:n mag men za1ig heeten!L.i).S.P. Heilig,zalig,Bethlehem.

Hetzaligste genoegen. Hi
jleeftervergenoegden
zalig. D eelgenoot van eenen ecuwigen gelukstaat: de zalige burgers des hemels. Toen mi
ln
zalige'vader overleed. Tn de BllBlrav.is zc/?
#
en pal
tken,bi
j KIs,,steelswi
lze bi
jcenrapen.
maken ook evenveel a1sbehouden,in:hj salsjn
A ak k en , o. w.,il< zakte,ben gezakt. Ne- volck sali
ch maecken van hare sonden. Zc/?
#
derwaarts dalen: laet zakken, laet de sprietfltlx spreken is,a1: gelnkkig verlleFen enroemen:zulk
zakken! hetis til-t.V oxo. Neem eenen doek,en eene maatschappi
j mag men zali
g gpreken. Van
laat het er doorzakken! Hethuisschi
jnttezak- hier zah-gen enz.:zaligheid,zaliglijk. Zamenstell.:
ken; anders verzakken. M eer oneigenli
jk, van zaligmakend, zallgmaker, zaligm aking, zaligspreeene opsti
jgende benaauwdlleid: het begintwat king, enz. Arbeidzalig, armzalig,eerzalig,gelukte zakken. Van den pri
js der (lingen,derzelver zalig,onzalig,ram pzalig,welgelukzalig,welzalig,cnz.
zetting,markt, enz.: depri
jsvan hetbrootl1
)e- Zalig, Klru., OTFRID-, zweed.salt-n,hoogd-,negint watte zakken. Tets laten zakken is,daarop ders.sehg,angels.saqli,is vcrwant aan het zweed.
niet meer aandringcn:laatdattoch zakken! Gi
j slilq gelukkig, opperd.selde,lat. salus, heil, en
m oetnog meer van uwen eisclllaten zakken.'Van sel,goed,bi
J-ULPHILAS.
hier zakkilg, zakkertje. Zamenstell.: afzakken, Z al.:gen, b.w.,ik zaligde,heb gezaligd. V an
lli
jzakken,inzakken,uitzakken,verzakken,wegzak- zallig, hoogstgelukkig m aken: door die
-q. Zal
ken, enz.
genoegens gezaligd en verrukt. Deelgenoot van
X ak k erlmje,o.
,meerv.zakkertjes. Vanllet een eeuwig geluk m aken: lliJ-kwam2om hetzononz.w.zakken.Andersafzakkezt'
c. ln de gcmeen- dige menschdom te zaligen. Van hler zaligew xazal
ne verkeering, een kloddertje, dat dient, om liging,zaligster.
iets anders, hetTvell
c m en gedronken, of Vegeten X al.
fger,zie zallqmake
r.
*A
heeft, tedoen zakken:op de kof
sjeenzakkert
je X al.lger, wordtin degemeenzam everkeering
nom en.
achter den naam van eenen overledene gezet,om
X ak net. o.,m eerv. zaknetten. Hoogt
l.Sack- zi
jn overli
jden aan teduiden,zi
jnde eene verkorJ/crn. Een net, dat de gcdaante vnn ecnen zak ti
ng van zaliger gt
J/o??k: uw vader zaliger.
. Wcc
heeft: een zaknet,om snippen enz.te vangen.
Ztlne vroy.
w zaliger.

Aakpllp, v.,meerv. zakpi
jpcn. Eene pi
jp, m alzlghe#d, v.,meerv,zaligheden. Van za-

ofqllit!aan eenen zak vast,cn m etdenzelven een &'
#. De toestand van iemand,die hoogstgelukkig
speeltulg uitm ak-ende, dat rnen doedelzalc noem t: is: onuitsprekeli
jk was zi
jne zaligheid. Hetgeen
op zakpi
jp en schalmei. Van hierzakpi
jper,die dient, om iemand zoo gelukkig te lnaken,de genoegens, die hem verscllaft wortlen:de zaliglleid
op eene zakpi
jp speelt.
X ak veèl,zie ltandvol.
van dat huweli
jk. O vrede!ikzing uw zsligheX a'lKszalve, v., m eerv.zalvcn. Eene smcrige den.P. MoExs. Bi
jzonderli
jk,de eeuwige geluk-

zelfktandighcit
l, waarmede mcn wonden bestrtjkt: staat van hettoekomendc leven:die de salichei
jt
mengende de zalve metllet zecr.H ooy'r. Onei- beLrven sullen. Bl.ynsruv.; waar dit woord ook
genli
jk:er is geene zalve aan hem te stri
jkcn,hi
j voor behoudenis enz.gebezigd wordt.
l06

842

ZALIGMAKRR-- ZAMENLOOPEN.

X ak:g- aker. m.,meerv.zaligmakers. Het- X a- endpagen. b. w.1 ik droeg zamen.
zel
fde als zalt
gev, van zali
gen. In den STATIN- heb zamengedragen. Bi
jecndragen: zi
j hebllen
BlJB>:Iz een eernaam van Jszcs: dat u heden alles zamengedragen.
geboren is (1e salichm alter; en van God zel- Aa- endeukRen, (zamendtlwen) l). w.,
ven: den alleen wi
jsell Godtonsen saliehmaker. ik drukte zam en,heb zam engedrukt. D oor druk-

king vereenigen:gi
jmoethetalleszamendrukk
-en.
Mal.
zu,m.
,meerv.zalmell. Vcrk
-leinw.zalmpje. Van hierzamendrukking.

BlaBlrLv.

Een bekende visch :versche,gerookte zalm . llet

A a- endu w eu ,zie zamendrukken.

lleusje van den zalm 1s,overdragteli
jk,hetbeste X a- eng:elen, b. w.,ik gootzamcn,lleb
van zi
jne soort. Zamenstell,: zalmachtig, zalt
n- zamengegoten. Bi
jeengieten. Van hier zamenforelle, zalmgraat, zalmkop, zalmmoot. zallnnet, gieting.
A
am
euh
alen,
b. w., ik haaltlc zam en,
zalmstaart,zalmvangst,zalmvisscher,zalmvisscheri
j,
enz.
hebzamengehaald. Bjeenhalen. Vanhierzamen-

ZalmlKlL.,hoogd.Salm,eng.,sp. salmon, ital. haling.
salmone, lat. salîv , fr.saumon,is van eenen on- A a- enhang, m. Onderling verband:er
zekeren oorsprong. Of wil tnen den zalm nattr is geen zam enhang tusscllen die dingen. Voorts,
ook hetgeen onderling verbonden is:de zamellzi
jn springen,lat.salire,dt
ls genoeml
l acllten?
hang begint m et enz. D e zam enhang van dell
< al.
ve.ziezal
f.
X a'
lven. b.w.,ik zalfde.lleb gd/ilftl. Van tekst enz.
zaf. Eigenlpk,metzalf bestri
jken. Verper,met M a m enh an gen, o. w., het hing zamcn,
zalfolie overgieten:lnet heilig'olie straks gezalfd heeft zamengehangen. Onderlillg verbonden zi
jn:
tot Tsraels ltolling. L.D.S.P. In (le BlaBxluv. men zorge datzi
jneretlenen zamenhangen. Van
wordt God gezegd:te zalven met den h. Geest hier het deelw.zamenhangend,aaneenhangenfl.
en metkraeht;terwi
jlaldaarzt
kh zt
'
tlzlen evenveel M a - enh eeh leu. b.w.,ik hechtte zanlen,
is, a!s zi
jn hoofd met een welriekend mengsel heb zam engehecht. Aaneellhechten: de lippen tler
bevotthtigen:oock en salfde it'k mi
j gansch niet. wonde m oeten zalnengehecht worden. V an hier
Zi
jnen buik zalven isydeuzelven met verkwikke- zamenheehting.
li
lk voedsel vullen. Iemalds llanden zalven.de- A am enhoepen, b. w., ik hoopte zamell,
zelve m et een geschenk vullen :had ick maerwat heb zamengehoopt. Opeenhoopen. Van hier zavan dat goed, daer men t1e handen mee salven menhooping.
enz. BR>loElto. Het deelw. gezal
fd, gezal
/de, M a - enk elen en. b.w.,ik ketendezamen,
wordt alg z,n. gebezigd, om llet hebr.A.
lesszhs, heb zamengeketend. M et ketenen aan elkander
en het gr. Chrlstus,uitte drukken. V oorts,komt verbinden. Van hier zam enketening.
van hier zalving. Zamenstell.:zalfhoren,zalfolie, A am exkR neepex.. b.w.jik knooptezamen,
eni.
heb zamengeknoopt. Aan elkhnder knoopen:de
x am eRen ,b.w.,ik zamelde,heb gezameld. einden van het touw zam enknoopen. Van llier
Voortdurend werkw.van zamen,stamw.van zamt. zamenltnooping.
1s1DoR.,ULPHIL.enz.salnen. ln hetzweed.is het A am enkem en , o. w.. ik kwam zamen,

samla en samna,fr.sembler.in assembler. Bi
jeen- benzamengtkomen. Bi
jeenkomen.

brengen:sehatten zam elen, of verzalnelen. Van
hierzamelaar,zameling. Zamenstell.:zamelplaats,
de plaats,waar men zich,of iets, zam elt of ver.
zamelt. H etgtam îvoord iszaam,ofzam,verwant
aan hetoudd.sam,gr.4:1,lat.simul.
A a*neRpiaalp, v.,zie zantelen.

A am enkom sl, v., m eerv. zamenk-omsten.

De daad van bi
jcenkomen:bi
jhunnezamenkomst.

Voorts, ook eene vcrgadering:oversten dervexgaderinge,de geroepenedert'samenkomste.BlJB>1lav.
A awnex.k oppeAez:, b. w., ik koppeldz
zam en,heb zamengekoppeld. Aallelkander kop-

Xa- en, bjw. Beantwoordt aan bt
jeen, in pelen:paarden zamenkoppelen. Figuurl.;hj zal
vereell
iging met elkander: wi
j zullen zamen die twee jongelieden wel weer zamenkoppelen.

daarover spreken. Het wordt aan naamwoorden Van hier zamenkoppelaar, zamenkoppclaarster,
en werkwoorden vastgekoppeld, a1s:zam enbinden, zamenkoppeling.
zamenstellen,enz. Somwtilen wordt het ingekort A a'- enl.egg en, b.w.,ik leide zam en,lleb
tot zaam, in : zaam verbonden enz. Eenige der zamengelegd,ofzamengeleid. Bi
jeenleggen, illgebruikeli
jkste dezer zamenstellingen zullen hier eenleggen: de handen zamenleggen. V an hier
zamenlegging.
opgegeven worden.
X am enb :x:den. b.w.,ik bond zamen,heb A a- enl.even. zie zamenwonen.
zamengebonden. Door binden vereenigen. Van X a- enl.evlng, v. V erlteering m et'andehier zamenbinder, zamenbinding, zam enbindsel; ren:m en zietditin de zamenleving.
ook :g.:een zam enbindselvan ongeregtigheden.
Xa- enlll- en. b. w., ik li
jmde zamen,
Aa- eu'
b:x:dse'. o.,zie zamenbinden.
heb zamengeli
jmd. Aaneenli
jmen. Van hier zaXa- eubrengeu. b. w., ik bragtzamen, menli
jming.
heb zamengebragt. Bueenbrengen: zi
j hebben A a- en leep, m ..meerv.zamenloopen. Het
veelgeld zam engebragt. Y an hier zamcnbrenger, ineenloopen:beekjesvormen door hunnenzamenloop rivieren. Voorts,ook de plaats, waar verzamenbrenging,zam enbrengster.
X a- enbu:gen, b.w.,ik boog zamen,heb schillende dingen ineenloopen: Coblenz ligt aan
zamengebogen. Door buigen vcreenigen, of tot den zamenloop van Ri
jn en Moezel. In dezen
elkander brengen :takken zamenbuigen.
zin heeft het woortleen m eerv.:de zamenloopen
X a*nen deeu . b. en o. w., onregelm.;ik tler wegen. Figuurl.,verm enigvuldiging:een zadeed zamen,heb zamengedaan. Betlr.,vereenigen, m enloop van omstandigheden.
bjeendoen:gi
j moet al die vochten zamendoen. A a- exkieeyex:, o. w.,ik liep zam en,ben
Onz.,in vereeniging metitmand doen:willcnwj zam ellgeloopen. M et elkanderloopen: die paarzam endoen?
den moeten altoos zam enloopen. Ineenloopen:de

:AMMNPLAKKEN--ZAND.
wegen loopen daarzam en. Stremmen:alde m elk
loopt zamen. Figuurl.1er liepen zoovele omstandigheden zamen.
A a- en pl.akk en. b. w.,ik plakte zamen,
heb zamengeplakt. Aaneenplakken. Van hier
zamenplakking.
A am enra apge'. o.,meerv.zamenraapsels.
A1 wat m en zamenraapt:welk een zamenraapsel
van woorden! M et datzam enraapselvan volk.
e a- eneap en, b.w.,ik raapte zamen,heb
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pen:men moet hetalle: zamenstooten. Van hler
zam enstooting.
A anvex:steen geieu. b. w., ik strengelde
zam en, heb zamengestrengeld. Onderling vaststrengelen. Vanhier zam enstrengeling.
A a- enérekk en, b. en o. w., ik trok

zamen, heb en ben zamengetrokken. Bedr.,bi
jeentrekken:dat trekt mi
j de lippen zamen. Hi
J
zalbeide zi
jnelegerszamentrekken. Onz.:beide
legers trokken zamen. Van hier zamentrekking.
zamengeraapt. Bi
jeenrapen. Figuurl.:wie heeft ma- enlrekkend.bjv.n.
,zi
jndehetdeelw.
aldie logens zam engeraapt? Van hier zam enra- van zamentrekken. Eenekrachtom zamen te trek-

kenbezittende:dekoortsbastisheelzamentrekkend.
ping,bi
jeenraping.
Aam enrl
lgen, b.w.,ik reeg zamen,heb A a- ex:v:eelllen , b. w.,ik vlocht zam en,
zamengeregen. Aaneenri
jgen:aldickoralenmoe- heb zamengevlochten. Bi
jeenjen onderling vastten zamengeregen worden. Vanhierzamenri
jging, vlechten:ik zal die draden zamenvlechten. Van
hi
er
z
ame
nv
l
ec
ht
i
ng.
aaneenri
jging.
X a- eueetéen , o. w., ik rottede zamen, Aa- envl.
eehkge', o.,meerv.zamenvlechtr
hcb zamengerot. Van votten, in troepen bi
jeen- sels. A lwa$m ellzam envlecht:een zamenvlechtloopen. Bi
jeenrotten, troepswi
jze bi
jeenkomen: sèlvan zjden ltoord.
zoodra zi
j zamenrotten. Van bier zamenrotting, X a- env:eed , 1n., m eerv. zamenvlocden.
oproerige zam enloop.
Sonti
jds,even alshetzamenvloebkntzc?/lenploeg
'yaf
/,
A am exvrell:ng, v.,zie zamenrotten.
hetzc?
nearld
kfe)?,de daad van zamenvloejen:door
x a- exksehak elex:. b. w., ik sehakelde den zamenvloed van het water. Maar somtjds
zamen, heb zamengeschakeid. Bi
jeensehakelen, ook ecne hoeveelheid
'van zamenvloekendedingen:
schakelsgewi
jze aan elkander hechten:men moet die zam envloed van water. Een zamenvloed van
die kettingen zamenschakelen. Figuurl., onderling denkbeeiden. In dezen zin heeft hetwoord een
welverbinden:zi
jnebewi
jsredenenwe1zamenscha- m eemr.
kelen. V an hier zamenschakeling.
Xa- env:eeuen! o.w.,ik vloeide zamen,
A a- en seh fk k ex:. b. w., ik schikte za- ben zamengevloeid. Bkeenvloejen:twee waters
men,heb zamengeechikt. Bi
jeenschikken:alzi
jlle vloeiden zamen. Van hierzamenvloei
jing.
papieren zamenschikken. Van hier zamenschik- X a- envoegen , b. w., ik voegde zam en,
king.
heb zamengevoegd. Bi
jeenvoegen. Van hier
A a- enseh ol.en, o.w.,ik schooldezamcn, zamenvoeging,zamenvoegsel.
heb zalnengeschoold. Bjeenscholen:de visschen A a- enveeging, v., meerv.zamenvoeginscholen cloorgaans zamen. V an hier zam cnscho- gen. Somti
jds evenveela1sltet zczzlenro:y-. De
lil)fr.
daad van zam envoegen: de zam envoeglng der
X a- engpa nn en. b. en o.w.,ik spandc deelen van eenc rede;somti
jds ook datgedeelte

zamen, heb zamengespannen. Becll
'
., bi
jeenspan- van zamengevoegde dlngen, waarnlede zj aan
nen:m en moetdiepaardenzamenspallnen. Onz., elkander vastzi
jn : cen 'voorsni
jder moet de
zich tot zekeriets verbinden:zi
jspannen zamen, zamenvoegingen der beenderen weten te vinden.
om mi
jteverderven. Van hierzamenspanning. In dezen zin heeft llet woord een meerv. En het
e a- en spraa k, v., meerv. zamenspraken. beteekent verband, zam enhang,in: wat t'eam en-

Somti
jds evenveel a1s zamenspreking, en het voeginge heeft de tempelGodtsmct de afgodtn?
zamenspreken. De daad van zamenspreken: zi
j BIJBELV.
werden door hunne zamenspraak m et elkander
bevredigd. Voorts, ookhetgeen men zamenspreekt:
hunne zamenspraak wordtgcdrukt. Een versierd
gesprek van twee of meer personen met elkander:de onschatbare zamenspraken van Ertu Mus

bevorderden de hervorming grooteli
jk
-s.

A a - enspreken , o. w., ik gprak zamen,
heb zamengesprolten. Onderling spreken. V an
hier zamenspreking.
c a m en slell. o., m eerv. zameustellcll. 1)e
daad van zam enstellen: het zamenstel van een
boek. V oorts, ook iets, hetwelk zamengesteld
wordt: een godgeleerd zam enstel. ln dezen zin
heeft llet woord een meerv. Een zam enstel van
godgeleerdheid is, een werk, waarin die weten-

A a'm en w eefgei, o., meerv. zamenweefeelen en zamenweefbels. A 1 wat zam engeweven
wordt, of is: een zamenweefsel van linnen en

katocnengaren. Ookoneigenljk:eenzamenweef-

selvan bedrog.
X a'm enw even. b. w., ik weefde zam en,

heb zamengeweven. Ondereen,bjelkanderwev:n:
zi
jde en garen zamcnweven. Van hier zamenweefsel,zam enweving.
X a- enw en en. o. w., ik woond: zamen,

heb zamengewoond. Bi
jcenwonen, zamenleven:
vele huisgezinnen gaan thanszamenw onen. Van
hier zamenwoning.

Xam enzeélen, b. w., ik zette (zettede)
zamen,heb zamengezet. Bi
jeenzetten. Van hier

schap ordeli
jk in haargeheelvoorgedragenwordt, zam enzetting.
eellsyDtema.
A a - ensle:l.e n. b. w., ik stelde zamell.
heb zam engestcld. Zamenzettell,vervaardigen:dat
werktuig is uit verscheidene dingen zamengesteld.
Een zamengesteld woord. Opstcllen:wie heeft
die verhandeling zamengesteld? Van hier zam ensteller,zamenstelling.
A axn ensleeéen. b.w.,ik stiet zam en,heb
zamengestooten. Onder elkander stooten,ofstam-

X am en zw epen, o. w., ik zwoer zam en,
heb zamengezcoren. M et eenen eed zamenspanV an hier zam enzweerder,zamenzwering.
X a*nex:zw eeln g. v.,m eerv.zamenzweringen. Zamenspanning met eenen eed:welk eene
heillooze zamenzwering! Evenveelwelke verbindtenis tegen eenen Vorst, of Staat:de tallooze
deelhebbers aan die zam enzwering.

Aand, o.y meerv. zanden. Eene bi
jzonderq
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aardsoort,dieu1tzeerkleinedeeltjesbestaat,tus- a1s regen op deaarde nederstort1een zandregen

schen welke er geen zamenhang is:een steen is overvielen begroefhet heer van CAMBYSES.
swaer, ende het zant gewichticl). BIJBELV. 'k X andru :éer,m.,meerv.zandruiters.Iemand,

Zou veelcer'tgetalder korlen zands bepaalen-'die van zi
jn paard in lzetzand valt:draag zorg,
L.D.S.P. Somti
jds,bi
jzonderli
jkeenezandbank, dat gi
j geen zandrtziter wordt! Voorts is:een
of zandplaat,in het water:de daer laghen lancs zandruiter worden ook, over het algem een,vau
den sande.M .S'
roxs. In dezen zin heeft het zi
jn paard mllen.
woord een m eerv.:tusschen de zanden door. llet

A audsleen . m., meerv. zandsteenen. Een

verkleinw.zandjebeteekenteenzandkorreltje:eris bi
jzouder slag van steenen:de zandsteen bestaat
eenzandjeinmi
jnooggeraakt. Iemandzandin de uit zamenhangend zand. Hi
j heeftmi
jne tanden
oogen werpen is, Eguurli
jk,hem, evenveellloe, metzandsteenkensverbri
jselt. BlaslrLv.
verblinden, heln het regte inzigt in eellig ding A andw eg, m ., m eerv. zandwegen. Een
benemen. Aaneenhangell als droog zand is,van zandige weg, het tegengestelde van lcleiwe.q:die
allen zamenhang ontblootzi
n. A1shetzand der zandweg viel den paarden moei
jeli
jk. Mi
jn kar-j

zeeismeermalensih eene onberekenbarehoeveel- ret
g
'c ri
jdt op een zandwegjebeteekent,hetgaat
heid:gevleugeltgevogelteà1s:zantderzeen. Bzg- mi
j naar mi
jnen zin,ik word doorgeene rampen
Bxlv. Van hier zanden, zandig. Zamenstell.: geschokt.
mndaal, zalldaardappelen. zandachtio zandblad) Aax:dw eestlx:, v., meerv.zantlwoesti
jnen.
zandbak,zandbakje,zandballk,zandberg,zandduin, Ook zandzee. Eene woesti
jn,welker grond uit
zandgoet
l,zandgraver,zandgroer zandgrgnd,zand- louterzandbestaat,waarop genoegzaam nietsgroeit:
heuvel, zandhok, zandhoop, zandltar, zaldkoker, de zandwoesti
jn van Nubië.
'

zandkorrel, zandkuil, zaudlooper,zandm anyzand- M antlw ol.k . v.jzie zandregelt.
m umie,zandoever,zandpad, zandplaat, zandraap, A a ndzak , m.,meerv.zandzakken. Eenzak,
zandregen, zandruiter, zandschipper, zandsehuit, die met zand opgevuld is: men verschanste zich

zandsteen,zandweg,zandwoesti
jn!zandwolk,zand- metwol
baden en zandzakken. Figutlrli
jk,eenlog
zak,zandzee,enz. Dri
jfzand,dulnzand,goudzand, mensch :hgtis een regte zandzak.

kiezelzand,plantzand,schulpzand,schuurzandjstuif- Aandzee,v.,ziezandwoestqbè.
zand,voetzand,welzand,enz.
A a ng, m.,meerv.zangen. De daad vanzinAandaaq
l.. m.ymeerv. zandalen. Een klein gen: met zang en dans. Zi
J korten de moei
jeslag van alen, datzich in hctzand der stranden li
jkheit des wegs methunnen zang. Voxp. Hetophotldt.
geen etgezongen wordt:zoo raszi
j dezen zang
e a ndbad, o., meerv. zandbaden. Eene
koestering van het gansclle ligehaan),ofvan een
lid, in warm zand:er werd hem een zandbad
voorgeschreven.
A axxdba nk . v.,zie zandplaat.

met spelen heflkn op. HooF'
r. 13e kikvorsehen
in de sloot zongen al borrek-ickende den ouden
zangh. Voxo. Koek6ek, den ouden zang,zegt
men wegensalle eentoonig geluid,en behandeling
van een en hetzelfde onderwerp. Zam enstell.:

A anden.b.w.,ik zandde,heb gezand. Afet zangboek,zangspel,zangstuk,zangswi
jze,zangtoon,
zand bestrooi
jen,ofbedekken:detuinpadenlaten zangwi
js,enz. Bovenzang,bruilolïszang,feestzang,
zanden. V an hier zander,zanding. Zamenstell.: geboortezang,hcrderszang,kerszang,koekoekszang,

verzanden enz.
koorzang, lierzang, li
jkzang, lof
kang, maatzang,
A andgeetl., o. Ook aardgoed. Tabaksbla- minnezang, morgenzang, nazang, tegenzang, trit
leren,die hetnaaste aallden grond gegroeic
lzi
jn. omfzang, tusschenzang, vogelenzang) voorzang,

A an dgrou l'
l.. m.,meerv.zandgronden. Een vreugdezang, wildzang,zcgezang,zwanezang,enz.
zandige grond:het anker viel in eenen goeden Komtvan zangen,oulings evenveel alszingett.
zandgrond. Op eenenzandgrondbouwcnis,eigen- A a ngbe.rg, m. De gewaande berg', waar

li
jk, op eenen zandigen,grond,en,iguurli
jk,op AlaoruLo met de negen zanggotlinnen zi
jn verbli
jf
eenen lossellgrond,ofop losse grondslagen,bou- houdt:anders Helikon. De top van den zangberg
wen,zi
jne hoop op bedriegeli
jkegrondenvestigen, is moei
jeli
jk te beklimmen. Verder,een diehtgeAand:g. bi
jv. n.j zandiger! zandigst. Vol nootschap: de haagsche zangberg enz. Zamenzand, of uit zand bestaande)dle groenten zi
jn stella zangbergstichter enz.
heel zandig. Ecn zandige grond. Van hier zan- A anger, m.j lneerv. zangers. A1 wie het
digheid.
zingen verstaat, en de zangkunstgestadig oefent:
e a ndleorer. m.,m eerv.zandloopers. Een oock lieten sich de sangers hooren. BIJBEPV.
in htt midden naauw toeloopend glas,waardoor Dees schaduw plaght den zanger te bezwaren.

zand loopt,om den ti
jd,nameli
jk eenuurenz., Voxo. Aan zingende vogelen geeft mcn t
len
aan tewi
jzen. Aan den zandlooperschudden,flg.l naan) van:t
1e liefeli
jke zangers des wout
ls;e11
wenschen,datdeti
jd alom ware.
zangeressen,ofcaz
îgsters,zi
jn allevrouwen,tlicde
e a ndm u m :e, v., meerv. zandmllnliLn en zangkunst verstaan en oefbnen. V an zangerkom en
zandmumies. Een menscheli
jk ligehaam, dat dezamenstell.:koorzanger,voorzanger,enz. Komt
in eenezandwoesti
jn van onderhetzand gehaald van zangen,otllingsevenveelalszingen.
wordt) en,uit lloofde val zi
jne indrooging,aan Aangeres,v.,zie atf?lr
/:r.
eenc gebalzemde mumie geljkt: vele zandl
nu- A anger:g,ziezangzoet.
mies worden voor andere verkoeht.
M an ggod:n, v.,m eerv.zanggoditlnelt. flok
A andpl.aat. v., nleerv. zandplaten. 0ok zattgheldth, ac/wnpn/' en ca'lgster. l)e gesvltande
zandbank. Ecne zandigc droogte, in zee, of in begunstigster van het zangvermogen van eenen

andere wateren: het schip raakte op eene zand- diehter:o zanggodin, erinner lni
j d'oirzaecken.
plaatvast.
VOND. Degezatnelli
jke negen begunstigsters van

A audregen. m.,meerv.zantlregens. Zand, de verschillende soorten van dichtersdragen den
dat door den wind in de lucht opgeheven wordt, naam van de zanggodthnen:'APOLLO,metdezangdaar eene zoogenoemde zandteolkvorm t,envoorts godinnen de rechtbanck spannende. V OND. DQ
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zanggodinnen vereeren is, zich op de dichtkunst
toeleggen. Van hier zanggodinnendom .
e a x:g'teid:x:.v.,zie zltnggodin.
A a ngku n st, v. D e kunst van zingell:de
verrukkende zangkunst. Van llierzangkunstenaar.
X a ngfneeféer, m ., m eerv. Zallgmcostel's.

m alukdagp m,, meerv. zaturdagen. De
laatste dag der week: des zaturdags is,op den
zaturdag. Voorts,komt van hier zaturdagsch,dat
t0t den zaturdag behoort; en, in het gemecne
leven,ongelukkig of verwenscht,om dat men den
zaturdag voor ongeluk-kig houdt:dat iseen zaturlloogd. Sangmeister, dat bi
J NoTx. ook eenen dagsch werk. Een zaturdagseh kind.

meesterli
jken zanger aanduidt;vries.qjonglltasteî'. Zaturdag, eng. saturday,vries.saterdet
jis eene
.
A1wie ont
lerwi
js in hetzingengeeft:muzi
jkmees- vertaling van hetlat.dtks saturnt-

ter en zangrneester. ln den STATENBIJBSL ook m avel.
, o. Zand :de grond is hier en daar
de voorzanger van een koor,il1opperzanglaeester. doormengd met zavel. Van hier zavelachtig,zaVan hier zangmeesterschap.
velig. Zamenstell.:zavelgrond,zavelkuil,enz.
A a ngnl'
m f, v.,zie zangnodèh.
m aveAb oo- .m.,m eerv.zavelboom en. AnM an gsl
leu tel., 1n.,meerv.zangsleutels. Een dersZ4P6tlbOOm,2T18)l500?)1, eng.savintree,fr.sabine,
der zoogenoemde sleutels van zang ell muzi
jk: savinier,ital-,sp.,lat.sabina. Zekerslag vanjenaar welken zangsleutel moetdie psalm gezongen neverboom . Een heestergewas van hetzl
zideljk
worden?
Europa:de bladeren vaylden zavelboom hebben
eene
n
s
t
e
r
ko
Aangsw llze,bjv.n.en bi
jw. Op de wi
jze
ollaangenamen reuk)eenen scherpen
van eenen zang :men besehreefde daden derhel- smaak,en'eeneaf
dri
jvent
lekracht.
den ot
zlingszangswi
jze. Verschiltvan zangwq''
ze, e ebea . m.,meerv.zebraas. Een wilde ezel,
dewi
jze,waarop eellzanggezongenmoetworden. die fraai gestreept is:m en geeftaan dell zebra,
M an gvege', m ., meerv. zangvogelen en him, te lande, den naam van kaapschen ezely
zangvogels. Eene der verschillende soorten van schoon m en hem ook in het noorden van Afrika
vogels, die zich door den zang onderscheidt:het in m enigte vindt.
talri
jke geslacht der lieve zangvogels.
A ede,v.,waarvan hetm eerv.zeden num eest
Xangw lze.ziezannswn
''
ze.
algem een in gebruilt is. 1)emeerdere,ofmindere,

A angzeet, bi
jv. n., zangzoeter,zangzoetst. behageli
jkheid,welke iemandswi
jze vandoenhem

Van zoet, in den zin van begeerig naar,verzot bi
jzet. Algûmeen,iemantlswi
jze vandocn:bevalop; en zangen, of zingen. Verzot op, begeerig lig van zeden en manieren. Gewoonte,gebruik,
om te, zingen;inzonderheid van de vogelen:het instelling:in hunne zede. V oxo. Het es onze

zangzoetsi
jsje. Andersook zangerig.
*het zange- zedeindi
tlant. W Aslwslx. Moestgi
jdestrengri
g koor (zingende vogelell
) doetbosch en veld heitook der Roomsche zede sm aken? D s D lcx.
weergalmen.
A ark ,zie zerk.

Die zeden van den autaer. BIJBEL, 1477. Han-

delwi
jzetcn aanzien van wezenli
jkeverpligtingen:
A aé,bi
jv.n.en bi
jw-,zatter,zatst. Metspi
jze -de bedorvene zeden tlergroote menigte. Quade

opgevuld, zoo dat alle eetlust bevredigd is: de t'samensprekingenverdervengoedezcden.BzaBsrvv.

zatte gasten rezen op. Overdragteli
jk, van ver- O tjden!ozeden! Bi
jzonderli
jk,eengocdgedrag,
dere begeertc naar iets ontheven:out ende des en geneigdheid daartoe:eeneernstige aanbeveling
levenssadt. BIJBELv.;waarzatvan #fl.çtyzl afge- van deugd en zeden. Vallhierzedeli
jk,zedeloos,
leefd is. Of iets rnoede:mi
jl ziel,der tegenhe- zedig. Zamenstell.1 zedekunde enz-, zedelecr,
de.n zat,ismoedeloos. L.D.. S.P.. letszatzi
jn zedeleeraar, zedeles, zedemeester, zedenbederf,
otworden is,hetrnoede zi
ln,ofwor(
juyj:jjj zedenrijk,zedespreuk,zedevoogd,zcdewct,eiiz.
wordt llet spelen zat. Zich zateten,drinken,enz. Zede, hoogd. Sittet oudd.sidde en sid,angcls.
is,zieh daarvan verzadigen. Zich crgensaan zas sida en sitha, komt overeen m et siton, plegtn,

ki
jken, het tot zi
jn vollegenoegen toe beki
jken. handelen,schikken,bi
jNOTK.en O:
rFRID.
Somti
jds is zat ook dronken en vol:is hi
j al M edeku ude, v. Kunde van de zedeleer:
weerzat? Somti
jdsbe>ntwoordthetaan genoeg: zich in de zedekunde oefenen. V an hier zede-

ik heb boeken zat;in de gem eenzame verkeering, kundig.
A edeieer,v. Eeneleernopensdesmenschen
ook zatter,dat hier aan zatgeli
jk staat.
Zat,sat,cad,hoogd.satt,lat.sat,satur,ULPHIL. handelwi
jze ten aanzien van wezenli
jke verpligsad. Van hicr verzaden,verzadigen.
tingcn :de heidensche'zedeleet. De zedeleer vall
A at. o.,waarvan m en geene verbuigingen be- hetEvangelie.
zigt. Eigenli
jk,hetonz.geslacht van h:tbi
jv.n. A edel.eeraar, m ., meerv.zedeleeraars en
zat. Voldoening: dat Cl-llsTllaLox deu soldaat zedeleeraxen. Een onderwi
jzer in de zcdelcer:
zi
jn zat toelietvan dootslaghen gewelt. HoovT. SocltA'rzs was een uitmuntentl zedeleeraar.
Op a(
)W zat is,ten volle:a1s ik geladen ben op e edelles. v., meerv. zedelessen. Eepe les,
mi
jn zat, sehiet ik tot Bommelin de stadt,was onderrigting, of vermaning, ten aanzien van des
welcer het opschrift van een sttlk geschut te menschenhandelwi
jzenopenswezenli
jkeverpligtin'sHertogellbosch. Thans verouderd.
gen:zi
jnegeschiedcnisisvolvan heerli
jke zcdeF
e a4e. v., meerv. zaten. Bi
j Klru. zitplaats: lessen.

bi
jna afkhertlektvan gheduldiehei
jts sate. Coxsl'.

AedeR'
lk, bi
jv. n. en bi
jsv. Totdesmenschen handelwtzenopenswezenli
jke verpligtingen
betrekk
-el
i
jk :een goed zedeli
jk gedrag. Ter ondersclleiding van hetgeellzedeli
jk goed en kwatttl
is. De mensch is een zedeli
jk wezen bcteekent,
beduidt zaat eenen iugezetene,in landzaatgr()k- hi
j kan inachtnemen,watwezenli
jke verpligtingen
zaten,van waarR4'
C3zc/ez'
lt
/otff
lyburgzaten,enz. llem voorschri
jven, of verbieden; zi
jn zedeli
jke
Zate, vries. sathe, KII-. sate,hoogd.Bitz,eng. aanleg stelthem daartoein staat. Zedelqk ozlplt?seat,gr.lltlg,isverwantaanzeet,ze/elzadebenz,y gelê
jk is, hetgeen door andere, dau uitwendige,
en komtvan zitten.
''H.Juw. ln V riesland is satlte,in tegenoverstel1
ling van state,'een Jandgoed,wttarop een onedele
eigenerfde gezeten is. Dezelfde betcekenis heeft
het woord in Ilavesate,ofAvesate. llaarentegen

stoFeliike, beletselen verhinderd wûrdt;in teaen-
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overstelling van physt
kk onmogelbk. Van hier ze- van dc zee, die tusschcn hct vaste land inloopt:
deli
jkheid. Zamenstell.:onzedeli
jk.
aan den scheepri
jken zeearm van hetY.

X edespreu k .v.,m eerv.zedespreuk-en. Eene e eeb aak. v.,meerv.zeebaken. Een baken,
spreuk ter bevordering vallde goede zeden en de ofeene baal
t,aan,ofin,zee.
vervulling vatl wezcnljke verpligtingen:de zede- A eebaar, v.,zie zee.
A eeb eer. m .,m eerv.zeebeeren. Een beery
spreuken van den wi
jsten derKoningen.
X edlg.bi
jv.n.enbi
jw-,zediger,zedigst.Van die zich aan en in zee ophoudt.
zede. W elgevalli
gy welvoegeli
jk, ingetogen welk A eebew lnd, o. H et bestuur van de zee-

cen zedig jongellng! Vau hier zedigheid, ze- zaken: hij voert er het zeebewind. De gezadigli
jk.
menli
jke bewindhebbers over de zaken:aan het
A ee. v.,meerv.zeeën. Eene dier groote ver- hoofd van het zeebewind geplaatst. Zam enstell.:
zamelingen van water, die gefneenschap m et den zeebewindllebbcr,vroegergemeenli
jk zeepre
fefl
t.
zoogenoemden Oceaan hebben:de Zwartc Zee,de
M iddellandsche Zee,de Roode Zee,de Noordzee,
enz. De oppervlakte van zulk eene verzameling
van water:de maan regeertde toevallen der zee.
H ool'
r. Hoe dat LlAxosrt verdronc iI1de zee.
Corzlax. v. Rfls. Slinger de lichamen over de
zee hene.Voxo. Ook weleens eelle andere verzameling van water, die van rondom door het
land ingesloten is:de K aspische Zee,de Zee van

M exico. W andelende bj de GalileescheZee.

Bssv. En de Zee van Gcneve,van Constanz,
navolging der D uitschers, die den naam van

A eebeeze- , m ., m eerv.zeeboezems. Een
inham van de zee. Ook zeeboyt
A eebegt, v.,zie zeeboezem.
A eebeuxver. m.,zie zeevaarder.

A eebeand, m. De branding derzec. Bi
j

Hwruwzx öok weerlichtzonder donder.
X eeb e:ef, m., meerv. zeebrieven. llezen

naam geeft men aan de gezamenli
jke papieren,
waarvan een koopvaardi
jschippervoorzien wordt.
A eebu rg, m.,meerv.zeeburgen. Eene veyting.of een kasteel,aan zee. Bi
jzonderli
jk,geeft
m en dezen naam aan cen groot gebouw tusschen

aan zulke wateren geven,als bi
j ons dien van Alngterdam en M uiden aan hetPampus.
meer voeren, en dezen wederom aan de wateren, A eedfengt,v. Kri
jgsdieustterzee:hi
jverdie wi
j zeeè'
n noemen. En diewateren,die door koos de zeedienst boven de landdienst.
ons andcrs m et den naam van Oceaan bestempeld m eedfer, o., meerv. zeedieren. Onder tleworden: (Ie Atlantisehe Zee,de lndische Zee,de zen naam begri
jpt men allerleisoorten vandie-

Stille Zee. Eene groote baar,ofgolf:er gingen ren, die zich in zee ophouden,zoo zoogdieren,
hemelhooge zeeLn. 1)e zeeLn spoelden alles van als visschen, kraakbeenige dieren, insekten, en
het verdek. Een geweldige zee waters slaetvoor wormen:van ti
jd totti
jd ontdektmen alnleeren

zi
jne oogen het schip - over dellboegh.VOND. meer zeedieren. Bei
jde derkrui
jpendeyellde der
Alene zee van wateris,cene groote m enigte:de
werreltmet eene zee van water overtogen.V OND.
Zoo ook eene zee van bloed: daar wierd een
bare zee van bloed in zee vergoten.J.Slx. Eene
zee van tranen:al d'aerde zonk in eene zee van
tranen. Poo'
r. Eene zee van vuur,van vonken,
van zorgen,van wederwaardigheden,enz.,is eene
menigte daarvan. Zelfs, in de gem eenzame ver-

zeedieren.Bllsslav.

Aeedl
lk,m.,meerv.zeedi
jken. Een di
jkter

afwering van de zee.
A eedeaak . m,, meerv. zeedraken. Een
kraakbeenig zeedier van twee soorten, waarvan

de eenedenraam vangedrocltell
jkezc6tfrtzclcvoert.
ln den STATEXBIJBEL wederom pen gansch ander
watcrdier: dien grooten zeedraeck,die in 'tm id-

keering, zegt men van iemand,die ri
jk is: hi
j den si
jnerrivieren lei
jt.BIJBELV.
heeft eene zee van geld.

In volle zee is,van

A eede:lY, v- Ook strandvond en zeevond.

alle strand en kust verwi
jderd. Zee kiezen,in In zee drijvende goederen van verongelukte schezee gaan, in zee steken is,eene zeereis aanvan- pen: er is op nieuw vrt
l watzeedri
ftop strand
gen. M et iem and diep in zee gaan is,zieh sterk aangespoel
d.H.I)E Gaoo'
rheeftzeedrf
'f?
#,in:en
mct hem inlaten. D e diepte der zee is,hctdiepe hi
j die heeft gebout soo grooten langeu ti
jtacll
van eene of andere der voorgem elde verzamelin- een zeedriftig hout.
A
eedu
#
vel
.
.
m
.
,
mee
rv.
ze
edui
ve
l
e
n
en
zeegen van water: dat hi
j versoncken ware in de
diepte der zee, Bzlsly=v.;waar hethartder zee duivels. Een visschengeslacht van drie soorten:
haar midden is:liwe lantpalen zi
jn in 'thertder de zeeduivel vertoontzich als gearm d.
zeen; en waar zee ook voor een grootwater gebezigd wordt: de twaalf runderen onder die zee.
Regt door zee gaan is, zich van alle slinksche
omwegen onthouden. Van hier zeesch in ovcrzeesch. Zamenstell.t Ilszec, N oordzee, Oostzee,
Schelfzee,Zandzee,Zoutzee,Zuiderzee,euz. Zeeaal, zecbaar, zeegat, zeeboek,en eene reeks van
andere zamenstell., waarvan de voornaamste hier

Aeedngke, %'.
, meerv. zeeëngten. Andcrs

straat. Eene enge gem eenschap tusschen twec
zeeën: de zeeëngte van Gibraltar.
X eef. zeve,v.,meerv.zeven. Een werktuig,
waarmede m en zeeft of zift. Zamenstell.: zeef-

achtig,zeefbeen,zeefbi
j,zeefpoot,zeefspons,zeker
slag van sponsen, enz. Draadzeef,haarzeef,korenzeef enz. V an zeven.

volgen. Hetbi
j de Dichtersgebruikcldke wereld- A eef, v. Bi
j H&LM&, evenveel, als het fr.
z6t,wordt met regt afgekeurd, dewi
jlalle zeeën sève, de bi
jzondere en eigenaardige smaak van
ee
nen
dr
ank
:
de
ze
ef
va
n 'tLuiker bier is aanweveldzeeèn zi
jll. Men verkiestlieverlevenszee.
Zee,hoogd,.neders.See,angels.,eng.sea. Ilet genaam .IIAI,MA. Hi
jheeftgeenegoedezeefvan
stamwoord is ee,datnog in V ricsland zeker wa- wi
jn.
tcr aanduidt, verwant aan 2
4' cc,aheen hetfr. Aeefspens,v.,ziczee
f
eau, water, met voorvoeging van s,of z,de sui- X eeg. v., meerv. zegen. Bi
j KIL. zeglle.
zing der zee nabootsende.
Hetwi
jfj'
e vau eenen reebolt:a1sdezeegjongen
X eeaall.. m .,meerv.zeealen. Zeker slag van werpt.
A eegal. o.,m eerv. zeegaten. Eene diepte
alen.datin zee gevonden wordt.
Keear- . m.,mQQrY.zeearmtn. Eene streek tusschen zandbanken enz., door welke mtn van
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eene reede, ofuit eene haven,in volle zee gera-
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X eel., o.,m eerv.zelen. Evcnveelwelke ster-

ken kan:hetzeegatvan betVlie. Hi
jmoethet ke en breedaclatige band, waarmede men iets
zeegat uit beteekent, hi
j deugt tot niets anders voorttrekt, draagt, vastbindt, enz-: de muis verdan totde zeevaart.
Iost, knagende 'tzeel, den leeuw.Hoor'r. V ere eegedrogt,o,m eerv.zeegedrogten. Oolt heugen zich, datze de handt aen het zeelm ogen

laen. Voxp. Si
j lietse dan nedermeteen seel
zeemonster. Een wanstaltig, of bdstergroot,zee- s
door de vellster. BIJBSLV. Zamenstell.: henniptlier:walvisschen en andere zcegedrogten.
X eegeveehl, o.,meerv.zeegevechten. Ook zecl, klokzeel, kruizeel, leizee), trekzeel, wagenzeekamp, zeeqslc.ç, zeestrl
j'
d. Een gevechtop zee: zeel, wiegzeel,enz.
het bekende zeegevechtbesliste alles.
Ze6l,KIL.,neders.seeb hoogd.,OTla
mo.Seî
h

AeeghaTl:g, bi
jv.n.en bi
jw.
,zeeghaftiger, Hlslaczl.cl/àtlM.
X eel.a nd. o., m eerv. zeelanden. Land,dat
haftigljk leger. ULlsssszeildein '
tentzeeghaf- aan de zee gelegen is;m aar in hetgewone getig voort van hier.V oxo. Van hier zeeghaftig- bruik.bi
jzonderli
jk,een eiland van dien naam,behoorende tot D enemarken,en cen ander hierom heid,zeeghaftigljk.
A eegod. m.,meerv.zeegoden. Een versierd streeks,of eene van de tien provinciën,uitmakenwezen uit de oude fabelkunde,andersNsrlauxusy de het tegenwoordig koningri
jk der Nederlanden.
zeeghaftigst. Van zege. Zegevierend) het zeeg-

en zeevoogd:de zeegod zwaaitdendrietand. Eene V an hier Zeelanderj zeelandsch, welke woorden
der Godheden van minder aanzien,die gerekend genocgzaam enkel tot het deensche Zeeland bewerlen zich in zee op te houden,zoo a1s Nlnsus, hooren9 want nopens menschen, en dingen,die

jk zi
jn,bezigen wi
JveelPsoTxus,enz.:en knevelde den zeegodtzi
jnhan- totonsZeeland betrekkeli
den.Voxo. W egens vrouweli
jke wezens van dien alZeeuw en zeeuwsch.
A eeian der, m .:zie Zeeland.
aard bezigtmen zeegodth,zeeng'
3?!
/;enz.
X eegotI:x., v.,zie zeegod.
M eeAan dseh , zle Zeeland.
Meegreen.bi
jv.u.en bi
jw. Ligtgroeu,zoo e eeAl.v.,meerv.,zeelten. Een vischvanhet
a1s de zee zich veelvertoont:een zeegroenkleur- geslachtder karpers;anders 8ln**.

t
je. Iets zeegroen verwen. Het zeegroen,alsz. eeeiuehl, v,,meerv.zeeluchten. Delucht,
n., is de zeegroene kleur,of verw : het zeegroen die men op zee inademt: de zeelucht is doorvan diebeschotten isaltedlgt.
gaans fjner dan de landlucht. Een zeeluchtje
Meehandei.m. Handelin waren;d9eover scheppen is, een koeltje aan, of op,zee inadede zee gaan,of van over de zec komen:zeer ge- men. Voorts, beteekent zeelueht ook een koude
legen voorden zeehandel.
damp, die uitzee opsti
lgt; in well
ten zin het
M eeh eid, m.,m eerv.zeehelden. A1wie zich woord een m eerv.heeft: de zeeluchten makenhet
op zee heldhaftig gedraagt.
hier ongezond.

X eehend, m.,meerv.zeehonden. Een dier Aee- . o. Bi
j KzL.evenveel alshonigzeem,
van hetrobbengcslacht,datook weleens zeekal
f honig: daer zi
j den ri
jken '
t zeem ml om de
genoemd wordt; en zeker slag van haai
jen,die li
ppen stri
jken.Ds Dscx. Metzeem oftsui
jcker.
men intusschen gevoegeli
jkcr metden naam van Eo. DE DSENE. Van hierbj KIL.zeet
nen,bedr.
hondslcop bestempelt.
w.,metzeem bestri
jken,en zeemken,evenveelals
A eek al.r. o.,zie zeehond.
zeentenkoecksken. Zam enstell.: zeemkoeckj zeemX eek ap:le:x., m ..meerv.zeekaplteinen en honigh,enz.
zeekapiteins. De benaming van zekeren rang on- c eem . o. Anders zeemleder. Een koopman

der de bevelhebbers terzee,welkeaan dien van in zeem. Meestgebruikeli
jk in zeemen,onverb.b.
koloneltelandegel
i
jk staat. Verschiltvan scheeps- n., van zeem gcmaal
tt:zeemen halldschoenen;en
kapitein daarin, dat deze naam den bevelhebber in zeemen, m et een zeemen 1ap afvegen:de gla-

over dit of dat bjzonder schip aanduidt: de zen zeemen. De zamenstell.zi
jn:zcembereider,
scheepskapiteinen werden geseind is,de bevelheb- zeemleder,zeem leêr,zeemtouwer,enz. Het woord
bersoverdeschepen der vloot.
beteekent eiyenli
jk evenveel alshethoogd.GemA eek aglee', o., meerv.zeekasteelen. Ook se,fr.chtlmots,eng.chamoy,eene wildegeit. Dus

zeeslot. Somti
jdseen zeeburg;maarbi
jde Dieh- is zeemleder, of zeemleêr.hoogd.Gemsenleder,fr.
ters ook een grootscl
aip:hi
jblieshetzeekasteel peau de c/?
tlsno?à, eng.chamofeathev,ital.ccplvcdesvi
jandsin delucht.
cïc, eigenli
jk evenveel alskamoes-,ofkamuislelr,
X eekee.v.,meerv.zeekoei
jen. Somti
jdseen ziekamoesleêr.
rivierpaard; maar gemeenli
jk, en metmeer regt, e ee- agt. v., meerv.zeemagten. De gezaeen zoogdier,datzich in zeeopl
lolzdt;tlezeekoe menli
jke kri
jgsschepen van een ri
jk,ofeenenstaat,
behoort tot hetrobbengeslacht. Bi
jVoxpllzook met al wat daartoe behoort: totuitrusting van
zeerunt.
eene geduehte zeemagt.
X eek on:ng. m ., meerv.zeckoningen. An- A ee- an. m .;als mcerv.bezigtmen zeelieders zeebarbeel. Een barbeel, die in zee gevan- den. Een zeebouwer: ten bevaren zeeman. Van

gen wordt, en.volgensI<IL.
,dusheet,omdathi
j hierhetvolgende
alleanderezeevisch overtreFen zou. Hoogd.Aleer- A ee- anseh ap, v., voor zeelieden,de ge6ar6e.
zamenljkemanschap,dieterzeevaart,eno.rvoor
Meekreeft, m.,meerv.zeekreeften. ln on- het bestuur op zee,of de hoedanigheid van zee-

derscheidiug vap rivierkreeft:dezeek-reeften wor- man: hi
j laat zich op zi
jn zeemanschap vri
jwat
den op de kust van N oorwegen gevangen.
voorstaan. V oorts, het beleid van eenen zeem an:
eeekr:lg, m,zie zeeoorlog.
zeemanschap gebruiken, toegeven,waartoegegeeeekeuglraad,m.,ziezeeoorlog.
ven moetworden.
e eekust.v.
,meerv.zeekusten. KIL.zeekost, X ee- eer- ln,v.,ziczeewnf.
omdatkustvan lletlat,costa afstamt;en somti
jds A ee'
m :edee.ziehetlaatstezeem.
ook enkclkust:zie ditwoord.
Aee- en,bdvvn.enwerkw.,ziehetlaatstezeem.
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X eem en. zie zeem,honig.
nen meest de zeeren. Van hler zeerlg,zeerigX eewnogenl'
l.h e:d. v., m eerv.zeemogend- heid. Zamenstell.: hartzeer, hoofdzeer, koningsheden, Elke m ogendheid,die aan zee gelegen is, Zeer. enz.
en zicll. door middel van eene zeem agt,daarop
X eee, bi
jw. Grooteli
jks, sterk: gi
j bedriegt
kan doen gelden: llet russische ri
jk werd door u zeer. Zeer goed, zeer lrel. Zeer ptjneli
jk.
P>I1'SR l toteene zeemogendheid gemaakt.
Voxo. Nietzeer is,in geringe m ate:ik ben er
X eem on sler, o.,zie zee.qedrogt.
niet zeer m ede ingenomen. T e zeer, en altezecr
M een! zie zenuw.
ig,in eenete groote mate,testerk: gi
j verheugt
X eeux'm l*, v.,ziezeegod.
u te zeel-. Zoo zeer is,in zulk ecne mate,zoo
M eeeKl eler,m.,m eerv.zeeoë cieren. Even- sterlq: wat beweeghde u zoo zeer? VoNo. Niet,
veelw elkebevelhebberter zee:hoogere el1lagere zoo zeer,of zoo zeer geen,a1s wel, vervangt de
zeeoficieren.
plaats van minder dan : het is zoo zeer geene
Aeeeor'og. m., meerv. zeeoorlogen. Ook droefheid, als we1spi
jt. Zûo zeernietbeteek
-ent
zeekrt
j.
'
ç,oorlog ter zee. Van zeekrq'
q is zee- weinig: ik ben er nog zoo zeer nietom verle.
gen. Hoe zeeris,in welk eene mate,hoe sterk:
krqsraad.
Aeep. v., meerv. zeepen, dat van verselil- hoeseerishi
jverhelzgtover uw hei
jl. BIJBXLS-.
lende soorten gebezigd wordf. Ren toebereidsel Hoe zeer ik daarnaar ook verlangde. H oe zeer,

ll'
it eene vettige zelfktandigheid, en een bi
jtend oflloezeer,mi
jnvi
jandwoedenmoog. Hierschi
jnt
Ioogzout,dienstig,om evcnveelwelke ëngen van hoezeer aan ofschoon te grenzen. Evenzeer is,in
vuilen vette zuiveren:zeep zieden, of''bereiden. evengeli
jke mate: hetmishaagtmi
jevenzeer,als
ndeli
jk,gebruiktmen ool
tgansch zeer:ghi
l
A1wieschtgi
ju metsalpeter,endenaemtu veel u. Ei

zeepe. BIJBSLV. V an hier zeepachtig, zeepen,
enz, zeeperig, zeepig. Zamenstell.: zeepaarde,
zeepappel,ztepbak,zcepbal,zeepboom,zeepbrood,
zeepketel,zeepkoker,zeepkooper,zeepkruid,zeepnoot,zceppil,zeepsop,zeepwater,zeepzieder, enz.
Zeep, neders. sepe, angels. sape' zweed.sapa,
'
lat. 8qPOt gr.G%Tç1j9bPe1*z.'sqboltn,f1*.#J?79??,Spall.
xabon,arab.ccôt/n,m iddeleeuw.lat. czpltm, vries.

waert gantsch seer schoone. BlJBsLv-;waarmen
ook bovenm aten zeer,en uiterm aten zeer,aantreft.

Van hier zeer: bi
jv. n., welks onzi
jdig geslacllt
a1s z.n.gebezlgd wordt,in:op hetzeerst,op de
sterkste wi
jze;en in om hetzeerst,om clkander
te overtrefren: zi
j bei
jveren zich om hetzeerste.
Om hetseerste loopen, Klra.
Zeep, hoogd. sehr, sehil-nt vcrwant aan het

li
j KEuo,lslooR.enz.saar,snell
i
jk,
fj?
7
*?pE,hoogd. Se?
./
'c,eng.soap,wallis.sebon,is angels. sar, I
eigenli
jk hetzelfdewoord,a1shetlat.sebmn,talk, oogenblikkelvk,terstond.
M
eeeegl.
o.
H
e
t
re
gt
,
waa
rnaa
r
ze
eza
ke
n
in hetm aleisch satru,vanwaarsawukaram,scherp
vet,zeep.
beslist worden: dat stri
jdt tegen het zeeregt.
e eepaard.. o., meerv. zeepaarflen. Dezen Eene vergadering van kooplieden, die aangsteld
naaln geef'
tmen wel eensaan dewalrussen;en zi
jn,om overscheepsschaden en andere zeezaken,
llet vel
-kleinw. zeepaardje bezigtmen wegensze- den koophandelbetreflende,teoordeelen entebe-

kerslag van naaldvisschenyofzeenaalden.
X eep-aarde, v. Andersvollers aarde, of
volaarde. Eene vettige aarde, waarvan zich de
voller4 bedienen.
X eepen, b.en o.w.,ik zeepte,hebgezeept.

slissen:deze zaak is voor het zeeregt gebragt.
Te Amsterdam, cen gebouw aan het TJ, waar
zeevolk gevangen gehouden, cn te regtgesteld,
plagtte worden.
e eere:s, v.,zie zeetogt.

Van zeep. Bedr.
,metzeep besmeren:linnen zee- Aeer:g, bjv. n. Van zeer,z.n. Metzeer
pen. Onz,, zeep zieden, koken,ofbereiden; 1j' bezet:een zeerig hoofd. Oul.
,befeekende z'eeriq
#
heeftveelgeld lnet zeepen gewonnen. Van laicr ook droevig, treurig:een oetnloedich herte, en
zeeper, een bereider van zeep;anderszeeplcokers een zerich aensicllt. Blalzsc, 1477. V an hier

zeepzt
kder,en zeeperi
j,anderszeepzl
kderfb'
.
e eeper, m .,zie zeepen.
x eepere
xg. zie zeept'
g.

zecrigheid:uitslag, zeer,en hartzeer,droefheid:
hadden sl alle rouwe groot,en nam en de dodcn
m et zericheden. M .SToxs.

Aeeperll.v.,z1ezeepen.
xeero'
l:, m.,meerv. zeerobben. Eigenli
jk,
A eeplg. bi
lv. n.
, zcepigcr, zecpigst. Van een zeedier,van hetrobbengeslacht; maar voorts
zeep. Ook zeeper%. Met zeep besmeerd: mct noemt men dus evenveel welken zeeman: een
hare zeepige handen.
regte zeerob deugtaan den vasten walniet.
X eepAaa#s, v., meerv. zeeplaatsen. Eelte x eeroover. m.,meerv.zeeroovers. Anders

plaats,die aan zeegelegen is:dezeeplaatsen 1
)e- zeeschuimer, zeevrtj'
buiter. Voxn. A1 wie, tegen
staan veelal van scheepvaarten vis,clleri
j. W e- hetzeeregtaan,terzeerooft:eerloozezeeroovers.
gens eene stad,die aan zee ligt,bezigt men oolt Van llierzeerooveri
g-.
zeestad:Genua,Nizza,Toulon,M arseille,enmeer A eersl,ziezeer,bi
jw.
anderezeesteden van hetzuiden desri
jks.
Aee:
ru:,ziezeewt
kr.
e eepzleder,m.;zeepziederi
l,v.,ziezeepen. e eerund, o.,meerv.zeerundcrcn. Anders
x eex. bi
jv.n., zeexder, zeerst. Smarteli
jk, zeekoe.of wel een versierd slag vallzeedieren,
pi
jnli
jk:zeereoogen. W at is uw zee*stebeen? dat b'
j de oude dichters de rundcrkudde van
l
Gekwetst: die toten und die seren-' STRI,ZCX. NspTuxus uitm aakte1veelerhande zeerunders op
Schurft:een zeerhoofd.In hetonzi
jdig geslacht, hetstrantin slaep vielen. Voxo.
a1s z.n.,pi
jn,smart, en wonde, even als llet x eesehlp,o.,meerv.zeeschepen. Eigenli
jk,
neders. sehr: wroetende in het zeer. HooF'r. een schip,dat de zee bebouwt. V oorts is,in de
Iemand op zi
jn zeer tasten; overdragteltjk, het gemeenzame verkeering,een ongemakl
celj
ï
'kzee.
:cJ0
'
#,
gevoelvan eenig leed bi
jhem opwekken. lemand een menseh,waarmedehetongemakkeli
jk valtom
zeerdoen,hem pi
jn,smart,veroorzaken. Kwaad te gaan;een ma1 zecschip van een wi
jfis,een
zeer is, een bometteli
jke uitslag, ook sehulft. malschepsel. In den dichterli
jken sti
jl zegt men
Ifulglxs bezizt het in hetmeervoud:wi
j ken- voor zeescbzà,ook zeekasteel.
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Xeelehu:m . o. Elgenli
lk, hetschuim der Zamenstell.: zeeverbaard, zeeverdoek, zeevermonzee:het zeeschuim met har: borst doorsni
jden. den,bk Hrzo.,zeeverwortel,zeeverzaad,HALMA.

VoNo.
X eeveeen. zie zeever.
X eegeh u lm ee. m.,zie zeeroover.
X eev:seh . m., meerv. zeevîsschen. Vlsch,
X ee*epren lp o.,meerv. zeeserpenten. Een die in zee gevangen wordt, in tegenoverstelling
visch van hetgeslachtderalen,die somti
jds we1 van vivlkrvtàch. Zamenstell.:zeevischmarkt.
zestig pond weegt:het zeeserpent is oneetbaar, X eew aarls,bi
jw. Naarzeetoe:zeewaarts
zoo nietvergiftig.
gestevend. En voer, als balling 'slants, zecwaert
X eelAag. m.,zie zeegevecht.
in. Voxo. Bi
jM.STOKS terzeewaert: so wat
X eegoRdaal, m., m eerv. zeesoldaten. An- hiterzewaert sochte.
ders marinier. Een soldaat, die op een oorlogs- X eew ezen. o. A1 wat totde zeemagt van
schip dient: de Britten houden hunne gepreste eenen staat betrekkeljk is:hetzeewczen werd er
matrozen door m iddel van hunne welbezoldigde droevig verwaarloosd.
zeesoldaten in toom .
X eew :ee, o.,meerv.zeewieren,datvan vere eee oe'. m.,meerv.zeestoelen. Een stoel, schillende soorten gebezigd' wordt. Een gansch
waarvan men zich op deschepen totastronomische ander gewas dan dat, betwelk men oflk we1eens
waarnemingen bedient: de zeestoelbehoudt,onder wkkr,maar onderscheidenli
jker zeerut
'
,noemt. Men
alle bewegingen van hetschip,eene en dezelfde vindt er drle eoorten van, als gemeen zeewtkr,of
rigting.
kort afkt
K
, waarvan W t
kringen den naam ont. kr
leent .,' oceaansch zeewier, en nog eene soort,
Xeeslpl
ld.m.
,ziezeegevecht.
X eestuk , o.,m eerv. zeestukken. Een schil- welker stoelen, met de daaraan zittende wortels,
losgeraakt,en door de zee gerold en gewenteld,
derstuk,dat eene zee voorstelt.
x eel. v.9 meerv. zeten. Verwant aan zcfe, de zoogenoemde zeeballen vormen,die de Middelneders. sete, eng. neat. De daad van zitten:het landgche Zee opwerpt.

is, of gi
j niet ter zeet komen kunt. Zitplaats: Xeew qf, o.9 meerv. zeewjven. Een verdat heeftzjne zeetgenomen. HALMA. Dat de siqrd wezen,datanders meermin, en zeer avercgts

zieleenig onbedwonge stip was,aen geen deeldes ook we1 eens zeemeermin, genoem d wordt; zie
lichaems geboeit,m aervan alle bepaelde zeetuit- meer.
gesloten.OuD. Een kleinkamertje,alleengeschikt A eew :ud. m.,meerv.zeewinden. Een wind,
om te zitten:hetnaaiwerk ligtop dezeet. Wi
J die uit zee komt: die zeewind za1 ons eerlang
regen aanbrengen.
zaten bi
Jelkanderop hetzeet
je.
Xeelegt, m.,meerv.zeetogten. Ook zeereks. X eeza ak . v., m eerv.zeezaken. Eene zaak,

Een togt ter zee:de zeetoqten van Coox. lk dietot de zee betrekkeljk is: commissaris der
had 111st tot een klein zeetogtle.
zeezaken.
X eelou , v., m eerv. zeetonnen. Eene ton, X eezlek. bi
l-v.n.en bi
jv., zeezieker, zeedie in zee op zandbanken vastgeketend ligt,om ziekst. K lL. ook verseeuwl-. lloor zulk eene waldezelveaan tewjzen;en eenzeehorentjevande- ging bevangen,alsdebeweging derzeebj velen
zelfde gestalte,dattot hetgeslacht der tollen be- verwekt:zk wasnog zeeziekerdan ik. Van hier
hoort.
zeeziekte.
X eeu ueW eek . O., meerv. ZeeutlrWerken. X egaehllo bi
jv. n. en bi
jw, zegachtiger,
Eenuurwerk,dat door de beweging van hetschip zegachtigst. Van %e99en. Genegen tot zeggen,
nietgehinderd wordt,en onderhetopwindenbli
jft totVerpraten Van een en ander:Washj lvat zegvoortloopen.
achtiger,hi
jzou hetmi
l we1gezegd hebben.
X eeu w . m.,meerv.Zeeuwen. Een bewoner X ege,zie zeeg.
van Zeeland :de dappere Zeeuwen. Een Zeeuw
Xege. v. Verkrjging van de bovenhand in
van geboorte,van afkom st. Ook een zeeuwsche een gevecht:spoedtisdem oederderzege.HooFT.
ri
jksdaqlder:vi
jfzeeuwen maken dertien holland- Ophuppelende om de sege.Voxo. OfdatSSRINZ
jcken. ANTONID. Gi
J
scheguldens. Ditwoord vindtmen bi
jM .SToxl weergaet metde zege stri
nitt; maar de Zeeuwen heeten bi
j hem steeds doethem in den strjd geen zege meer bekomcn.
Zeelanders.ofdie van Zeelant.
L.D.S.P. Somti
jds oo# trkmh zie zegekar.
X eeuw seh. bjv.n.en bi
jw. Van Zeeland, Zamenstell.:zeeghaftig, zegekhr, zegekoets, zegetotZeeland behoorende: Zeeuwsche aardappelen. krans,zegelied,zegelof,zegeloon, zegeo/er, zegeGoedrondgoedzeeuwschis,ronduit. H ctzeeuwsch praal, enz. Zegergk,zegestaatsie, zegestandaard.
is, de bi
jzondere tongvalder Zeeuwen. Op zi
jn zegeteeken, zegevaan, zegevechterjzegevierenj:ezeeuwsch,in dien tongval.
gevuur, ZegeWagen!Zegezang,enz.
X eeva arl. v. V aart ter zee: het 1of der Zege, hoogd. Sî
eg, OTERIo.,
:?
.gu, komtvan zezeevaert. Voxo. 1àe zeevaart verstaan'is, de gen, bi
j Kls. overwinnen, hoogd.siegen, angels.

stuurmanskunst verstaan, en dadeli
jk in het
slga,en ditschi
jnthetzelfdewoord,a1s heti
jsl.
varen bedreven zi
jn: h'
l
jverstaatdezeevaartge- siga, vechten;en zege schi
jnt van hetjsl.:1
#,
noegzaam.
stri
jd,niette verschillen,maaroorspronkeljk een

X eevadee, m ,, m eerv. zeevaders. Op de gevecht qver hetalgem een, en vervolgens een geschepen, inzonderheid, op de oorlogsschepen, vecbt, waarbi
j men de overwinning behaalt, te
iemand,die over een'ander, hetzdjongen ma- hebben aangeduid.
Xt
egek
troos,ofonderoëcier,hetopzigtheeft:hjismi
jn triu
nfk
ar. ae,
Eenev., meerv.zegekarren. Ander:
kar,waarop de romeinsche veldzeevader geweest.
Xeever.v. Verwantaan hethoogd.GeW.er. heeren na eene behaalde overwinnillg in zegepraal
Kwi
jl, speeksel: hi
j liet si
jne seever in sdnen rondgevoerd werden:een sneeuwwit vierspan trok
baert a:oopen. BlasllLv. V an hier het onz. des veldheers zegekar. Daarentegen duiden Z8#8werkw.zeeveren, kwjlen,van waarzeeveraaren koets en zegewagen eenen wagen aan,die ten zelfkm/Yczeevering; ook bezeeveren,metkwi
jlbezoedelen. den einde diende; anders triumfkoetnbfrl
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9en. Tn aldeze zam enstellingen beantwoordtZe9e methet teeken des kruiseg verbondene, aankondia&n trl
km.6
Fing dcrtoekomstigegenadevan God. Vanhier:
X egekoell,v.,zie zegekar.
lemand zi
jnen zegen geven. De stervende valer
X egel. o., meerv. zegelg. Een teeken, dat gafzi
jnen kinderen den zegen. Ook in de ker-

terbekraehti
ging van ietsdaaroygedrukt,ofdaar- ken,de toewensching dergoddeljke genade, onaangellangen wordt, of door nllddelwaarvan lets der het l
'laken van het teeken des kruises:den
derwi
jze gesloten wordt, dat ecn ander hetnict zegen spreken. Fig.,hetuitwerksel dezcs plegti-

ongem erkt kan openen: verzegclt m etseven zc- çenz
egens;a1s: vermenigvul
diging van ljdel
i
jk
gelen. BIJBELV. D e oostersche vorsten drukkcn vermogen, het gelukken onzer ondernem lngen.
ecn of ander zegelmctinktop hanne besluiten, enz.:van Gods zegen hangt alles af. Daar nu

in plaats van dezelvc te ont
lcrteekenen. Zi
jn ze- aan let bloote teeken des kruiscs allerleibjgeli
jk,van zi
jneu kantdaaraan kraclltbi
jzetten:een hetzelvebi
jenna (Ie llervorming,onder fle Prodrift van God inwentlig steeckt llct zegel aen testanten, in onbruik, schoon hetwoord zelf,in
a
l
de
ge
noe
m de beteekcllissen, gebleven is. 1e'twerk. VoxD.; bi
j wien t
lit woord cldersmanneljk is: wie dezen zcgel breekt; zoo ook in: mand heilen zegen wenschen Dat hier het 1ehet.bundel sitsen gegravex t ia hurlnen zegel. ven en de zegen bestendig bli
jven. L. D. S. P.
I'
loox'
r. Ook hier vindt men intusschen elders Plasregens van segen sullent
ler zi
jn. Bllsscv.
jn voorlleelen,heilgoederen,die men
weder: hetzegeltevoorscli
jn gebracht;even als Gods zegen zi
in: het zegelnatpedooptin tranen.Voxo. A1. van God-ontvangt:zoo breetbreithijzijnmilden
gel ergeng aan hangen. ofsteken is,overtlragte- loovige werkingcn toegeschreven wertlen, geraakte

wat tot bekrnchtiglng van iets dient: hetsegel zegen staeg uit. Dn DEcx. Een godtlooze ontmi
jnes Apostelschaps zi
jtghi
jlieden.BXJBELV.Hct fangtGodt: gaven,maar een rechtvaardige alleen

klein zegel, of enkel zepel, is een merk van het zi
jnen zegen. VOLLeNH. De segen des Heeren

geld. dat men voor papier betaalt,waarop verscllillende dingen gcscllreven moeten worden; ook
llet papier, waarop zulk een mel'k geslagen is;
gesctlreven op een zegelvan enz. V an hier zegelen enz. Zamenstell.: zegelbewaarder, zegel-

dic maeckt rjck. BIJBELV. Tcn zegcn zi
jn,
strekkcn,stellen,is tot voordeel: het zal 11 tot
geenen zegen strekken,ofgedi
jen. Maarsomti
jds

onderzi
jne bewaring heeft.

voerdebi
jzegen,iszegenen,in de Roomsche Kerk,

is zegen ook een voorbeeld van allerlei geluk:
wcest een gegerh BIJBELV. U îv almagt,hem gedoosje,zegelgeld,zegelklopper,zegellast,zegelleem. negen,stelteeuwig hem ten zegen. L.D. S. P.
BIJBSLV. Zegelmerk, zegelpers. zegelring, zegel- Plegtige toewensching van heil: völ
;r dat de zesni
jdcr, zegelwas, enz, staatszegel,stadszegel, gen uitgesproken werd. M et den zegen in den
m ont. M oox. Toen zette de Keizer den Ktlning
enz.
Zegel,neders.segelthoogd.Siegel.zweed.slgt-ll. in zi
jnen troon,gafheln zi
jnen zegen,en vcrtrok.
r. Van hier zegenen. Zamenstell.: zegenkomtvallhetlat.s%?
'
lJu?4,hetverkleinw.van:?
#- Hooe'
nvm,een teeken,merk,enz.
ri
jk,zegcnsprcking, zegenwenseh, enz. MorgenA egeAbew aapder. m ., meerv. zegelbe- Zegen CDZ.
waarders. Ook grootzegelbewaardel. en kanselie'.. x eg euen. b.w..ik zegellde. heb gezegend.
De staatsdienaar, die het groote zegelvan staat Y an zegen. In overeenkom st met het aange-

X egelen , b. W., 1*k zcgeltle, heb gezegeld.
V an zegel. Iets (loor een zegel, dat men daaropdrukt, of daAraanhangt, bekrachtigen, of sluiten,
verzegelen :de koopbriefmoetnog gezegeld worden. Een zegel op iets slaan,ofdrukkcn:papier
zegelen. Gezegeld papier. Van hier zcgelaar,zegeling. ZAmenstell-:toezegelcn,verzcgelen, enz.
X egeAeln g. m ., m eerv. zegelringen. Een
rihg, waarop iemands zegel gegraveertl is: of-

hetteeken des kruises, m et de hand, voor zich
maken,Van waar n0g: zich kruiscn en zegcnen.
V oorts, wordtzegenen i'1 velc verschillentle bcteekenissen gebezigd. Met allerlei heil bcschellken:

hi
jwordtin alzjn doen gezegend. Totheildoen
strekken:so salhi
jl
zbroot ende u water segenen. BIJBELV. M ettoewensching van hcil achtcrvolgcn:zegcntze die u vloeken. Door zulke

toewenschingen worden dcnamen van aanzielljke
schoon ClloxlA een zegelrinck ware aan mi
jne personcn in de retlenen der Oosterlingen cersllalve
rechterhant. Bla lsv.
Het
af
dr
uks
el
v
an
het
zc
gevolgfl. Van llier, dat tkmand zegenen bi
j hen
*
ge1 van zulken 'lng: dit's PRIAEMS zegelrink. evenvcel werd a1s hem vereeren,roemen,loven
Voxo. Figuurli
j(
Iegroote Kopling,die flnsin 'sflcejk,iets, waarvoor..men bi
jzonder gezegend zi

bezorgd is1 ick sal u stellen alseen segelrinck. ren naam genaakt. L. D. S. P. Uwe gunstgenooten sullen u segenen. BIJBELV.; Waar t'entand
BzJnlLv.
nen ook evenveelis,alsllem vaarwelzeggen,hem
X egen. v.. meerv. zegens. Ecn bekend ze#qe
'
@
vischnet:W i
j gingen met de zegen visschen. ()p alle hulde opzeggen,in:segentGodt,ende sterft!
't lichten van de seghen,welseghen in (ler daet, en op m eeralldere plaatsen. Zelfs lastercn, vloedie seght'n brengt op seghen. HCIGEN.. Za- ken?waarschi
jnljk,omdatook daartoewelecr het
sbruiktwerd;eene reedsverouderde
m enstell.: zegcnvisscher ellz. Van het lat. krulsteeken nli
beteckenisgwelke echter nog in dcn STATENBIJBRL
Jc#8NJ.
Xegen. m. Een, naar allen sclli
jn, met voorkom t: m isschien hebben 111iJ-lle kinleren gede christeli
jke godsdienst, uit het lat. st
ànum, sondigtende Godtin haer hcrtegezegent. Voorts,
een teeken,in de duitsche taal ingevoegd woortl. is iets zegenen aldaar ook, bidden, dat het ten

je:seghellen (1e tafel. KIL. Ili
j seEigenli
jk derhalve, het teeken des kruises, in goede gedi
zoo ver het met de hand gemaakt wordt; en gellt llet oFer, dacrlla eten de gellootligdc. BIaeen daarm ede gepaard gaand gebed, of wensch, sslav. Hct bruiloftsbet
l zegenen. HALMA; bi
j
ter bekominge ofafweringe van iets; van waar:
den morgenzegen, den avondzegen uitspreken;
hetwelk, in de Roomsche Kerk, van hetteeken
des kruises vergezeld is; vtrvolgens de plegtige,

wiell mcn ook: cenc K erk zegenen,vindt;doch
in dezen Zln bezigt nlen liever inzegenen. Zich
zelven zegenen is,zich ergens A-an te goede doen:

ik twi
jfel niet, of'
gi
j hebtu daarvan welgeze-
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gend. Hetdeelw.gezegendwordtop velerleiwi
jze met dit woord aan het hoogd.zet
gen,aanwkzen.
gebruikt. Een gezegend land is een gelukkig. HooeT heeft van zeggen hetvoortdur.werkw.zegEen gezegende staat is zwangerheid. Gczegcnde gelen gevormd, in den zin van dikwerfzeggen,

omstandigheden zi
jn gunstige, voordeelige. Van voorwenden,hetwelk bi
jKlL.niet voorkomt: 1d
zegenen komtvoortg zegenaar, zcgening. Zam enstell.:inzegenen enz.
.
e egepraa'. v., meerv. zegepralen. Praal
m et,ofuithoofde van, eene behaalde zege:in die
zegepraal. V oxo. M etzegepraalte huiskomen.
HALMA. ln dezen gebruiktm en ook zegestaatsie.
M aarzegepraal is voorts ook we1eens de behttal-

zeggelcndc, dat men de eere der vrouwen bchoorde te maatighen. TAc1T.hecftdtktltare.

xelk. v. KlL. seqcke, hoogd. Eeiche. Van

zeîken. H ct water, dat menschen en beesten lozen. Zam enstell.: kattenzeik cllz.
X eik eu. b. w., ik zeikte,heb gezeikt. Een
klanknabootsend woord,dathet gcluidvan hetgede zcge zelve: zi
jne ontclbre zegepralen. Yan loosde water van m enschen en becsten aanduidt:
wat heeû die kat daar eent plas gezeikt! Van
hier llet onz.werkw.zegepralen.zegevieren.
X egegéaalgle. -z.,zie zegepraal.
hier rezeik, zeik, zeiker, zeikster. Zamenetell.:
e egevieeeu. zie zegeptaal..
zeikmler,zelkpot,zeiyteil,KIL.
X egew agen. m .,zie zegekar.
X el:. o.,m eerv.zeilen. Een grootere ofkleiX egge. v., m eerv. zeggen. Een verouderd nere lap vaa zobgenoem d zeildoek,of andere stof,

woord. Bi
j KIL.poelgras. Van llier de eigen- waarvan leh zich tot verschillende eillden b%naam van Zegwaard, en de benaming van zep dient:erwerd een zeiloverhetpavel
joeugespaùbloem,die hetzinnebeeld van de zegwaardsche re- nen. .
Fjn linnen was u ui
jtbrepdsel,dat hu u
deri
jkers plagt uit te maken.
toteen zei
jlware.BIJBSLV. De zeilen vaneenen
X eggen.b.w., ik zeide,heb gezeid, of ge- lnolen oprollen. Dezeilen inhalen. Stri
jktdezeizegd. Metwoorden tekennen qeven:heb ik het 1qn voor de winden. V oxo. Zeil en treil,allcs
u niet gezegd? Tocnze dit zelde,vcrlietze mi
j, wattoteen schip behoort. Ookeen zeilend schip:
die vastweende,en nog veelzeggen wou. Voxo. wj zagen ten zuiden van ons drie zeilen. Te
Schrifteli
jk aanduiden:a1sik gelooven mag, wat zeil, of ocder zeil,gaan,zich onder zeilbegeven
die dichter mj zegt. Op evenveelwelkeandere is, het zcil. ofdezeilen.oplldscben,om lleen te
wjze aanduiden: ghi
jsultmi
jsalven.dienick u varen,en fguurl.,in de dageldkscheverkeering,
seqgen sal. Blgl
,sLv. W at wilt :4 met dat in slaap geraken, zich te slapen leggen:metde
knlkken zeggen? Dat wil zeggen Is,datbetee- laatste scheptn te zeilgaan is,bi
j HALMA,de gekent. D at wil niet zeggeny dat bcteekent niet. legenheid verwaarloozen, laat te scheep komen.
Dat wi1 niet veel zeggen, dat is van weinig Zeil maken is?zeilen opbalen. Alle zeilen bi
jzet-

tk, alle krachten inspannefl. Met
'
aangelegenheid. Dat is te zeggen, dat dientl ten is, flguurl
om aan te duiden. Het is wat te zeggen. een opgestoken zeilis,sguurljk,ingrammellmoehet laat zich bezwaarlpk uiten, uit hoofde van de. Onder zeil zjn is, met opgehaalde zeilen
zjne aangelegenheid en onaangenaamheid: drie voortstevenen. Een nat zeiliseigenli
jk cen,dat
kinderen op eells te verliezen,datis watte zeg- men natgcmaakt hecft,opdat het den wind beter
gen! Te zeggen hebben is, te bevelen hcbben: vatte; maar ontigenli
jk is:metecn natzeilloohj hceft llier nietstezeggen. Men zegtisjmen pen, dronken langs dc straat, of den weg,looverhaalt; en deze beteckenis,ofdie van berigtcll pen. Het wuithem in zi
jn zeiltje,hetgaathem
heeft zegnen dikwi
j1s: 11i
j is, zoo a1s men zegt, voor den wind, zoo eigenljk,alssguurldk. Het
welgegoed. Ik wilu alles zeggen,watmi
jk,veel llitjover- zeil in top zetten,ofhalen,is,fguorli
gekomen is. I)e Koninck seggc si
jne knechten wendige vertooning maken. Zeil mindcren, een,
den droom.BIJBSLV. Zegh mi
j,in watgewestde of meer, zeilen strdken,en metde overige voortKonillgsbloem en wassen. V oxo. Voorts denken, zei
len; fguurli
jk,zich inkrimpen,zjne vordcrinvooral,wanneer er bk
j'zich zelventofinzùk hart. gen matigen,anders zich een weinig terugtrekken,
bi
jgevoegd wordt: wanneer ich segge:mi
jn bed- waarvoor men ook bakzeilbalen bezigu De zeistede sal nli
j vertroosten.BIJBELV. lk zeidedaar- len stri
jken,dezelve neerhalen:fguurli
jk,voorleomtrent bi
jmi
jzelven. Hi
jzegtin 'thart:geen mand onderdoen Een oog in betzeilhouden,
onheilzal mj kwellen.L.D.S.P. Ergasvan op zi
jne hoede zi
jn en bli
jven:ooghin '
tzeilte
Zeggen is,veelal,daaromtrentdenken,oordeelcn: houden, komt alti
jdt welte>as.Hooe'
r. Onder
wat zegt gi
j daar nu van? svatzou ik er van een staand zeilt
je is het goed roci
jen, al:men
zeggen?W atza1ik erveelvan zeggenis,hoezal eenigevasteinkomsten heeft,kan men erligtelkk
ik mdne gedachten daarover bestultdrukken. lets ietsbi
j winnen,om we1tebestaan. 'tGelukblaagt
ergcus op te zeggen hebbcn is, iets te bedillen in het zeil is eene Ai
js van spreken,om tenen
htbben. Zeggen staattegen spreken over,in:veel gewenschten voorsgoed uittedrukken. Van hier
spreken maar weinig zeggen,weinig beteekenende zei
laadje, aldezellen van een ecbip, hetonz.
redenen voeren. Poo.
r heeft: zeggen voor ie- werkw.zeikn enz. Zam enstell-:zeilblok,zeilboom ,
m and, in den zi
n vanborg bli
jven:ga,zeg voor zeildoek, zeilgaren, zeilmakersgaren, zeilmakcr,
iemant nu;maer dcnk vri
j op betalen. Van hier zeilnaald, een zeilmakersnaald; zeilepanner, A.
zegachtig,
gezeg, gezegde, zeggen, z..n., o., HoevsR, zei
lspriet, zcilstang,zeil
stri
jker,enz.
zegger, zegstcr. Zamenstell
.:zegsman,zegswi
jze, Bezaanzeil,bramzeil,gaFelzeil,hoofdzeil,kruiszeil,
jzeil
, marszeil, razeil,schooverzeil,stagzeil,topzegvaardig, bi
j HooET:diemj geleerthebt,niet li
alleen voordachteli
jk,maarook teri
jlzeghvaardig zeil,enz.
ziJ*n enz. Aanzeggen, afzeggen, gezeggenj her- A ellaadle,v.,zitzeil.
l.
Ieggen, nazeggen!ontzeggen,opzeggen,tegenzeg- X el:en . zie zet
gen, toezeggen,ultzeggen,verleggen,Voortzeggen, Ael:eee,zi
ezeilvaavdtà.
waarzeggen,wederzeggen,enz.
x ellgleen . m.,meerv.zeilsteenen. De :00*
Zeggent tng.tosay,hoord.sagen,schi
jntver- genoemde magneet; :guurl., aantrekking: zj is
Want aan gatoihant verkondl
gen, bj ULPHIL.,Qn voor hem een ware zeilsteen.
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A eu vaard:g.bi
lv.n.en bi
jw.,zeilvaardiger, gevoel,enz. Nogandere zamenstellingen van -:

zeilvaardigst. Gerced,om te zeilen:alle zeilvaar- vindtmen bj HoolT,Voxo.en andertnya1szeldige schepcn. Het schip lag zeilvaardig;anders wassen.zel
fmaakte,enz.
zez'/ree.
A el.fbepreev:ng.v.,meerv.zelfbeproevineeilsen.zeis,(oul.ook zein)v.,meerv.zeis- gen. D e beproeving van zich zelven:aanhoudensens.zeisen. Een werktuig, waarmede men gras de zelfbeproeving is de naaste weg,om zich zelenz. afmaait: dat niem ant(1e zeissen in de airen ven te leeren kennen.
s1a!V oxo. W ant in eens anders eer,ofampt, X esfbevïek kln g. v. Die soort van onde zein te slaen, en zou mi
j niet betamen.l)z kuiscbheidy welke men aan zi
jn eigen ligchaam
Dlcx. De speer in eene zein hersm een.V oxo. oefent: de zelfbevlekking is eene bron van ontelDe zeissëll in eens anders koren slaan is, zich bare kwalen. A nders onanie.
eens anders voordeelaanmatigen,ofzich in eens X e:fbew usé.bi
jv.n. Bewustvan zichzelanderswerkzaamheid i
ndringen.
ven:hi
j sprak, nog zellewust. Van hierzelf@*
*
Zeissen,zeis,KzL.set@l@sene,:647
.9.
98/,sea
l@n,vries.setbewustheid.
PG
s.,eng.
lthe,hoogd. Se
e,is verwant aan Xeifegge,v.,ziezel
. ..a
. ngel
-'
v .n
' ns
fkant.
slkkeb vries.sigter,aan hetondd.saclt
s, een mes, x e:fka n', m.,meerv. zelfkanten. De buiaan het hoogd.sech,en het lat.seco e.
tcnste kant van laken,linnen,enz.;anderszef
l:#pe.
'e eker, bi
jv.n. en bi
jw-, ze'
kerdeh zekerst. M eifk::nk eo m., meerv.zelfklinkers. In
Zonder zorg, gttrust, veilig:toteen stil'nde se- de spraakkunst, eene letter, welke, zonder hnlp
ker volk. BIgBsLv.,waar zeker wonen meermalen eener andere letter,en op zich zelve,klinkt. Anvoor th vcfllglel'
d gebezw
- d wordt. Zondermisluk- dersklinker,vokaal.
king: het gaat langzaam maar zeker. Aan deze X- œ lefde.v. D eliefde voorzichzelven,beteekenisscn grcnst nu wederom die van
de hebbeljkheid van zich zelven allerleivoorregkerd: ik ben hier niet zeker van mi
jnleven. ten waardig te achten,en z4n eigen voordeelte
mi
ln leven niet zeker. En uit deze beteekenis behartigen. En, daar deze liefde zoo welgeoorvloeit die van gewis,vast: htt is nog nietzeker. loofd tn pligtmatig,als ongeoorloofd en overdreV oortg, noemt m en iets zeker, waaromtrent men ven kan zi
jn,zoo is er ook eenegeoorloKdeen

aanduidt, dat men hetbepaaldeli
jk opgeven kon, ongeoorlo@dezeW
,'
ifde;welkelaatsteookelgenliLfd6

zoo m en wilde:cen zekere vriend,ofzekervriend, genoemd wordt.
heeftmk gezegd. Tegroeien,enallengsten'zek- M e:fm eoed. m .y meerv. zelfmoorden. De
ren vorm te winnen.Voxo. ln de laatste betee- dooding van zich zelven. In de geWOnQ beteekekenissell beantwoordt zeker aan het fr. certat*n. nis,een opzetteli
jkemoord,welken men aan zich
W jders. wordt zekertop zi
eh zelf,vooreenebe- zelven begaat. V anhierzelfm oordenaaryzelfm oorvestiging genomen,in:hebtgi
lhetzelfgehoord? der.zelfmoordeuares.
Zeker!V an hier betbedr.werkw.zekeren,in ver- M elKs. bi
jw, beteekenende ook. Het onder-

zekeren, zekerheid,zekerli
jk. Zamenstell.: onze- scheid tusschen hetvoorgaandezel
f en ditzefsis
ker.voorzekeryenz.
n
i
t
h
e
t
v
o
l
g
e
n
de
v
o
o
r
b
e
e
l
d
k
e
nn
e
l
i
k:ik zelfheb
Zekerb nedere. seker,vries,stker,hoogd.stkher, hem gezien;ja zelcsmethem gesj
proken.
fr.sur,eng.sure,sp.seguro,ital.seotro,kom tvan
AeifllantHg,bi
jv.n.eu bjw. VanzeV en
het lat.securusbonbezorgd,uitse en cura zamen- stand%,van staan. Eigenljk,datv'
anzichzelfen
gesteld.
uit eigene krachtbestaat, datden grond zi
jns
Xell:eu.bi
jw.ghettegtnoverstaande vandt
k- bestaans in zich zelf heeft; in welken zin God
wj'
ldr het gebeurt zelden. De vergrootende trap alleen gezegd kan worden zefdtcAl#z
k tezi
jn. In
zeldener komt bi
j Voxo.en anderen voor. Van despraakkustiszel
fstandtà datgeen,hetwelk werhierbi
JKls.ook zeldenheid.
keli
jk eene zelfstandigheid,of het wezen eener
Zelden. neders.selden,hooyd.selten,komtvan zaak aanduidt: zelfstandige naamwoorden zi
jn
hetangels.seld,bi
j ULPHIS.stldalik,wonderbaar; m anyhuis,stoel,enz. 0ok datgeen,hetwelkalleen
sildaliken,bewonderen.
aIs zelfstandig aangemerkt wordt:tot d: zelfstane e:dmaa- bi
jv. n. en bjm, zeldzamer, digenaamwoordenbehoorenook)waarheid.deuqd,
zeldzaamgx. A1*at niet dikwjlsvoorvalt,voor- liefde,vriendschap,enz. Van hier zelfstandigheld,
komt,enz.:een zeldzam boek,geval,enz. Vreemd, zelfstandigli
jk.
wonderbaar: welk een zeldzaam menKh. Aller- A eiKverleeuw en. o. Hetvertrouwen OP
zeldzaamstgedroeg hi
jzichaldaar. sranhierzeld- zich zelven.
zaamheid.
A eRk.v.,naeerv.zelken. V erouderd. HooxT
X e:f: zelve, bi
jv.n.,hetwelk bi
j eigennamen beschrdft'dit woord:de anderen nemen voorts de
van personen,ygrsoonli
jke voornaamwoorden en zelk in, cen duin van as en vuilnls, zoo hoog

eenige zelfstandlge naamwoorden geplaatstwordt, opgehoopt,enz.
om de medewerking van iederen anderen per:oon
x eAA:ng. v.?m eerv.zellingen. In de scheepuitte sluiten,ofom depersoonljkheid nog nader vaart,de plaats1-1: den grond,waar een scllip, of
te bepalen. Ook schikt het zich naarhetxgeslacbt anker, vastgezeten heeft. En in de steenbakkeder woorden, waartoe hat behoort: ik zelfheb rjen aan den hollandschen 1JsàeI, beteekent het
het gezegd. Zi
j zelve sprak daarvan. Hj moet eene verlamde plaats, of. inham der rivier,welke
zelf komen, irl eigen perseob. Ik bedroog mi
j aan de kanten met riet begroeid,in harq ruimte,
zelven. Zi
j sprak Van zich zelve. Zi
j vielvan de aarde,d.i.hetsli
jk en bezinksel,ofdekleistof
zich zelve, zeeg in onmagt. Wj zel
ve hebben vtrvat,waarvan de steenen gevormd worden.
he
t
van
z
i
ch
z
el
ve,
het gehoord. Zi
j verhaalden
ee:sehap. o,voorheen in gtbmzik geweest
enz. - D ie zaak is op zich zelve nietkwaad. voorgezelschaprbujten zelschap zoekt uw dagtn
Het spreekt van zelf. Zamenstell-: dezelve,de- af te leven. BROSKH. D oen kreeg ik 'tzelschap
zelfde;zie dezewoorden. Zelledrog,zelfbehagen, van twee knapen. FococsxsR.
zelfbeheersching,zelfbehoud,zelfbeoordeelingyzelf- xem e'. v., meerv. zemelen;welk mqervoud
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m eest alleen gebruikt wordt. De klein gemalen,
en door m iddel des buils,van het meelafgezonderde bagt van tarwe ofrogge. Yan bier zemelachtig,zemelig. Zamenstell.:roggezemelen,tarwezemelen,enz.
X e m eRk neep en. o. w.,ik zemelknoopte,
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den staat! Van bier zenuwachtig,zenuwig. Za.
m enstell.: zenuwader. zcnnwknoop, zenuwkoorts,

zenuwloos,zcnuwrdk,zenuwtrekking,zenuewater.
zenuwziekte,enz.
x eek. zark. v., nleerv. zerken. Oul., eene
grafstede, ook eene houten of gteenen doodkist,

heb gezemelknoopt. Eigenli
jk,zemelenaan elkan- even als Ilet hoogd. Sarg: een scoen sarck,of
der knoom n, hetwelk bdna onmogeli
jk is, ten kiste.J.v.D.BEEK. Een vierkante,langwerpige
minstewauneer men hetondernam,zeermoejeldk, grafsteen: erstaatop zi
jt
lezerk geschrcven:hier
en een werk van tragen voortgang zou wezen; ligt enz. De zerken ligten. Alle grootcvierkante

van hierEguurldk,zoo veelals onnuttig,treuzel- steenen voor etoepcn en gangen:eriseenevan
werk verriqten, muggezi
fen. llaarkloven, over de zerken in mi
jne stocp geborsten. De tempel
niets waardl
ge dingen lang en lafspreken:hj is opgerichtvant'saem jevoegdesercken.F.v.DoRe.
weer verschrikkeli
jk aan betzemelknoopen. Vau Zamenstell.:zerkenllgter.
hier zemelknooper:hier heeft geen neuswi
jszot, Aeep.bi
jv.n.en bi
jW..zemer, zerpst Zuurgeen zemelknooper tegen. J.I)E D scx.
Xendbrlef. m.
,zie zenden.
X ende:lng. m. en v., meerv.zendelingen.
Iemand, die gezonden wordtyom beteen ofander

aclltig,wrang:seo e druiven,pruimen,enz. V an
hier zerpheid. Zamenstell.:zerpzoet. Het isverwant aan het hoogd. herbe, lat. acerbus en ons
zuur.

teverrigten. Afgezondenen naardeheidellen,om Xeg,ecn hoofdjetal,hetsvelk tusschen vjf en
onder dezelve de chri
steljke lecr te vcrbrciden. zeven staat, en, b1
j een zelfstandig naamwoord
W anneer de zendelingen gescllikt waren en in geplaatst,onveranderd bljft:zes dukaten. Voor
last hadden, om de heidenen eerst in gewone zes wekqn. Na zes en vdftig jartn. Isechter
menscheli
jke zaken te onderrigten, zou bet hun het zelfsOndig naamwoord weggelaten,dan vergemakkeli
jker vallen en beter gelukken, dezelve anderthetinzessenzik kan voorzessen(voorzes
totchristenen tevormen. Zamenstell.:zendelings- uren) niet komen. Een wagen vanzessen,voor
genootschap enz.
zespersoncn. Een paard,datvan zessen (pooten
Xenden. b. w., ik zond, beb gezonden. en oogen) klaar is lpat
'
buicfgzeoœlisl
nfeger).
Heenschikken, toeschikken: koopwaren van dc Figuurli
jk,is:van zessenklaarzi
jn.inalledeelen
eenenaardeandereplaatszenden. Iemandeenen gereed zjn. Ook wordtheta1szelfstandig gcbebrief,eenen bode, een geschenk zcnden. Een' zigd,in hetvrouweli
jkegesl
acbt:dezesvan klaknecbtnaarhuiszenden,ook uitzi
jnedienst zet- veren,in hetkaartspeljtweezessen gooi
jcn,met
ten. Van hicr zender,zending,zcndster. Zamen- de dobbelsteencn. W )
j waren met ons zessen.
stell.: afzenden, nazenden, opzenden, toezenden Van hicr z% de, zesderhande, zesdcrlei, zestien,
verzenden,wegzenden,enz. Zendbriefcnz.
zestig, ellz. Zamenstell.:zesdaagsch, zestlraadsch,

Zenden,hoogd.senden,Kzao, OTFRID.sentan, zesduizendste,zeshoek,zeshonderdste,zesjarig,zeshetoude st
han, gaan. hetwelk nog bj OT>-alo. e esde. bi
lv.n.
, van het telwoord zes. De
voorkomt; zoo dat zenden eigenljk doel gaan zesde maand. Het gaat thans i,hetzadejaar.
zoudebeteekenen.
Onderderegerinq van KAREL Dex zseos. InsgeXeneb:ad. o.,nleerv.ztnclladen. Hetblad li
jks met weglatlng van het zelfst.naamwoord:
van denzeneboom,diein Egyptewast,maar ook ten zesde. Op den zesden (dag)dermaand.Ook
in Italië en Frankri
jk gekweekt wordt,en eene wordt ilet a1s zelfstandig gebezlgd,voor l
petzesde
buikzuiverende kracht lleeft; meestin hetmeerv. gedeelte:gi
jkuntnietmeer dan een zcsde kri
jgebruikeli
jk:manna,tamarindeel1zenebladen. Bi
j gen. Het ecne zesde (gedeelte) wms voorbem,
Llxx. cassl
'
a senna; van llet ital. sena, lat. het andere voor mj. ln hetnleerv.zesden:hjsenna.
ontving vi
jf zesden (zcsde gedeeltell). In het
x engen. b.w.,ik zegde,heb gezengd. I)e kaartspel, zes op elkander volgende kaarten, in
harige,ofhaargeldkendedeelen van iets afl
)l
'an- hetvrtluweli
jkegeslacht:eenezeee van het %s.
den,schroei
jen:geplukte eendvogel
szttngen. Zi
jll xesdeehandeqzesderlei,zie allerlei.
eng. to send. W ACHTER. brengt dit woord tot kant,zesregelig!zesthalf,enz.

haar aan de kaars zengen. Figuurl.:(legezengde X esh eek . m., m eerv. z&he ken. A1 wat
luchtstreek. Vall hier zellging. Zanlenstell.:af- zes hoeken heeâ : de vesting ba taat in eenen

zengen.verzengen,ellz.
regelmatigen ztshoek. Vanhierzeshoekig,bjv.n.
Z6nn6n,hoogd.sengen,schi
jnthetgeluid na tc Xeskan'.m.,zie zeskantt
à.
boolen, hetwelk het vuur in dergeljke harige x eskan*lg. bjv.n. Iàatzeskanten heeh:
dingen verool
zaakt. Men bezigt daarvoor ook zeskantige bloelnperken. Ook b4 gamentrekking
schî.
oebkn. Men gevehicrbi
jachtop de overeen- zukant:een zeskante toren.
komstvan schroeùkn metschreù
,'
ea,vanzengenmet x esm --h bjw. Zes verschillende rei
zcn.
zingen;ltluterbewdzen,dataanelkafldergel'
jkende Van hierzesmalig.
woorden dikwerfzeer onderscheidene dingen aan- x espeudee. m., meerv. zesponders. V an
duiden, wanneer slechl eenige geljkheid in het pond. Ictw datzespondweegt,zooalseenbrood
geluid dezerdingen plaaksheeft.
van zes pond enz. Een kogelvan zespond:hi
J
X enu w , zeen, v., m eerv. zenuweu. In het echoot alleen zesponders.
gemeen: leven wortlen alle banden,welke,in dc X esla'. o.,meerv.zestallen. V an tal. getal.

dierli
jkeligchamen,totverbinding der beenderen, Hetgetalvan zes:een zestalmaken,om erdrie
oftotspanning,buiging en uitrekking derledema- uit te kiezen. Op hetzestalstaan.
ten dienen,zenuwen genoemd;ander: ook pezen. xelthalf. bi
jvoegeljk telwoord, vanzesen
Ziepe
a. Hetopdezenuwcnhebben. Ditvleesch âaL beteekenende vi
jf eu cen half,ofdezesde

is vol zenuwen. Figuurl-, de sterkte, het voor- hglf:zesthalve stuiver. Ik heb het in zesthalf
numAte,de steun:de koophandel,de zenuw van uur Reau n. Vln hier het zel
f8taadiae nu mv.
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zesthalf,eene bekende,niet mcer gangbare, m unt SEwEL. Van hier zetelen. Zamenstell.: draagzevan 27.5 cent.
te1enz.
tb eng. settle,
X esélen. telwoord, dat tusschen vkftien en Zetel, hoogd. Sasel, anqels. st
zeventicn staat. H et wordtop zich zelf gebruikt, stamt,even a1szadel,van zttten af.
of bi
j zelfstandigc naamwoorden gevoegd, met cn x eleAen. b. en o.w.,ik zetelde.heb gezezonder lidwoord, en bli
jft onverbogen: zestien teld. V an zetel. Bedr-, zetten.doen zitten :hen
centen. Tweemaal acht is zestien. M en zcgt zetelt op den rug der arbeidzaame faam. M ooN.
evenwelook:wi
j warcn mctonszcstienen. lets in Hoe Gopt zich zetelde in uw legertent. M .L.
zestienen verdeelen. In ditgevalwordt het gere- Onz.,gezeten zi
jn:hi
jzeteltboven luchten wol
kend op zich zelf te staan;en in:neem er dic ken.
zestien llog bi
j. Van hierhctz.n.,o.
,zestiennk, X elrege', m.,meerv.zetrcgels. Grondregel:

jnzetregel.
zcker, voorheen gebruikeli
jk,loteri
jbrief
jc. Zcs- datiszi
t-iende enz. Zam enstell.: zestiendaagsch, zcstien- X etseh ipper.m .!m eerv.zetschippers. Een

schipper,welke cen schlp voert,dat hem nicttoebehoort, die over lletschip van een*ander a1s
X eltlende.bjv.n.,van nG Jelwoord zestien. schippergezctis:als zctschîppervaren.
Zi
j gaat in haar zestiendejaar. cmnswllK Ds X elge'. o., m eerv.zetsels. Van zetten. Zoo
zesTIENz)E. En met weglating vM @vt zelfst. veelals men in eens zct;van tllee,kruiden,enz-:
naam w.: op den zestienden der vorigb m aand. eeD zetselt
je bcste thee. Het ecrste zetselwas
Het is van daag de zcsticnde. Ook aIs.zelfst. sterker dan hetlaatste.
X
ellen.
b.w.9ik zettede. heb gezet. ln dell
naamw,voor een zestiende gedeclte:hi
j omving
jd wordtthans aan zette boven
een zestiende van de nalatenscllap. ln de toon- onvolm.verleden ti
zettede de voorkeurgegeven,cn geldtditookvoor
kunst:twee zestienden rnaketleen achtste.
X ellien derh a nde.zestienderlei,ziecllcrle?'. alle werkwoordell,welke in de onbcpaalde wi
js
X elllg. een telwoord,totde lloofdgetallen be- m et ttgeschreven worden,a1s: letten,pletten,smethoorende,enzesœaaltienaanduidende. Hetwordt, ten,enm Ei
genljk,betreekentzeften,doen Z
etten;
even alsanderetelwoorden,ofop zichzelfgebruikt, ook doen staan;en aan iets eenc zekere bepaalde
of bd een zelfst.naamw.gevoegd. In ditgeval plaats geven.
bli
jfthetonverbogen:zesti
g stuivers. Zestig dui- 1.Docn zitten:een kind op de tafel,op den
zend guldcn. Ook bli
jfthetonverbogen,wanneer schoot,in den tafelstoel,enz.zetten. Zich aan1de
hetzelfst.naamw.weggelaten wordt:hi
j was een tafel,op den troon,bk hetvuur,enz.zettcn. end op den troon zetten,hem totdevorstelkke
der zegti
g (gemelde personen). Nogtans zegt ma
digheid verheFen. Een schip zetzich op den
m QD ook :wi
j waren met,- onderonszestigen. waar
kcering zegt men:hi
In de gemeenzalne vel'
jis grond, wanneer het den grond raakt en strandt.
zestig,voor:hi
j is alaan het suFen. Zi
jt gi
j Een vlocibaar ligchaam zet zich, wanneer het
zestig? Van hier zcstiger,zcstigste. Zam enstell.: dikke op den bodem zinkt.
2arig,zestienm aandig,enz.
X--tlendaaggeh,le xestien.

Iloen staan. Eigenli
jk:hetglas op detafel,
zestigerhande, zcstigerlei, zestigjarig, zestigmaal, de2.kaa
rs op den kandelaar zctten. Iemand den

zestigtal,enz.

Xesélgek. m., meel-v. zestigers. Een uit voet op den nek zetten,sguurl.,iemand onderzeetig eenheden bestaand geheel. Eel) m cdelid drukken, hem gcwelddadig bchandclen. Boomcn

,verordenen,bepalen:ti
jd
eener vergadering van zestig personel):hi
j werd zetten,planten. Figuurl.
t0tzestiger Verkozen. Iemand? di: ztstig jaren of dag zetten, stellen. Geld op iemands hoofd
oud is:ik ben haast een zestlger. Een oorlogs- zetten. llen prds -- op pri
jszetten. Een Luis

schip,datzestig stukken geschutvoert:twee zes- te huur,te koop zetten. lemand aan land zctten.
tigers. Kapitien van eell'zestiger. W il-n, die il) Voctaan walzettcn. Gelagen zetten.
hetjaar 1760 gewassen is:datisnog echte zes- 3.A an iets eene zekere bepaalde plaats geven.
Ei
genli
jk:den hoed op llethoofdzetten. lemand
tiger.
in de gevangenis,ofgcvangen zetten;in dedageX egllgeph an de. zestigerleijzie allerleù
ljkscheverkeering,enkeliemand zetten. Visschen
eelklgta'. o.,zie zestal.
@X etq.m ., - 4l-z.zetten. D e daad van zetten: in eenen vi
jvcrzetten. Zi
jn goedin den lomberd
dat beeld op dié M ogte te plaatsen is ten heele zetten. lets te pande zetten. Iemand hethoofd
zet. ln het schau spel:als ik nog ecnen zet ge- regt zctten, fguurl. - Een stnk doek aan het
dasn heb, za1 hi
Jschaakmatzi
jn. Douw,stoot: andere zetten,naajen. Geld op rentcn zetten.
ik gaf hem een' zet, dat hi
j viel. hleteen'zet, Iets ter zi
jdc zetten,nietin aanmerking nemen,
terstond, aIs i)1 een oogenblik. Ilatzes duizellt oul
., ook bezjden zettenbvoor verachten:en die
Zwitgersmet eenen zet derwaerts daelden,llooFT. geleerthci
jden. Coxs'
r.D.M INNE.
jt sct men besi
Hi
j zet hetplondcrnestmetecnen zetinbrandt. Bj deBoekdrukkersiszetten,de ïogoten lttters
Ds. D scx. Zamenstell.:inzet, opzet; doch dit uitde hokjcsderletterkasnemen,en dezelvein

lettergrepen,woorden,rcgels en bladzi
jden zamenlaatste isonzi
jtiig.
etten, of bî
j elkander voegen.- Figuurl-:zjn
X ele'. m., moer7. zetels. Eigenli
jk, alles, z
W&&rOP 'aen zlt. ln hetgebruik,iedereverhevene gansch T'ermogcn op eene kaart zetten,aan het
en aanzienli
jke zitplaats,ofcergestoelte:eellko- spelwagen. Uit elkander zetten,ordeljk voordrajn hoofd,uit
ninkljke zetel. oftrooll. De aartsbisschoppeli
jke gen en duideljk maken. Ietsuitzi
jne gedachten zetten,daaraan nietmeerdenken.
zetel. 1)e verbli
jfplaats van dc opperste magtdes zi
lands,val)dcn Iftluing of Keizcr: Pari
js,de zetel Eindeltk,wnrdtditwerkw.nogineenigebjzonre uitdrukkingen gebruikt,om de voortbrenging
des franschen rjks. Iemand op den zeteltillen, de
r zekere vcrandering, eenes zekerentoestands.
in cenen hoogqn eerpost plaatsen. svi
j willen eene
aan te duiden:een land onder water zetten. M*aonversuft onsindien zetelzctten. Vowo. Iemand
uitden zetelschoppen,uit zi
jnen eerpost zetten. ter te koken, kruiden te trekken zetten. Eene
Figuurl.:de zetcl des oorlogs in dc Nederlanden. kip te broejen zttten. Zich in den stap zetten,
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beginnen te stappen. Eene stad in rep en roer a1seen zelfst.naamw.vanhetvrouweli
jkegeslacht
zetten, verontrusten, aanhitsen. Een li
ed o?noten in hetkaartspelgebruikt:ik speeldedezeven van
zetten. lem and iets betaald zetten. Van Iets de klaveren. Gi
J hebt eene derde van de zeven,
tering zetten,krjgen. Dedoodverwzetten,doode- m aar ik heb drie zevens. V an hier zevende,
ljk bleek worden. Temand niet mogen zetten, zevenderhande, zevenderlei, zeventien, zeventigj
dulden,li
jden. Op iemandyofietggezetzi
jn.be- enz. Zamenstell.:zevenboom,zevendraadsch, dat
zigt men, voor:op iemand. of iets gesteld zi
jn. zeven draden heeft; zevendtlizendste, zevengeEen gezet man is een dik,incengedrongen m an; starnt
e,zevenhoek,zevenhoekig,zevenjarig,zevenook een bedaartl man. V oor gezet bezigt men maal,zevensnarig,zevental,zevenvoudig,enz.
ook zet,in:zetvisch,ofzette visch,visch,dieniet Zeve
n,angels-ycdon,eng.leren,lat.se
ptem,gr.laTl.
krimpt. Van hier zetsel, zetster, zetter, zetting. Y
#AcnTEnsonwaarschjnldke adeiding van lejnlzlt,

Zamenstell.:aanzetten,afzetten,bezetten,bkzetten, ik vereere,dewi
jlditgetalaltoosineeregehouden

doorzetten, inzetten, nazetten,opzetten,toezetten, werd,wordt,onder anderen,ook doorhetaanververzetten,voorzetten,wegzetten,enz.- Zetgang. wante hebr. YDP,zcpcqj,gqnoegzaAm wederl
egd.
zetZhaak,zethamer,zetpil:zetgchipper,enz.
x eveu de, b.n.
yn n het telwoofdzevœ OJ

etten,hoogd.setzen,bjIszoon.enKsno sezzan, (
jeu zevenden *g. PausCr
usMsxsDE z>l
vxpp>l.

ULeHlL.safan,angels.satten,eng.to.
:6f,i
jslseta. (lok met weiating van het zelfst.naamw.:t9n
Hetgr. clTretv,en hethebr.D*
1P,zetten, zi
jn zevende. Deàzevenden(dag)dervolgendemaand.
ongetwi
jfeld daarmede verwant. En daar, in de Insgeli
lh wordt het a1s zelfstandig gebezigd, voor
ei
genldke beteekenissen,hetdenkbeeld van laagte hetzee tlde gedeel
te:hem vielslechtseen zeven-

zeerm erkbaar is;wantwie zich zet wordt daar- de der erfenis ten deel- In hetmeerv.zevenden :

doorlager,dan a1shi
Jstaat,zoo isdeszelfsover- hj loest er drie zevenf
lenvan hebben. ln het
eenkomstmetzitten zeer duideli
jk.
kaartspel,zeven op elkandervolgendekaarten;in
eeug. zeuge, v., meerv.zeugen. Een zwjn hetvrouweli
jk geslacht:ik heb eenezevende.
van hetvrouweli
jkegeslacht,en weldatreedsge- A eveuderhande, zevenderlei,zieallerleiworp% heeft, anders eene zop ook moederzwljhz xevendhalT. bi
jv.n. Zesen een half,zie
eenezeug metzesbiggen. Degewasschencseuge zesthal
f. Van hier het zelfst.n.zevendhal
fje,zetot de wentelinge in het sli
jk. B1JBssv. Ook kerevroegerezeeuwschemtznt,van 32.5 cent.
wordtzeug voor een pîssebed genomen.
e evengeslernle. o. Een gesternte, dat
Zeug,bi
J KIL. seugàet hoogd. Sau,eng.sow, uit zesofzeven helderesterren metvele kleinere
angels. sugu,hebr.chuz.gr.5ç,lsg,clzc,lat.eus, bestaat,anders #8 beer genoemd.
nueula. >YACIITER.vindt,zecr te regt,in
x evenm au , m.,meerv.zevenm annen. Ze-

dezerwoorden veeloverecnkomstmet
te meer,daar zeug,zog eigenljk een

ven Overheidh'
personen,bj deRomeinen,die het
opzigt hadden over de oFeranden en demaaltj-

gevend varken is. V an hier noemt men een
den der opperpriesteren. Van hier zevenmanschomm elend vrouwspersoon ook eene zeug,ofzog. gchap.
eeuAen. b.en o.w.,ik zculde,heb gezeuld. A evenl:eu, een telwoord,dattnsschen zesM etkracht voortslepen;bedr.:ik zenlde het pak tien en achttien staat. Het wordt op zich zelf

van destraatin het pakhuis. Onz.,met een net, gebrui
kt,ofbi
j zelfstandigenaamwoordengevoegd,
datdooreenpaard voortgetrokken wordt,visschen; met of zonder lidwoord,en bli
jftonverbogen:zeontleend van de slependeen langzamebeweging ven en tien iszeventien. Somwi
jlen echterwordt
van het zeulen. Fig.:dat moet zoo wat heen- het verbogen: een van ons zéventienen. D c zezeulen, zoo wat heensukkelell. V an hier zeuler, ventienen waren,weleer,de bewindhebbersvan de

zeuling, zeulster. Zamenstell.:afzeulen,inzeulen, oostindische maatschappj. V&n hier zeventiende
nazeulen,verzeulen, voortzeulen,wegzeulen,enz, enz. Zamenstell.:geventiendaagsch,z4ventienjarip
Ditwoord schi
jntz'
jnebeteekenisaan den klank enz. Ziezestien.
A even:len derh a nde. zeventienderlei,z1e
verschuldigdtezi
jn.
Xe41nl
J. v.
, meerv.zeuni
jcn. Een varkens- allerlet-.
trog; bi
j lflrz.seunz
eensuenie;waarschi
jcli
jk uit Aevex:l:g, een hoofdgetal,beteekenqnde :çden zelfden stam m etzwtl
--n. llie een &-arken aan ven tienmaal,oftien zevenma>lgesomen. Zevende zetlni
l voor zi
jn blazoen voerde. Hoop'
r.
tig weken. Zeventig duizend fond. Dezeventig
X eu r, V., m eerv. Zetlren. Een vod, prul. dlscipelen. De zeventig overzettes; ook enkelde
Hetzelfde als leur: denkt niet, dat ik ditvoor zeventègen. Zoo zegt men ook: wi
j waren md
eene leur en zeurza1 geven. HALMA.
ons zeventigcn. V an hier zeventiger,zeventigste.
X eureu . o. :7., ik zeurde, heb gezeurd. Zeventt
g, hoogd.sl
'
'
ebzl
g,reetls bi
j Isfooa.ai6Mn*
Smarten:datzeurthem.'tEnzi
jhem hetquaali
jk zo, Kxuo slhunzog. OTFRID! drakt zeven en zebeslaaghen meer'dan 't mi
sdri
jf gezeurt heeft. ventig door einl-tf
. stunton skôfns d.i.elfmaalze-

Hoop'
r. Lastig vallen:ergens om zeuren. M et ven,uit.
een centoonig geluid om iets dwingen, zoo als M evenllger, m., meerv. zeventigers. Een
kinderen doen:zit zoo niette zeuren. Van hier uit zeventig eenheden bestaand geheel. - Een
zeurig. Di
twoord iswaarschi
jnli
jkvan denklank medelid eener vergadering Van zeventig persoontleend.
nen.- lem and, die zevent
igjaren oud ig:hi
j is
A even, een hoofdgetal,hetwelk tusschen zes een goede zeventiger, ri
zeventig jaren
j
k
e
l
i
j
k
en achtstaat. M et,of zonder zelfstandig naamxr-, oud. - Een oorlogsschip van zeventig stukken
bli
jfthet onveranderd:zeven dagen;voorzeven geschut:hj voerthetbevel over een'zeventiger.
weken. H etis nog geen zeven,(1eklok heeftnog Ook wi
jn,die in hetjaar I770 gewassen is. Zageen zeven uren geslagen. Ik heb hen allezeven menstell.:eenenzeventiger,vierenzeventiger,enz.
gezien. Echtcrzegtm en ook :hetis reeds over M leh , wederkeer.voornaamm des derden perzevenen. De raad van zevenen,eene raadsverga- soons,hetweli
jk alleen in deverbogenenaamvaldering van zeven personen. M eerm alen wordthet 1en voorhanden is,en in hetenkel- en meervoud,
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in alle geslachten onveranderd bljft. Hetwordt beteeke*nend woord: de zaengch heeft eene redegebruikt, wanneer van den derden persoon, of li
jke Z1e1. Mi
jne ziel isbedroefd,verheugtzich,
eene zaak,iets gezegd wordt,hetwelk deze derde enz. Eene edel
e,eeneslechte,lagezielhebben.persoon of zaak nietalleen zelfdoet,m aar het- Vervolgens,hetwezen,dat in ons denkt,verstand
welk ook totdie zelve terugkeert. Hi
J heefthet en wi1 heeft, de met het ligchaam verbonden
zich zelven te danken. Dikwerf wordt zich,in 11a- geest. Eigenli
jk, zoo we1in vereeniging met het
volging van de Dllitschers, doch verkecrd,voor ligchaam,a1s buiten dezelve:de menscheli
jkeziel.
elkander gebezigd, b. v.:zàj hebben zieh daar In iem ands ziel zweren, d. i. in deszelfsnaam,

jne zielden eed te verantwoorden heeft.
ontmoet,voorelkander. Zj droegen zich de har- zoo datzi
teli
jkste vriendschap toe,in plaatsvan:zi
jdroe- De zielen der afgestorvenen, der regtvaardigen.
gen elkanderenz. OUDAAN heefteenebijzonder- Aller zielen dag,een zekere feestdag inde Roomzamenstelling van dit voornaam w. gevormd, in: scllc Kerk. - Figuurl.
, een m ensch:ende daer
7l'Chvlqlel
'ltbeid.
werdel), op dien dag,tothaer toegetlaen omtrent
X leden. b. en o.w.,ik zood,hel)gezoden. drie duizend zielen. Blan>zLv. Eene stad bevat

jzoo velelevende
Dit woord bootstei
genli
jk hetsi
ssend geluid na, tien duizend zielen,wanneerzi
hetwelk eene in eene inwendigd .
beweging gebrag- inwoners heeft. Geene ziel (gten mensch) za1
te vloeistof van zich geeft: hi
J Qoet de diepte door mi
jdaarvan ooitietstewetenkomen. Een
sieden,geljk eenen pot.BZ,
1BELV. Inx nderheid, vrome zicl. Het is een ligte, losse ziel. Een
wanneer eene vloeistof,door middelvan yuur,t'ot zi
elt
je (een mensch) winnen. Ook e1k levend

zulk eene met sissing verbondene opwelling ge- wezeny mensch, of dier: de aarde brenge levenbragt wordt; anders koken. Onzi
jt
l.: het water dige zielen voort, na llaren aert.BIJBELV. Er
ziedt. 1ck sie eenen siedenden pot.BxaBslav. Be- was geene levende ziel in hetgansche huis.dri
jv.: visch zieden. Gi
j sult si
jn vleesch ih de Insgeljks datgeen, hetwelk eenig ding lzven,reheiligeplaetsesieden.Blasxtzv. Gemeenli
jk ech- gelmatige beweging en werkzaam heid,mededeelt.
ter bezigt m en ln plaats biervan,koken;behalve M en zegtyb.v.:iem and is de ziel van het werk,

in de spreekwjze: gezoden en gebraden. Van wanneer deszelfs behandeling voornameli
jk van
hîtrzieder,zieding. Zamenstell.:zeepziedeu,zeep- hem afhangt. 1)e liefde is de ziel van allt christeli
jke deugden. In eene meer eigenlpke beteezieder,zeepziederi
j ziedharing,enz.
Zieden, hoogd. sieden, Kxuo siudan. tlryxRlo. kenis verstonden de oude wjsgeeren doordeziel
s- den,eng.to seeth.zweed.B'uda. Hetbootstden der wereld een geesteli
lk vermogen derstole,om
gissenden klank na van iets datziedt:van daar zelve hare veranderingen voort te brengen,het(eety, in hetgr.si
ssen,bruisschen,en (uf
gbt,6t
kr3 welk zi
Jook de natuurnoemden. Ineenennog
een gezoden drank.
ruimeren zin, hetvoornaamste, wezenlkkste deel,
Xlek.bi
jv.n.en bi
jw.tzieker,ziekst. Krank, de noodzakeli
jkste eigenschap eenerzake:billjk-

zwak en ongesteld:eene mekevrouw. Ziek tebed
liggen. In hetzelfde gasthuis ziek liggen, spreekwoord,hetzelfdegebrek hebben. Ook voorbegeerig
naar,verzot op,in de zam enstell.:manziek,speelziek,enz. Als z.n.,m .en vr-,dezieke. Zieken

heid is de ziel der wetten. Eene bondige kortheid is de ziel der oden van Axwxltsox. In

Zamenstell.: ztekaard,zleke:den ziekaard spelen.
Z. N. Den deksard maken,voor zich ziek holldep, vinden wi
J in de kantteek.van den STA'
rsxBIJBEIZ,
ziekbed, ziekenbezorger. ziekenhuis,
een buis, waar zieken bezorgd e1) opgepast wor-

lende zoetigheid,Ouo. zieltogen,zielverkooper.
zielverpestend. zielzoeken, trachten te moarden;
zielzoeker,moordpriem,hartvanger,enz.

Vrieslantl beteekent een z?
'
elt
/eeen vrouwenonderrok. Zalnenstell-: zielangst, zieleleer, zielerust,
zielrustig,bi
j CAM/H.:een zielrustig Ieven, ziebezoeken. Va: hler ziekaehtig,ziekelkk. ziekte. leslaap,zielkracht,zielloos,zielstreelend:zielstree-

den,

Zielîhoogd,Reele,IslooR.seulo,Ksao,0T:>a10,
W ILLER.seltt.ULPHIL.sat-vala,angels.savel,savul,

ziekenkamer, een stil vertrek, gesclikt eng.sonl. Geli
jk levenskracht eene der eerste

vooe zieken,ziekentroost,ziekentrooster, dood- beteekenissen van dit woord is,even als hetlat.
ziek:maanzie ,manziek,minziek,naamziek,praal- anima' de ziel, en anintal, een dier,een levelld

ziek roofziek, speelziek, twistziek, vensterziek, schepsel,woorden van geli
jke afkomstzi
jn,zoo is
#rz'
luwaiek,wagewiek,wervelziek,woelziek,enz. onszt
klzekerli
jk ook aan hetgr.Lqzw,
cleven,ver-

Ziek,,hoogd.sieth,Ucpuls.suks, angels.seoc, want; geljk het.ook met het hebr.TXP,be-

eug. sick. gr. lmxot. Dit woord schi
jnt zi
jnen geeven,overeenkomstheeft.
oorsprong aan den klaagtoon der zieken verschul-

dlgd te zi
jn.

x lexexeer, v. De leer van het wezen en

dq eigenschappen der menscheli
jkeziel;ook een

K lekeup o.w.,ik ziekte.heb geziekt. Van boek, waarin deze le= voorgedragen wordt;an-

xiek. Ziek zi
jn: dathuisgezin heeftditjaarver- ders, met een grieksch kunstwoord, de psychoxhrikkcli
jk geziekt,dasr zi
jn velezieken geweest. logie.
X le'. v., meerv. zielen. Eigenli
jk,hetleven Mlel.
xnll.v.,meerv.zielmissen. In de Roomen de levenskracht van een levend wezen;eene scheKerk.eenemis,welketer verlossing van eene,
der eerste en oudgte beteekenigsen: soo sultgi
j pfmeerzielen,uit het vagevuur, gelezen wordt.
geven ziele voor ziele.Bxansxz
v. W antsi
j zi
jn Zielmissen doen. ln een gemeen spreekwoord,
gestorven,die de ziele deskindekenssochten.BI.;- komt de zam enstelling koperzielmk-s voor:kopers>:lv. In deze beteekenis is het bj onsverou- geld,koperzielmis,zulk geld.zulke waar.
derd, behalve in eenigespreek-wi
jzen,welkedaar- X le'eeepend, bi
jv. n.en bi
jw-,zielroerenmede overeenkom en, b. v.: de ziel is uitllem der,zielroerendst. V an zielenroerend,hetdeelw.
gevaren. De zielis e1.uit. Bezielen en ontzielen van roeren. lletgeen de zielroert,treft,aandoen-

behooren insgeli
jkshiertoe. MTi
lders.hetver- li
jk: hi
J hield eenezielroerende 1kkredeoverden
begeeren:dezielen derdieren.Bi
jzonder,ditver- verkecring,schertsende, voor slecht, nietwelzamogen in den mensch,a1seen metharthetzelfde mengesteld en belagcheldk gebezi
gd:zielroerender
mogen, de kracht, om gewaar te worden en te afgestorvene. Ook wordt het,in de gemeenzame
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aanspraak hoorde ik nimm er. Van hier zielroe- drukken, a1s die van anderen op te wekken: lk
rendheid.
stond, en wachtte, en zie daar! hi
jkwam niet.
c le:gverh u lxlng . v., m eerv. zielsverhui- Zie eens, hoe slecht gi
j daarin gehandeld hebt.
ziylgen. IJe overgang van eene en dezelfde m en- Hetdeel
w.zt
endekomtalsbi
jw.ena1:bjv.naamw.
scheli
jke zielvan heteeneinhetandcreligcllaam ; voor:weder ziende worden,hetgezigtweder beanders, m et een gr. kunstwoord aangeduitl, kom en.

nletent
psychost'
s; eene door vele oude wi
lsgeercn

W anneer zl
kn een werkw.zonder datbj zich
M le:logen, o.w.,ik zicltoogde, heb geziel- paalde wds;eenewoordvoeging,welkeook bi
jde

voorgestane lecr.

llecft,dan staat ditwel'kw.zonder tein de onbe-

toogd. V an zèkl en togen, tdkgen, d. i. trekken, werksvoorden :durven,heeten,helpen,hooren,laten,
halen;derhalve zoo vecla1s delaatste ademhaling kqnnen,leeren, moelen,enz.plaats vindt. Ik zag
t
loen, op sterven liggen. I'
li
J lag te zieltogen. hem komen. Een'm an van kennis en sm aak zies
Van llierzieltoging.
m en wel lagchen, maar men hoort hem zelden
c lelverk eoper, m .,meerv.zielverkoopers. lagchen. En in de zamengestelde ti
jden verliest
Van zkl,persoon,m ensch,en verkoopen. Iemand, zien dan ook he$&oorvoegselje:men heeftmj
die m atrozen voor de schepen aanneemt,dezelve zi
ell ronddwale. Eict gezien. Wj hebben hen
tot llun vertrek onderlloudt, en voor de reis uit- eindeldk ne zlcn bet
lelen. Intusschen kan hier
rust; terwi
jl hi
j zich uit derzelvcr maandgelden groote dubbehinniglleid onltaan, wauneer nameellz. betaalt. l)e woekerzucllt, welke daarmede li
jk het andere werkw. zoo welin eellen bedri
jdikwerf gepaard gaat, heeft aanleiding tot deze vendo a1s li
jdenden zin kan genomen worden;
llateli
jke benaming gegeven. Hj is in de handen welke dubbelzinnigheid men liever door eene om-

van eenen zielverkooper gevallen. Op zjn zielver- echrjving lnoet trachten te vermi
jden; b.v.:ik
koopers handelen, spreckw., slecht, woekerachtig
handelen. Anderen nemen zielverkooper vooreene
verbastering van cedelverkooper.
X len ,o.en 6.w.,onrcgelm .;ik zag,heb ge-

zag'hcm slaan, ik heb hem zien doopen,liever,

wanneer men de li
jdende beteekenisbedoelt:ik
zag.dat lli
j geslagen ik heb gczien,dathi
j
gedooptwerd.
Figuurl.
,doordezinnenervaren!dochbetnaast
zien. Onzi
jd-,methebben;eenezekeregestalte,een van
de gewaarwording door het zlntuig des gezekeruitzigthebben,datdooreen bi
jwoorduitgegts. lk zie wel,dathj mi
jwilbedrieqen. Het
druktwordt:zullr zien,eenzuurgelaataannemen, zi
vertoonen. Scheel zien,bleek zicn,rood zien,enz. gevaar voor oogen zien. Iets gaarn zlen, verM'at ziet die boter geel! Ook eene zekere rig- m aak cn genoegen daarin vinden. Ergenszeer,
ting hebben:ditvenster zietop den tuin. Be- weinig,nietgezien zjn, Vervolgeng,besluiten,

dri
jv-,schoon hethier ook dikwerfindegedaante oordeelcn:hieruitzieik,datenz. Hj kan geen
van ecn onzi
jd.w.voorkomt;doormiddelvanhet kwaad in zjne kinderen zien. Men ziet het aan
oog gewaarworden. Eigellli
jk)ik kan nletzien. zjnc kleeding, dathj weinig gmaak heeft. Zoo
De nevel verhinderde mi
j te zien. Mi
jne oogen ook beproeven,eeneproefnemen:wpzullenzieng
j hem daartoe bewegen. W jders, vljt?
ziennietver. lk kan uitmi
jneoogen niet zien. dat wi
jmoetenzien,datwi
j
IIj ig het, wannecr ik welzie. llooreen glas, moeite,zorg aanwenden:wi
ld krjgen. Van hierziener,zigt,Zgtbaar, dat
door een'brilzien. Uit zi
jne eigeneoogen zien, ge
zien kan worden; gezigt,gezien,ook voor g6naar zi
jn eigen oordeeltewerkgaan. In eenen ge
cht; zienljk,enz. Zamenstell.:aanzien,afzien,
lneerbedri
jvenden zin:ikzieniets. Dit's'tlaatst, a
ien, doorzien, inzien,nazien,opzien,overzien,
datik u zie. HooFT. lkzielletmetmdneoogen, bez
zien,verzien, enz.
voormi
jneoogen,eenenadrukkeli
jkemanier van uitZt
kn,hoogd.nehen,bi
j1sIDoR.,KEao seàanteng.
spreken. Iets door de vingeren zien? flg., eene
zaak ongemerktlaten voorbi
jgaan. Zi
lnevreugde, /0 see,angels.seon,insommigegr.tongvallen Telttv,
zi
jn genoegen, z4n verdriet,aan iets zien,hetmet Msact
v, hebr.N7P.
vreugde,genoegen,verdrietaanzien. Insgeli
jks x lee? v. Verkleinw. ztkrtk. Eigenljk het
m etallerlei voorzetselcn. Op iets zien,de oogen kleinste lnsekt:alis er maer een enge schqllr,al
daarop rigten; fig-, het van belang en waarde krui
ptermaereensicrtjedeur.J.CATs. M jderg,
reketlen,hetin aanm erking nemen :zie nietop de eenc kleinigheid,genoegzaam niefs)niete nezlr,
waarde van het geschenk,IM ar op mjn hart. nietmetal. Hetverkleinw.zkrbkwordtvoorde
Icmand op de villgercn zien,zi
jne bandclingen geringste kleinigheid! voor eeu stofje!genomen:
naauwkeurig gadeslaan. Iemand in de kaartzien, cri
smi
jeenziert
je ln hetoog gewaald.
:g., deszelfs geheime zaken opsporen. Iemand X lT1, zeef, v.
, meerv. ziften. Een bekend
onder (le oogen zien,;g.,hem moedig tegentreden, wcrktuig. lets door eene ziftlaten loopen. Van
hem te kecr gaan. Iemand naar de oogen zien, hier hetbcdr.werkw. zftentdooreenezi
û zui4eop zi
jnewcnken letten,lem iù allesgelloorzamen. ren,f1g.,naauw uitpluizen. Zamenstell.: zihbeen.
z
cef
be
en,
bove
n
i
n
den
ne
us
,
ee
n
be
en,
dat zoo
Zi
j begint reeds naarhare hielcn te zien,ofom

tezien,fig.,zi
jbegintzichrecdsbeminneljk voor gatig a1seeneziftis,lat.oscrt
hrf
t'orme.
te doen. lemand, of iets, over het hoofd zien, Z/
'/, zee
f hoogd.St
kb,OTFRID.sib,eng.st
kve.
;g., overslaan, gcen acht daarop gcven. Laten Het is zi
jnen oorsprong verschuldigd aan de bezicn beteekent tooncn! ten toon stellen,en zicll weging,welke metziften gepaard gaat,en ig verlaten zien te voorsclll
jn komcn,verschi
jllen:icts Wallt aan hct gr. ceuetv, cetetM,schuddenîen aan

voorgeld Iaten zien. lli
jzeide,dat zi
jne vrouw onszaat
ien.
zich na haren dood had laten zien,
Xlftbeeu.zeefbeen,o.,ziez*.
was. Zich den ganschen dag nietlaten
X lKéen.ziezl
'
/f.
niet vertoonen,:g.:a1s dat gebeurt. za1

laten zicn,mi
jdaartegen verzctten,mi
jn
gelden. 1)e gebiedende wi
js zie wordt
gebezi
gd,zoo om zk-necigenevcrwondering

X lg*. o. Dedaad vanzien. M engebruikthet

opzichzelvenogindenwisselstjl:op zigtbetalen.
Van hier gczigt. Zamenstell.:zigteinderjzigtkun-

te de,- aanzigt,doorzigt,doorzigtkunde. Van zt
kn.
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Xlr baae.zîezfen.
Zn
-'
d% 2p
-#hoogd.Setde,bi
j STRIR .setde, midXlr elader,m.,meerv.zigteinders. Anders deleellw.lat.setabital.'et% dedc,fr..%ol-e.
gextbteinder. Hct einde van de oppervlaktc der Xqdeilugg,zielletvolgende
aarde, wasrnaar men lleenziet,wanneer men een A l
lde:lnggel., bi
jv. n. Ilat van terzi
jde
vri
j cn ollbelelnmerd ltitzigt Neeft; dc horizollt, is:het wf
u eene zi
jdelingscllebeschllldiging. Van
wereldkim. Zie ltort
'
zon. Van hierzigteinderli
jk, (
1e zi
jdlinie:zi
jdelingsclle crfgcnamen. Ilet bi
jw.
met een bastcrdw.llorizontaal.
isziidelin#s.van tcrzi
jtle.
œ lr kunde. v. Andcrs gezi
gtkunde, lat. X ldeur. v., nleerv.zi
jflcllren. Zene tletlr
optica. V an hier zigtkundig,tot (le zigtktllltle be- aan de zi
j(
le van eellgcbot
lw.
hoorellde.op dczelve gegrontl. Inecneuitgcstrek- AIJgen.b.en o w.,ik zeeg.llcb cn bengetere beteekcnig is zl-ytkundt'g zoo al: ettne zaak zegcn. I1c(lr.,eene vloeistoftltlor ccn ander vmst,
gczien worlt, zoo els zi
j aan lletogg voorkomt. doeh ontligt ligehaanl laten loClpen,opdat de dikin tegenovcrstelling &'
alldewi
jze,waaropzi
jeigell- kerc stofdaar in overllli
jve;lletwelk il1 (1e scl
teili
jk bestaat. Zoo zi
jn (le llittlrlkkingell:(
1ezell kundc,Altreren genoemd wordt:een kookselvayl
gaat op,gaat onder,zigtkundige uitdrukkingen cn kruiden tlooreen'dack zi
jgen. Onzi
ltl.,mctzt
jh;
voorstell
ingen,dewi
jlde zon schg-htop en 011- ncderzillken. in oylm agt geraken:eensklaps zceg
der te gnnn, gchoon zi
j in lletmldtlelpullt llaars lli
J
-o))den grond. Zi
j zecg in mi
jne armen. Te
stelsels onbewcgeli
jk is.
kort schieten, deinzel: a1s de vi
jant ziellaan't
œlgtkundlg.zie zhtkunde.
zi
jgen zap Ho()>-T. Van hier zi
jgillg. Zamelljgen.llederzi
jgen,wcgzi
jgen,ellz.
œ%,persoonli
jkvoorllaamw.vanhetA'rouweljke stell.:doorzi
gcslacht;meerv.ZJ
-. Zi,a1smeerv-,is bdrckke- A I
JI,v.,mccrv.zi
jlen. Eenwater;eellcwaterl
i
jk totallegeslachten. Zie(leverbuiging,inmi
jne lozing:de Zi
jl. te Leidcn. Il
1 Goutla een water,
Nederd.Spraakk.D.19 2l4. Z4-tegenht)
--ovcr- dat achter en onder sommige huizen loopt:hi
J
gesteld,beteekentzoo veelal
sl
1ttwi
jf
jeondert1e was in t
1e Zi
jlgevallen. Versmoortin'twater.
tlieren,inzolldcrbeid onder de vogelen:hetisgeen lleet de zile. AI.SToKs. Zamcnstell.:zi
jlpoort
lli
j#maareenezi
j#geen mannet
je,msareenwi
jle. (te Leidel);zi
jlregt,zi
jlregtcrs(te Groningen) .
œq,ziezp
-de.
Blokzi
jl,llelfzi
jl,enz.
œUd, wi
jd en zvd#zie wn
-d.
Zy
'1# Zt
jle9 bi
j KIL.sl
jle#stlle. svaarschi
jllli
J-k
œl
Jdp dus hect de strcek onzer hollant
lsche zamengetrokken van zl
j9e!e. van zî
)
-#en,a1sietg,
jgten aqoopt.
kust, langs de Noordzee. Van hierzjt
lgch:lli
j waardoorhetwaterzi
spreekt zi
jdsch. Zi
jdsche boomen, voorbodemen, X4AIRF@,ziezt
jdelt
ngs.
gemcenli
jk bi
jverbMtering soplmen,zi
jdgche bom- X I
JD, zdne,bezitteli
jk voornaamw.desdert
lell
men, genaamd,zi
jndeeenegoortvalplatboomde persoon: van hetmannel.en onzijd.geslacllt; dat
hoekers.
des vrouweli
jken geslacllts is haar; wallt deze
Xqde,zi
l,v.,meerv.zi
l
-den. Dievlakte van voornaalnwoorden bcteekenen zoowelhctgeslltcllt
ecnig diug. welke zich naast de achtcrste en dcs bezi
tters, als dat der bezitting. Zie mi
jne
voorste vlakte bevindt. - Eigenldk,isaan het Nederd. Spraakk. 1).l ç225. letlerl
and heeft
t
z
'
e de vlakte,ofde zijnc gcwoonten. Ik zoek nittmdn maarzi
jngemenscheli
jke ligchaam de zj'
vlakke kant.van de srmen tot de lleupen:pi
jn in ltlk. Ilikwerfmoet il)(Ie plaats van zB
'k.deszej
l.
:
l worden.inzonderheid, wanneer zl
jn dtlllde zjde hebben. Aan iemandszi
jde gaan,zitten. gestelt
Eenezjde,ofzi
j,spek. Van terzjde,d.i.zi
jde- belzitlnigheid zllu verotlrzaken,b.v.: llendrik was
linge. Figunrljk:œ.n ecnezjde gaan,zich ver- misloegd, omdat Jakob zijn paard verkochthad,
wkderen. Scherte ter zi
jde. Zi
jne droefheid ter waarhetdeszel
fsmoetwezen,dewi
jllletop Henzi
jde zetten. Ter zkde,op hettooueel,d. i. slil, drik moetslaan. I)e landheer ging mctdellprein zich zelf. D< is zjne zwakke zi
jdc,daaris dikantvan hetdorp naarzi
jne woning.waarzt
lbe
hj hetzwakste. Van mi
jnezi
jde,watmi
jbetreft. goetl is, wllnncer dc woning vall den lantlheer
bet
l
oe
l
f
l
wor
dt
.
doc
h
voor
de
s
ze
l
l
k
ve
r
wi
s
s
e
l
d
moet
Iemands zi
jd: niet verlaten, zich niet van hem
verwi
jdcren,bi
j hem bli
jven. ()p iemauds zi
jtle worden.wallneer hetop (lie tles llretlikants slaat.
zvn,totz4d parti
jbehooren,van geli
jkemeening Van llicrde ztlbe,lletztl-ae.met hctllepalelltllitlen gt
vindheid met htm zdn. Ienland op zi
jne woord e1l zolldcr zelfstandig naam w.;scbool)wel
tlnArop betrek-king-hebllende:gccf llcm het zi
jne.
zi
jde hebben.
jllllietonzczaken.mln.
rdezi
jle. Ili
jllecft
Wjtlcrs, iedere vlakte van cenig ding,behalve llatzi
de bovenste el1 onderste: de zjde een: bergs. hctzijne gedaan. 1)e z()'nentpersotlen,welke aal,
De regte en verkeerde, ofaveregtsche zi
jde van iemalld verwant zi
jn.oftot denzelven in zekere
linnen. laken, enz. 1)e zi
jde val een bl
ad vcrbintltcni
sst
aan:hi
jbceftermettlezi
jllenover
Pe ier. Aan alle zjdcn pakkcn onweerswolken gesproken.
le en. Zich V&n eene goet
9n,lloogd.seth,bi
jUceHlL.st
kns.1sIl)ol
t.st
bt,
le zi
jde vertoollen. Z.
V an hicr zi
@J*dC ;zi
nt-en,zw-eetl.st-n,sitt,lat.'ltus,gr.JQt. lrj.
jdelings, b*
l*
w4
,
.9 Van ter ZI
jde- 110(I(,rs..
lingsch,bi
jv.n.,van de zi
jdlinie. Zalnenstell-:bin- G%%.
nellzi
jde.bladzjde,bovenzi
jde,overzi
jde,enz. Zi
j- mqn. o. w.,onregelm ; ik was,ben geweest.
balk, zi
jdeur, zi
jdgeweer, zi
jwind,ellz. SPIEGEL Ilctis uitverscheidenewerkwoorden zamengesteld;
heeftzt
ideloonvooronparti
jdig.
geli
jk bli
jkt uit:ik ben. ik was.wd'waren,flat
œ ude,zi
j,v. Hetgewrocllt,hetspillsel van ik zi
j,ik ben geweest.za1zi
jll,zout
lezi
jn,zoudc
de zi
jwormcn. Geenc zi
jde lli
J
- iets spinnen.:g.
, geweest zi
jn, enz. I'
letwordtllletbjwoorllen en
geen nut,geen voordeeldaarvan hebben. Zich in bi
jvoegeli
jke naams
voordcn gebezigd.tlie al
s bi
jJ- zi
jt
z'
tdc kleeden,zi
jden kleedcren dragen. Van hi
er woorden voork-omen. Ik ben gezotld. (li
zt
jden, onverb. bi
jv. n., van zi
jdc gemaakt: groot. Zi
j is treurig. svi
J
- waren rcgt vroli
jk.
zi
jden kousen. Zamcnstell.: Eoretzi
jde, naaizi
j, M et zelfsmndige naamwoorden SALOMO was een
jk man. Datis
stikzj,teekenzi
j,cnz. Zi
jdefabri
jk,zi
jdetwi
jnder, koning. Uw broeder iseen eerli
zlideworm.ziiworm.enl

Jeheel iea ander.. Hicr wordt ai'
n ook onper-

ZIJP- ZINGEN.

soonli
jk gebrnikt: het is reeds dag. Het isde
waarheid. M et den tweeden naamval: goeds
moedszjn. Hj isdes duivels,in degemeenzame
verkeering, voor:hi
j is als de duivel. lk ben
voornemens. Hi
j was willens. Ik was van uwe
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Aliverlfug. m.,meerv.zllverllngen. Elgen-

li
jk. ictsvan zilver,bi
jzondereene muntvan zilver,of zilvermunt. Zeker stuk zilvergeld bj de
oude Joden, hetwelk men met den stkkel van
geli
jke waarde acht. Bi
jTATIAX.komtin dezen
meening, enz.
M etwerkwoorden;en we1m et zin reeds stlabarling voor,schoon hj dedertlg
de enkele onbepaalde wi
jze:het is hier goed zilvevlt-ngen,ofzilveren pennlngen,waarvoorJcoAs
wonen. Doch m eest m et te: er is we1 naar te zi
jnen Meesterverried,thrt
kzucpfennt
ngo,en thrt
zwachten,m aar niet naar te vasten. W atis nu te ztzc scazo,noem t.
doen? Hierisnietstehopen. W erkeljkbestaan, x f:vervIool. v., m eerv. zilvervloten. D e
voorhanden,tegenwoordig zjn:er is een God, naaln eener vloos van koopvaardpschepen,wll
ke
Ik denk, dcrhalve ben ik. Onze vriend is niet jaarljks uitSpanje naarMexico plcegttezeilen,
en m ethetin de nieuwe wereld gewonnen zilver
meer,is dood.
Als een hulgwoord,waardoordeverledeneti
j- weder naar Spanz-e terug te keeren:de admiraal
den van sommlge werkwoorden gevormd worden. PIST HSIN nam defjkespaanschezilpervloot op
Zie mi
jneNederd.Spraakk.D.I j263. Zamen- den gden van he fstmaand 1628.
* In . m., meerv. zinnen. Het vermogcn van
stell.:afzjn,bjzi
jn,omzi
jn,voorzi
jn,enz.
Zi
jn,w:zezl,hooqd.sein,ishetonregelrnatigste gewaar te worden,inzonderheid die dingen,welke
werkwoord,dat wl
j hebben;maaktzi
jneolltbre- buiten ons plaats hebben,ofde uitwendige zl-a,htt
kendetdden gedeeltelkk metzich zelf,gedeelteli
jk uitwenàig gewaarwordingsvermogen,in tegenovermetzullen,en is eigenljk uitwerkwoordenzamen- steHing van den inmendigen zlk, welke datgeen
gesteld; als: ik ben,vau hetoude bennen; î'/c gewaarwordt, hetwelk in ons zelven omgaat:de
wah van wezen)wf
p'waren,van weren,duren;p# ïensch heeft vi
jf zinnen. W anneer van eenen
zpf
j*,van z'
l**n.
de-zer zinnen geeproken wordt,bezigtm en door*l
Jp, %'. Zekere landstreek in Noordholland, gaans hetwoordzlnœî
g:hetzintuig (dezin)van
zi
jnde een Ritgemalen meer,ten noordenvan de het gezigt, het gelloor, het gevoel,den reuk en
stad Alkmaar:totaan dezdpe.I
loopT. Ookeen den smaak. Figuurlkk, bewustheid v:n zich zelvaarwaterbj Oostduiveland,waarvan bj M.S'
ro- ven,hetvermogen,om zich van andere dingen te
xl:terzi
jpe. Zie hetvolgendezbpelen.
onderscheiden; in eenlge spretkwi
jzen,en alleen
Ml
lpel.
en.zi
jpen,zi
jperen,o.w.
,ik zi
jpelde, in het meerv.gebruikeljk: bi
J zi
jne zinncnzjn,
van
zi
ch
en
van
al
l
de
r
e
di
ngen
buiten zich beheb gezjpeld. Langzaam afdruipen,lekken: de
jten sjne sinntn. BIJBSLV.
wjn zjpelt(zi
jpt,zi
lpert)uitbetvat. Hetbloed wust zijn. I1j is bui
zi
jpelde nog uit de wonde. Zi
jpendeoogen,bi
j H et verlnogen om te willen en zich tot iets te
Kls. loopende oogen. Van hier zi
jp.zi
jpe,bi
j bepalen: veel hoofllen, veel zinnen; alwaar het
KIL. een riool zjpeling. Zamenstell.:afzi
jpe- ook meeningen kan beteekenen. Er kwam mç
len, afzi
jpen, afzjperen,enz. Het woord isvan ietsin den zin. Ietsuitzi
jnezinnen zctten,daarden klank gevormd.
aan niet m eer dellken. Iets kwaads ln den zin
Al
lpen?zijperen,zie zo-pelen.
hebben. Van zin(nietvan zl
kd)zjn,voornemene
x il.t. bilv.n.en bi
jw,zil
ter,ziltst. Hetzelfde zi
jn. Het gaat niet naarmdnen zin. lk heb er
a1szout,zult. Zilt water,zilte boouen. Van hier geen'zin in. Iemand zi
jnen zin gtven.- Beteekenis: de zin eens woords, of eener rede, dat
begrip, hetwelk daardoor verwekt moet worden.
e ::ver. o. Een wit, glansri
jk metaal, dat Dat heeft geenen goeden zih. V an hitr zinnevoor hetedelste na het goud gehouden wordt,en li
jk, zinneloos, zlnnen, enz. Zampnstell.: zinneeenen aangenamen,helderen klank heeft. Gemunt beeld,zinnepop,zinnewerk?zinnjk,Wnàlot,zinsnjw
zilver. Geslagen zilver. Zilver smelten. Figuur- ding, zinspel, zinspelen,zinspreuk,zinteeken,zinldk,zilveren tafelgereedschappen:wj spi
jsden en- tuig,zintwisten,enz.-- tegenzin,weerzin,e= .
kelvan zilver. In den dichterli
jken stjlwordtde Zin, hoogd. Sinn, OTFRID. sinn,zweed.sthne,
zilverwitte kleur dikwerf alleen zilver genoem d: ital. senno, lat. nensus. ADZLUNG z< t1 ,,:etis
hetzilver,datop de vleugelen der kapellen glin- ,,meer dan waarschknli
jk,datditwooM van * n
stert. V an hierzilverRhtig,zilverez
t,bi
jv.n.Za- afstamt. HetpezkfheetbjO'
1+azD.gisi-,el
m enstell.: zilverader, zilverarbeid,zilverklank,zil- de rerwclg
/z
lïng isbt
iULPHXL.tnusbzoo a1ent
nverdraad,enz.
,,nen bi
jNoTx.verschl
jnen beteekent. Hetgezi
gt
Zilver, hoogi Stlber,bi
jKsxo sl.
lbar,OT#.
R1o. ,, is het eerste en voornaam ste zintuigjel heel
silabar,WILLIR.st
lbere,angels.seof
ler,wt
f!
/e
'r,eng. daarom zeer we1 ter benaming van aldezinsilver,zweed.st
l
fver. Deglillsterende wittekleur tnigen,en van de daarop gegronde vatbaa4hqvan ditmetaalisongetwi
jfeld degrond zi
jnerbe- (len der ziel kunnen dienen.''
naming.
AlndeAllk. bi
jv.n.en bi
lw.
,zindeldker,zinziltheid,ziltig,ziltigheid.
e :lzlg. zie zilt.

jkst. Zuiverywit: zi
j isaltoosevenzindeljk
e:l.
veeen,onverb.bjv.n. Van zilver;eene deli
zilvercn doos. Zilveren lepels. Figuurli
jk, van He( is erzeerzindel
i
jkin huis. Van hierzindeverscheidene dingeny waaraan slcchts een gedeelte ljklleid. Zamenstell.:kraakzindeli
jk.
van zilver is: een zilveren zakuurwerk. A an t1e Xlngen, (oul.zangent o.en b.w.
,ik zong,
jk, is zingen een onzkd.
glinsterende kleur van zil
vcr geli
jk: hetvisclje heb gezongen. Eigenli
speelt in 'tzilveren bcekje,in den dichtcrljken werkw., hetwelk m et het hulpw.hebben vervoegd
sti
jl. Dezilveren haren dcsgri
jsaards. 1)e zilve- wordt, en een helderklinkend gcluid voortbrengen
ren bruilofttdeviering eenervi
jfen twintia-arige beteekent, welk geluid door ditwoord merkbaar
echtvereeniglng.
nagebootst wordt. Zoo wordthetin hetdageli
jkœ liveeens b. w., ik zilverde,heb gezilverd. sche leven nog dikwjl
s van zekere dingen geMet zilver overdekken;waarvoor verzt-tveren meer bruikt, welke dit4el
uid voortbrengen,en dangein gebruik is.

zegd worden te mngen)b.v.hetwater begintte
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zingen, wanneer het in een'ketel over hetvuur
hangt,heetwordten haastzalkoken.
ln eene meer gewone beteekenis is zingen voor
het gehoor aangename buigingen der stemme,of
afwisselende toonen, door middel van de stem,
voortbrengen. Zoo gebruikt m en hetvan zekere
vogelen, waarvoor m en ook slaall bezigt: de

tig. Zamenstell.: zinkingkoortsj zinkingpi
jn)zinkingpleister,zink-ingsnuif,enz.
A fx:Rllood. o.,zie zinken.
M l.nk xtool. v.,zie zinken.
M :x:xke'beeld, o.,m eerv.zinnebeelden. Een

beeld, hetwelk ons iets onligchameli
jksvoorstelt.
Zoo is een anker,of deszelfsbeeldtenis,een ztnne-

nachtegaalzingt in de lente. Gewoonli
jkst echter beeld der hope. In eene ruimere beteekenis is e1k
wordt zingen van de menscheli
jke stem gebruikt, ligchameli
jk of zinneli
jk ding,in zoo verhetiets
zoo we1 onzi
jdig a1sbedri
jvend,vooralzingende ollligchameli
jks aanduidt,een zt
htîebeeld. Zoo is
de
c&3
z
l
,
de
wi
n
d,
genoe
gzaam in alle talen,ecn
uitdrukken: leeren zingen. Onz.,schoon,liefbli
jk,
be
e
l
t
l
,
of
he
t
z
i
nne
b
e
e
l
d
de
r
z?
k/
; en de woortlen
slecNt, zingen. lemand ter eere,of ter eere van
% cvcupajenz.zi
jn beeldeltjke,of ziniemand zingen. Ook bedrkvend: een lied, een' geest,.+ ?*3-1*/v.
psalm, de m is zingen. Den boventoon zingen, nebeeldt
wge uitdrultkingen. V an hier zinnebeelde-

overdragt-,te boven'
gaan,evertref
len. Figuurli
jk, li
jk,zinnebeeldig,bi
jv.n.en bi
jw., een zinnebeeld
dichten? verzen maken, een dichterli
jk verhaal bevattende,en op eenezinnebeeldigewi
jze.
doen,in den dichterli
jkenscllri
jfsti
jr tk zing den X lnn eb eeldlg. zie zinnebeeld.
î-k,bi
jv.n.en bi
jw.,zinneli
jker, zinlegertoght desprincen van oranje.Vozto. Onge- Minnel.
twi
jfeld isdezebeteek-enisvan daarc'lltieend,dat neli
jkst. Van zth. Dat tot de zinnen behoort.
de oudste Dichters hunne verzen ook zongen.
De zinneli
jke werktuigen,datweefselvan spieren
V an hier zinger, zingster, en van llet oude zan- en zenuwen,waardoorw'
(gewaarwort
len. Dezinpetl, zang, zanger, zangerig, zangster, zie zang. neli
jke gewaarwording, welke door middel der
Zamenstell.: zinggezelschap, ook zanggezelscàap, zintuigengeschiedt. Zinneli
jkebegeerterugenoegens,
zingglas, enz. Zie bezingen, nazingen, opzingen, Zinneli
jkeliefde,enz. Een zinneli
jk mensch.Van
roorz?
kpen,enz. Oudti
jdsbeteekendehetooklezen. hierzi
nneli
jkheid.
X:nk, l
at.zt
hchum, v. Eene beltende mi
jn- Mlunel.
oos,zinri
jk,ziezin.
stof: de tinnegieters gebruiken de zink,om het M :nnen .o.w.,ik zon,heb gczonnen. Peintin blank te m aken en te zuiveren. M en gebruik-t zen, denken:op iets zinnen. Ook wordt het)in

thansdikwi
jlszink,in plaatsvan lood.
de gemeenzame verkeering bedri
jv.gebezigd,voor
X lnk en, o.w.,ik zonk,ben gezonken. V an den zin, of de geneigdheid van iem and leiden,
langzamerhand naar de diepte dalen. Eigenli
jk, inzonderheid van kinderen, a1sindespreekwi
js:
een steen. welke in het water geworpen wordt, m en kan ze welm innen,m aar nietzinnen.
zinlct tot op deu bodem . Een schip zinkt,wan- x :n sèlet. o.,zie zin.
neer het te zwaar geladen is, of een 1ek beko- M l.nspeAen , o.w. Vanzinspel. lk zinspeel-

mel) heefty cn,in plaatsvan te dri
jven,naarden de,heb gezinspeeld. In spreken ofscllri
jven op
grond zakt. Tn onmagt zinken. In eenen die- iets doelen, het bedekteli
jk aanduiden,tekennen
peu elaap zinken. Figuurli
jk, in eenen zekeren geven:li
J zlnspeelde daarmedeop eenevroegere
graad vernederd wordenyin den deftigen schri
jf- gebeurtenis. Van hier zinspeling.
tl
-ant: die voornam e man is tot eene laagte ge- A ln speeuk , v., m eerv. zinspreuken. Eene
ing,ofspreuk,welkeeenen nadrul
tkeli
jzonken, uit welke hi
j zich niet ligt za1kunnen kortestell

opheFen. Langzamerhand afnemen, in inwendi- kenzin heeft:hetgenootschap,onderdezinspreuk:
ge krachten,verminderd worden:den m oed laten dulces ante 0/
lns'cfntusae.
*
ziv en.
M'
lnleek en . o., m eerv. zinteekenen Cn Zln-

Ook wordthe$in eenen bedri
jvendenzin yebe- teekens. Schrjfteeken, om den zin nader aan ttl

zigd,voor lat:h zakken,schooll thansveel mlnder duidenjofdien onderscheidenli
jk voor te dragen;
dan weleer: uw vaders zoncken zelfs hun broeder anders zinscheidingteeken.
in den put. Voxo. En schoon wt
j't1dk in 't X lntulg. o.9zie zth.
zwi
jgend eergraf zinken. Voxo. Thans zonken M fxllw :slex:, o.w.,ik zlntwistte,heb gezin'sten. Twisten over den zin
de btleggers een schi'
p voor den boom. Iloof'
t'
. twist. Van zin en twi
H cle scorsa teekentaan,datzinken in een'wer- eens woords, eener uitdruk-king, enz,; ook S istkehden zin zelde. voorkom t; doch voorbeelden redenen. Van hier zintwisting.
kiftvhn zi
jn zeerm enigvuldig; en behalve zinken, M lllen, 0. W.& ik zat, heb en ben gezeten.
zjn er in onze taalveleonzi
jdigewerkwoorden, Gezeten zi
jn,in tegenoverstelling van staan ofligwelke in eenen w erkenden zin gebezigd worden, gen;eigenli
J zitten reeds. Op eenen stoel,
jk:wi
a1s:schrikken,wjken,verdwi
jnen,vlugten.vlieden, op den grond zitten. Op cen paard,ofte paard,
duoen, zwichten, en meer andere. V an hier zitten. Overdr.:in den raad zitten,lid van den
zinking,zinksel. Zamenstell.:zinklood,cen lood, raad zi
jn. Aan het roerderregering zitten,lid
datm en m et een snotr laatzinken,om de diepte derregeringzjn. Op den troon zitten,Koningot'
te peilen;zinknoot,eene noot,die goed en volis, Keizer zi
jn. Altoos in de boeken zitten,altoos
fip,een heimeli
jk toegereiktstuk geld;ina
-de ge- lezen. Hj zit er warm in, hi
j is zecr gegoed.
m eenzam e verkeering:iemand eene zinknoot ge- Stil zitten, niet werkzaam, ledig ziJ-n. svegens
ven; - zinkroer,zinkton,zinkwater,enz-, be- schulden zitten, vastzitten, nameli
jk gevallgen.
zinken,verzinken,wegzinken,enz.
Op den dood zitten, uit hoofde eener lnisdaad.
Lat
en
z
i
t
t
e
n
bet
ee
kent
,
de
el
s
,
onwi
l
l
ig teruglaten,
Zî
hkenthoogd.sinken,neders.slnken,bi
jNoTx.
sthchan, ULPHIL. sigguan,zweed.slhnka. Zakken missen:hi
j heeft veel geld in dien handellaten

en zf
j'
#enzi
jn aan zinken naauw verwant.
zitten;deels,opzetteli
jk iemandsbelangen verlaten,
Xlnkl.ng.v.,meerv.zinkingen. Eenebekende en wordtin hetbi
jzonder gezegd vanechtgenooten
kwaal,waarbi
j kwade vochten naarzeker deeldes en m innaars, die hunne beloften verbreken:hi
j
ligchaams schieten en hetzelve pjnli
jk aandoen: heeft haar laten zitten. Zitten bli
jven, onwillig
winkingen in het hoofd enz. Van hier zinkiugach- ongehuwd bljven. Overbldven: hi
z- bleef met

861

ZUDE--ZOG.

zeven kinderen zitten, belast m et de zorg voor Xoe', bi
jv. n. en bi
jw.
, zoeler,z0e1st. Bezeven kinderen. Zi
j bleefin den ganschen boedel naauwd?afm attend warm,van de luchtgesproken,
zitten,was erfgenaam daarven. Van levenlooze zoo a1s in den zomer,kort voor een onweer: het
dingen gebruikt,beteekent hetzich aan eeneplaats is heden zeer zoel. Zoel weder. Zoele zomer-

bevinden:die hoed zitnictvast. Erzitmi
j veel luchtjes. D.SMlos. Van hierzoclhcid.
sli
jm op de borst. Hier zithetmi
j,hierhapert Zoel, anders ook zwoel, hoogd. schwûl.
hetmi
j. Ook met de voorzetsels aan,?k,op,cnz. KATS brengt llet tot zwellen,?/7:J&rl.
Ilaar zitniet aan,b.v.geen vleeseh aan hetbeen. eoen,m.,meerv.zoenen.. Eige.nli
jk! eenkus,

Daar zit niet veel op, daar is nietveelvan te en welde kus des vredes;geli
lk blilkttllt verzoehalen, niet veel m ede te winnen. Een gezetell n:zd, voor bevredigen. Ook de kus der liefde;
man is iemand,die ergenswoont,en huis en goed dochjin deze beteekenis,zegtdc Heer HtuaoEcoheeft. Een zitteuf
l leven, zittend werk, waarbi
j rEa, klinkt het woord zoen veel darteler dan
lnen veelzit.
kus: datik naermi
jn geval,nu eenseen zoent
je
In eellen meer bedri
jvenden zin,doch altoos stal. PooT. Zoen,voor verzoening,komt voor in

jzen: zoen biedeu. Ten zoen van
nog als onzi
jdig;fguurl-,iemand in hethaar,in de- spreekwi
de veren, zitten, hem in het haar gri
lpen, zich onJoon en van 2-0011. M oox.
tcgen hem verzetten. Van hier zitter,zitster, zit- M oenen . b. 5:-., i1
t zocndej heb gezoend.
ting. Zamenstell.:aanzitten,afzitten,bezitten,bi
j- Kussen:ik zoellde het mcisje. Ook bcvredigen,
zitten, doorzitten, inzitten,nazittell,opzitten,ver- of vqrzoel
tent ofjuistonnozelblocten.AGAMEMzitten,voorzitten,enz.
tenhuis,in Amsterdam
bank,zitkussen,enz.

Huiszittenarm en,huiszit- Noxs zaet de felle I'
IEKAT/ lnostzoenen ()t)verhuiszittend,enz. zit- zachten.VoND- JVILLER.noemt llierom CHltlsTus
ther.stff7acrti. Van hierzoener. Zamenstell,:zoen-

Zitten,hoogd.sitzen,reeds bi
j IslDon.en Klrto ding, dat oulings in gebruik geweesti:,voor de

sitzenv sizzan, ULlaulxz.st'tan,neders.sitten,angels. regtsoefening over den zoen tusschen beleedigden;

sittan,eng.to ,
s?
'
f,zweed.stla,gr.é:etM,lat.sedeze. ook voor (
1e afmal
tillg ecnerbelëediging.doortusAode,zood,zoô,v.,meerv.zoden. Eigenli
jk, scheukomst van goede liedeu ;zoengeld,zoenoFer,
koking,vanzleden,zood,gezoden,kokell:hetwater zoenotlkrande,--afzoenen,verzoencn,enz.

is aan de zoô. Van hierook,'
Jathetonaange- Moel,bi
jv.n.en bi
j'w.,zoeter,zoetst. Eigennaam gevoel van hitte en scherpheid omtrentdc li
jk, dat den hoogsten graad van aangename gekolk der maag,zode genoemd wordt:wanneer zi
j waamvording op de smaak-zenuwen veroorzaakt,en
bicr of andere gegiste drttnken gebruikt,kri
jgt ztj tegen zt
lur en bi
tteroverstaat:zoo zoeta1shonigtle zode, of zoô. Verder, zoo veel, a1s m en in Zoetwater)in tegenoverstelling van brak,of zotlt

eenskookt,ofsalsgeschikt is,om gekookttewor water. $5
'ri
jders, voor andere zintuigen:een zoet
dell:eene zode visch. Eene zode peulen,erwten, geluid. D e zoete stem der vreugde. Een zoet
enz. Een kooksel:gheefmivandezerrodersode. gezelschap. Zoete woorden, vlei
jende woorden.
BIJBEL,l477. Eindeli
jk,beteekentzodeeen met Verder,sterk hakende, begeeri
g:zoetop wraak
eene spadeafgestoken stukgrasland:zodenafspit- enz. Die op dusdanige zinli
jkheden zoet zjn.
ten. Eenen di-jk met zotlenbcleggen. Hetgroene OUD. Eindcl
i
jk, wordt het ook voor stil,zonder
zoot
lje. Spreekw.:dat brengt geen zoden aall gedruis,gebezigd,a1s:zoctjesspreken. Ook voor
den fli
l'k,datbrengtnietveelvoordeelaau. Tsx langzaam :zoet
jes gaan. En van hiervoorstil
,
KATE twilfelt,ofdit 5:-001-(1,ook in de laatstebe- gehoorzaam en schikkeli
lk: ecn regt zoet kind.
teekenis,totzieden,kokel),oftotzaabkn behoort. Ook wordt het als zel
fstandiggebezigd:zoeten
Al
lderen brengen het tot hetgr.(tt
)(
;4 en hctlat. zuur, voor- e11 tegenspoed. Van tlier zoetachsig,
vivus,vt'
rens,groen.
zoeteli
jk, zoeten,zoetheid,zoetjes,Y etigheidjenz.
A eek . te zoek,zie zoelcen.

Zamcnstell.:zoethout,welks afkooh- ldrop is,

A oeken,b.w.,onregelm.;ik zocht,hebge- zoetsappig,zoetsprak
-ig zoetvi
jl, zoetvloei
jend,enz.

zocht. lets,welks plaats onbekend is,tl.achten te Sluimerzoet,zangzoet,enz.
vinden. of te ontdekken,inzonderheid in zoo ver Zoet, hoogd. siisz, eng. sweet; waarmede ook

(litdoorhiere11daarrondteziengeschiedt.
hetlat.suavis en gr.lj
dugen yûùçverwantzi
jn.
Eigenli
jk:iets zoek-en en'hetniet vinden. Het
X' oeéelaar,m-,meerv-zoetelaarsenzoetfaren.
'

verlorene zoeken. Figuurli
lk:ik weet, wat gi
J Spi
ls-en f1rankverkooper,in hetleger. Vandene
.

daarlnede zoekt,bedoelt. Het verl.deelw.gezocht vrouw zegtmen zoetelaarster. Van hetonz.werkw .

tluidt dikwerf met moeitevoorgedragen en voor- zoelelen, spi
js en drank in hetlegel
-verkooptn;
gewend:eenegezochteverontschuldiging. Tn eene zamenstell.:uitzoetelen.
tlitgcstrektere beteekcnis, tracllten iets te vcrkri
j- F
e oeéel.en,zie zoetelaar.

gen :tle schaduw zoeken. En wellt1st aan dat

A oelen, o. en b. w.,ik zoette,heb gezoet.

lnont
jezocht. PooT. Gelegenheid enz.zoeken. Onzi
jd.,zi
jnezoetigheid aan iets andcrs lnededeeIemantl zoeken te benadcelen, te bevoordeelen. 1en:die siroop zoetniet. Bedr.,zoetm aken:eene
Van hier te zoek,voortezoeken.tczoek ralten, spi
l
-s,eencartsellj zoeten. Zamellstell
.:verzoeten.
verloren,ofgemistworden. Zich te zoek maken,

A oeélte:d. v.,zie zoet.

zicllverwi
jderen,verbergell. Ook zonderte: ma- c oeéltoul.o.
,ziezoet.
kenzeal'tllare zoek enz. ()uD. Wi
jderszoeker Moelvl
xjl., v., meerv. zoetvi
jlen. Eene Yfle
euz. Zamenstell.:baatzoeker,bezoek
-er,gewinzoe- vi
jl,die glad afneemt. Van hier het b. w. zoetker,goutlzoeker,twistzoek-er, voetzoeker,ell
z, vù'
len.
Zoeltillg,bezoeking,doorzoeltitlg,huiszoeking, na- M oeévl.oel.jend,bi
jv.n.enbi
jw-,zi
jndehet
zocking, verzoeking, enz. Aanzoeken, bezoeken, deelw.van vloen''en en zoet. Alleen van dichtklalldoorzoeken,nazoelten,verzoeken,ellz.
kcn en verzen gehruikeli
jk; de zoetvloei
jende verZoeken, hoogd.sttchen, ULPHIL.sokjan,angcls. zen van PooT. Van hierzoetvloei
jel
adlleid.
secan, eng. to seek. ItluE leidt hetvau hetgr. A og, v.,zie zeug.
('
jTct
: af;anderen brengen hettotzè
en.
x og. o. M oedermelk, vrouwemelk;ook vaq
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dieren) goed,voedzaam zog. Ookwordtditwoord
gebezigd,voor het spoor, dateen schip achterlaat,
ontleend sean de zuiging in het water, door een
voortgaand schip veroorzaakt. W anneer dus een
schip kort achter een ander schip kom t, en in
deszelfs zog vaart, wordt het door deze zuiging
a1s aangetrokken, en vaart het derhalve veel ge-

vermaken. M et de noorderzon verhuizen. Zie
noorder.

Figuurli
jk,vqrstaatmen zeerdikwerfonderhet
den Bi
jbel vinden wi
j,fguurli
jk,gewag gemaakt
Goord zon, de zonncstralen:in de zon gaan. In

van: de znn der geregtigheid enz. Ook dragen
uitmuntende personen, die kennis en verlichting

makk-eli
jker:wi
j blcven in hetzog van het vaar- verspreiden,in den verheven schri
jftrant,dennaam
tuig, dat voor onswas- Van hierdeiguurli
jke van zonnen. En in de taalder liefde,noem en de
spreekwi
js:in iemauds zog varen,hem gemaks- D ichters schoone oogen zonnen,oftweelingzonnen.
halve,ofvoortleelshalve,volgen. Zamenstell.:zog- Zelfs worden bi
j sommige Dichters zonnen voor
gat,zogstukken,zeew-,enz.
jaren genomen:helt Heins: die zestien zonnen
A ogell.:ng. zuigeling,m .en v.,zie zogen.
pas outenz.Moox. Eindeljktworden deaangeA ogen .b.w.,ik zoogde,heb gezoogd. Van stoken en ronddraajende schkven van een vuurzog. Te zuigen geven,laten zuigen,bepaalder in werk zonnenkofzonnetks,geheeten. Van hieroul.
de betcekenis van het aanbieden der borst aan het werkw. zonnen, voor in de zon leggen:haer
kinderen en dieren. Eeu kind zogdn'
. Eene zo- winterkorenzonnen.SPIEG. Zonnig,bi
jv.n.
,voor
gendevroue.Vanhierzogeling,(zuigelin'
g)zoging, veel zon hebbende. Zam enstell.: zondap zonnezoogster. Zamenstell.:zoogbroeder, die dezelfde beeld,zonnebloem,enz.
borsten m et een'ander zuigt;zoogdier, zoogkalf, Zon, hoogd. Sonne,reedsbi
jKsao sunnu,0w

zoogkind, zooglam ,zoogvarkenyzoogvrûuw,voed- ERID. sunna, ULeHIL. sunno,eng.suntlat.sol,fr.
soleil.
stervrouw ;zoogzuster, enz.
Zogen en zuljen zi
jn even zoo onderscheiden, x ond, Sont,zie Sond.
,zie zonde.
als drenken en drinken, en beide van den klank A ondaar. m.
gtvormd.
x en tl.ag. m.1 meerv. zondagen. De eerste
A ol.deren, b.w.,ik zolderde,heb gezolderd. dag der week. Van hier zondagsch,dat tot den
V an zolder. Op den zolder brengen,leggen:vlas zondag behoort, of daarmede overeenkemt. Zaenz.zolderen. Eene zolderillg leggen:eenekam er m enstell.:zondagskind,dat op zondag geboren is;
zolderen. Die si
jneopperzalensoldertin de wa- zondagskleed,enz.
teren. BIJBELV. V an hier zoldering.de verdie- x onde. v.,m eerv.zonden. Elke overtreding
ping van een gebouw ;ook httplanltwerk deszol- van godddi
jke en menscheli
jke wetten. Van htt
ders,ofde bovenvloer.
verouderde zonden, voor zondl
jen, waarvan zonA olderix:gq v.,zie zolderen.
daar, zondares. Van hier zondig,met zonde beA oiner. m.,meerv.zomers. Eigenli
jk, t
le sm et, totzonde geneigd,enz. Zam enstell.:zondwarmeti
jd desjaars,waarin boomen en gewassen ofrer enz.
groei
jen en totwasdom komen;in tegenoverstel- A ontler. uitsluitend voorzetsel. Zonder oorling van den winter. De oadste volken kenden zaak. Ook wordt het somwi
jlen a1s voegwoord
slechtsdezetweejaargeti
jtlen. Datjaargeti
j,waar- gebezigd: ik za1 hem de zaak eenvoudig voorin de zon den kreeft, den leeuw en de maagd stellen, zonder van die andere omstandigheid te
doorloopt: een natte, koele zomer. Figuurli
jk, spreken. Van hier zonderen, zonderheid, welke
eenjaar;doch alleen in den dichterli
jken sti
jl:zi
J' allcen in zalnenstelling, als afzonderen,uitzondewas eerst zestien zomers oud. De zomer des 1e- ren en inzonderheid,gebezigd worden.
vens,de manneli
A
' ouderdom. Van hierzomer- A on derba ar. zie zonderlthg.
achtig, zom erew opzom eren, zom er worden;zo- X enderl.l.
ng,bi
jv.n.en bi
jw.,zonderlinger,
merseh. Zamee tell.; zomerbloem,zom erdag,zo- zonderlingst. Genoegzaam hetzelfde, a1s zonderbaar
,
doc
h
mee
r
i
n
gebr
ui
k
:
eene zonderlingq
merdi
jk, zomermaand, de maand Jlzni
j, enz.zaak. Eene zonderlinge, ongem eene,schoonheid.
nazom er, voorzom er, enz.
Zomer, hoogd. Sommer,reedsbi
jKERO sumar, Het iszonderling,dat enz. V an hier zonderling-.
neders. sommertangels.suuter,:tt?nor,zweed.som- heid. Als z. n.:'hi
j is een regte zonderling,
AêlJr.
hoogd.Sonderling.
M om erdtaa d, m ., m eerv. zomerdraden. A oxttllg, zie zonde.
Draden, welkey voornameli
jk omtrentden herfst- M ond:gen ,onz.werkw.,zie zonde.
tdd,door degraj-oflandwormpjesen spinnet
jes A on new agen , m. In de fabellter,dewa-

over de velden gesponnen, en bi
j mooidroog gen,waarop de zon verbeeld wordt te ri
jden:
weer, door den m insten wind,om hunne ligtheid, dring den blonden God derdagen uitzi
jll'gouin -de lucht opgeheven en voortgcdreven worden. den zonnewagen.T oyuLsxs.
Het bi
jgeloofhoudtdezedradcn vooroverbli
jfsels Aonnew #
lzer.m.,meerv.zonnewi
jzers.Een
van het doodkleedg waarmede de M aagd M ARIA vlak,waarop de uren van den dag,door.descha-

in het graf'gelegd is,doch hetwelk zi
j,bi
Jhare duw van eenen'
wi
jzerin den zonneschi
jn,aangehemelvaart,heeftlaten vallen.
M em erm aand ,m .,zie zomer.
M on , v., meerv.zonnen. Een altoos lichtend
hemelligchaam,hetwelk aananderedonkereligchamen of de planeten licht en warmte geeft:dezon

toond worden. De schaduw gaethaer gang rond-

om den zonnewjzer.Voxo.
Aoo, bi
jw. en voegw. Als bi
jw.ishctvan
eenen betrekkeli
jken aard,en beteekenteigenli
jk
op deze, of zulk eene wdze) in dezen, ofztllk

gaat op. Deri
jzende,opgaandezon. Derî
jzen- eenen graad. Zoo moet het nietgaan. Ik had
dc zon aanbidden,spreeksv-!zich houden aan,en wel gedacht, dat het eindeli
jk zoo komen zou.
indringen bi
j degenen,dieIn voorsyoed en groot Ook als vraagwoord zoo@op dezewi
jze? Zoo?
aanzien geraken. De zon schi
jntln het water. Hi
j heeft mknedochterdan op de spraak willen
Ik mag welzien,datde zon in hetwater schi
jnt, brengen? Insgeli
jks het in den vertrouweli
jken
spreekw.,ik mag welli
jt
len,datanderen zich ook spreektrantgtbruikeli
jke zooen zoo,Joa;ook zoo
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iets twi
jfelachtigs,lets bedenkeli
jks, of dus genaamd, omdat haar grondvesteen heuvel
iets middelmatigs aan te duiden:hetis nu zoo. of bergje ts,aan hetriviert
leden Zoom gelegen.
Hoe maakt hi
jhetthans?Zoo,zoo. Datiszoo M eer gewoon, is een zt/ow de omgeslagen rand
wat. V erderin hetgem eene leven:zoo ecn,voor van linnen,laken,enz. De speer klieft den zoom
zulk een. Met zoo een been kan ik toch niet van hetpantser. Voxo. Van hierhetbedr.werkw.
op hetba1verschjnen. Gi
Jhebtzoo geheelgeen Ioom en, Om ZOOm 0n.
wat, om

jk,
ongeldk. Hi
j spreekt zoo tameli
jk fransch. Ik Xoou,m.,meerv.zoonsen zonen. Eigenli
ben zoo dikwerfdaar geweest,d.i.zeer dikwerf, een ki
nd van hetmanneli
jkegeslacht. Dejongste,
Hi
j za1zoo schieli
jk niet terugkomen. Ook met de oudste zoon. Een natuurlkke, een onechte
jkgeteeld. Ineeneruimere
dat: gi
J looptzooschieli
jk,datik l
znietvolgen zoon,buitcnhethuweli
kan. Ook met als: zoo helder a1s de zon. In beteeltenis: de zonen van ADAM,alle van ADAM
eenige gevallen kan zoo hicr ook verzwegen wor- afstammendemenschenvanhetmanneli
jkegeslacht.
den: schoon, a1s de godin der licfde. Dikwerf ln den bi
lbclschensti
jl,wordenalleredeli
jkeschepkan als insgeljks hier weggelaten worden:zoo- selen van het manueljke geslacht, zonen Gods
dra ik kan, zal ik kom en. Zoo meester, zoo genoemd. Een goon,een manneli
jk persoon. De
knecht, d. i. zoo als dc meester is, zoo is de sonedegverderfs. Ble ezzv. Zonen der vri
jheid,

knecht. Zoo gezegd, zoo gedaan,d.i.hetwerd anders rrg-helVszonenJ Van hier zoonschap, de
besloten,en terstond uitgevoerd. Tn den jemeen- eigenschap, de betrekking, waardoor iemand de
zamenspreektrantwordtzoo ool
ca1seenbl
jw.van zoon van een' ander is. Zalnenstell.: ZOODStjd, in den toekomenden en verleden ti
jd gebe- dochter, ZO0nSZOOn, ZOOnSVrORW, schoondochter,

zigd: ik za1 zoo (zoo aanstonds) wederkomen. enz.
Eer de eigenli
jkegeslachtnamen gebezigd îverHi
jiszoo (zoo event
jes)uitgegaan.
Als voegwoord,voor indien,wanneer:zoo God den, en ieder persoon nog zjnen eigen naam
met ons is, wie zaltegen onszi
jn?Zoo ik hem voerde,washetzeergebruikeli
jk,bj dezen naam
wel kenne, ishjeen man enz. W i
jders,alshet dien des vaders te voegen, vereenigd met het
gevolg eencr voorgaande rede:zoo is hetdan niet woord zoon, en zich daardoor van anderen,die
waar? Zoo ik hoor is, geli
jk alsik hoor. Van denzelfden naam droegen,teonderseheiden. Ileze
hier zoodanig. D e voorheen ingevoerde onder- onder de Joden, Russen en Oosterlingen gebruijke gewoonte is zeer oud,en komtreedsbi
j
schefding van zo voorindien:zogi
jhetbegeert, keli
j vond
enz.,en zoovooreene vergeli
jking:zoogrootals, de eerste volkeren der wereld voor. Zi
zoo heb ik het niet gemeend, is ongegrond en weleerook in hetnoordeli
jkegedeeltevanEuropa,
willekeurig.
totin ong land, bi
jzonder in Vriesland,plaats.
Jakob Andrieszoon,Kasper Dirkszoon,enz. Door
Mood.zoô,zoodje,ziezode.
M oogenaam d, bi
jv.n.en bjw. Van zoo den tijd werd dit zoon tot zen, of sen,'oajen
en genqlmd,Van namen,nllnoemelt. Genaam d,0f eindeli
jk tots alleen verkort,en ditbi
jden naam
genoemd, eigenli
jk gezegd: op aanstaandenvri
l- dcs vaders gevoegd, welke naderhand, op deze
jze,geheelineen'geslachtnaam veranderdwerd:
dag,zoogenaamd Goeden Vrjdag. Voorgewend, wi
dat zoo niet is: eene zopgenaam de reden. 'W at Jakob Andriessen, ofAndersen,voorJakob Anis hi
j eigenli
jk? een zoogenaamde schilderpook: drieszoon,waarvan de tegenwoordigegeslachtnaam
Andcrson, Kasper Dirksen, ook Kasper Dirks,
hi
j is,zoogenaamd,een schi
lder.
voor Kasper Dirkszoon. Joannes Jakobsen, voor
X oogvreu w . v.,zie zogen.
X oo'. v.,meerv.zolen. Eigenli
jk,de onder- JoannesJakobszoon,geslaehtnaam Jakobson.Gi
jsste vlakte van den voet,waarop men gaat;waar- bertJapi
ks,voorGjsbertJapik:zooa ofJakobsom datgeen,hetwelk deze vlakte bedekt,ook zool zoon. En nog bi
j de Joden:Simon Nathans,
genoem d wordt: de zool van eene kous, van SamuelLevd,andersLevi
js,voo'
rLevlszoon, gelachtnaam Levison. En op dezelfde wi
jze zi
jn
eenen schoen. In den verheven en dichterljken s
de
name
n
Kl
aas
z
oon,
M
aar
t
ens
z
oon,Pieterszoon,
sti
jlwordthetvoor het plat van den voetcn den
voet zelven gebezigd:dezoolgeen aardeschjnt ofPeterszoon,enz.totdegeslachtnamen.K laassen,
teroeren.Voxo. Alshj dezoolovcrdendrem- M artens,of M ertens,M eertens,Petersen en Peters,
pel zette. Hooy''l'. Dezelve zcgt ook: hebbende overgegaan.
'thard onder de zoolen,d.i.,hetharde,het vaste A oer,bi
jv.n.en bi
J
-w,zoorder,zoorst.Droog,
land. Het hartonder de zolenhebben,zegtHIJIJ- rt
lw,stram :zoor vel,eene zoore huid. Van hier
Dlc, is geenen moed hebben,dan om telooyen zoorheid.
fn het neders.is sor#dor,sappeloos:et'n .
Or6r
en te vlugten. ln de gemeenzame verkeerlng
draagtzckerplat,en in degedaanteeenerschocn- ast, een dorre tak.
zool gevormd gebak, den nattm van zool. V an Aorg, v.,meerv.zcrgen. Ei
genli
jk,de >et
hier het werkw. zolen,in verzolen,enz. Zalnen- zekere onrust verbonden aanhoudende rigting des
stell.: zoolleer, - schoenzool, voetzool,enz.;en gemoeds naar de afwending van eenig kwaad,of
de verkri
van zekergebak:zooljzerêstroopzool,enz.
jging van eenig goed, en de daarm ede
paa
gaa
onaangename
bro
odrdme
tnde
zorge
n verkri
jgen.gewaarwording:zi
jn
Zool,hoogd. Sohle; bi
JULrauls.isatflc
.n eene ge
Zonderzorge,onpantogel;in het fr.soult'er een schoen.
e ool.l.edex, zoolleêr,o.,zie zool.
bekommerd,leven. Zi
jne zorg uitslapen. Zorg
Xoom .m.
,meerv.zoomen. Oudti
jds,wasdit dragen. Ook wordthet voor een bezorgdm ensch

j is een regtc zorg. Eindeljk draagt,
woord gebrtzi
keljk voor den uiterstcn rand van gebruikt:hi
eenig ding, inzonderheid van een kleed:totop in de gem eenzam e verk-eering,eenarm-ofleuningdenzoom si
jnerkleederen.BIJBSLV. In t
len zel
f- stoeiden naam van zorg,anders ook zorgstoeb als
den zin spreekt men van :den zoom eener rivier. zeergeschikt,om zich daarin aan zi
jne zorgvolle

Ook eens bergs: en d'oevers liggen vlot,beneen bepeinzingen over te geven:de oude Heer m oet
den zoom des bergs. Voxo.- Bergen op den in de zorg zitten. Van hierzorgeli
jk,voor zorg
Zoom, andersBergen op Zoom,eene sterke stad, aanwendcnd, en zorg veroorzakend,- zorgeloos,
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zonder Zorg;hetOIIZ,Wcrkw.zoTgen,enz. Zamen- zuehtyijverzucht,hetrschzucht,krakeelzucht,lcerzueht,leverzucht,longzucht, minnezucht,pleitzucht,
praalzueht, regeerzucht, roemzuchtj roofzucht,
M org'eAoog, zie zorg.
schri
jfzueht,slaapzuchtspeelzncht,staatztlcht,teele okgvu ldig, zie zorg.
zucht, twistzucht,volgzucht,wraakzlzcht,enz. En
col. bi
jv. p. en bi
jw.
, zotter,zotst. Dwaas, van alle deze zelfstantlige naam woorden worden

stell.:zorgvuldig,bekommerd,ook vljtig.
M etgeAl.jk.ziezorg.

gek,bi
j KIL.sot,fr.sot. Eene zotte daad. Zotte bi
jvoegeli
jke naamwoorden gevormd, welke op

praat. Zot worden. Oolt als z.n., m ., een zof, zuclttl'
guitgaan;als:baatzuchtig,eerzuchtig,wraakvr. eene zottin. Van hier zotheid, zotteljk,op zuchtig,enz.

eene zotte wi
js,- zotterni
j,zottigheid.

Genleenli
jk ziet men delaatste beteekenis,die

X olsk ap, v., meerv.zotskappen. Eene nar- van begeerte, nameli
jk, a1s eene tiguur van de
renkap,eene kap met bellen. Ook voor een'per- eerste, die van ziekte? aan; dewi
jl aanhoudende
he
vi
ge
bege
er
t
e
a1
s
zi
ekten der zielkunnen aausoon,diezotis,ofzic,
h zotteli
jk aanstelt,mannel.
gemer
kt
wor
den.
I
nt
us
s
c
hen
houd
ik het woord
en vrouwel.:zi
jiseenezotskap. Hoordienzotszucàt,begeerte,voor hetzelfde,a1s het voorgaantle
kap eens kakelen.
c ou t, o., m eerv. zouten. Een mineraallig- zucht,verzuchting;naardien een zucht niet zelden
chaam , hetwelk zich in het waterlaat oplossen, een verlangen,eene begeerte te keunen geeft,en
en zi
jnen eigen scherpen smaak heeft,welke zich de uiting daarvan doorgaans vergezelt.
alleen laat gewaarworden,maar nietbeschti
jven. X u eW len, o. w., ik zuchttej heb gezucht.
Alkalisch,ofloogzout,zuurzout en middelzout. Jn D en adem, m qt een aan de uitspraak van dit
de gewoonste beteekenis verstaat m en door zout woord eigen geluid,naar binnen halen en weder
dat middelzout, waarvan m en zich tot bcreiding uitbrengen; hetwelk een verborgen verdriet, of
derspi
jzenbedient,eu hetwelk,teronderscheiding eene stille droefheid,en eenen hoogen graad van
van andere zouten, gemeen zpt/t,talel
zouten keu- verlangen te kennen geeft: diep zuchten. Over
pcepzatfd genoem tl wordt. Zout koken. M etzout iemand zuchten, uit geheimen komm er over het

lden. Naar iets zuehten,
bereiden. Vleeseh in hetzout leggen. Fig.: gi
j door hem veroorzaakte li
jgen. Om iets
zjt het sout der aarde,hetbeste,hetnoodigste. uitheetverlangen,om hette verkri
BlaByzLv. Er behoorde nog we1een gri
jnt
je zotzt zuchten. Zuchtenenstenen,ofsteunen,zi
jn daarin
bi
j die xedenering,zi
jislaf. Van hierzoutach- van elkander onderscheiden,dathetlaatste eenen
tig enz. Zamenstell.:zoutbakzzoutberg,zoutkeet, hoogeren graad ook van ligchameli
jke smarten
enz,

Bergzout,haringzout,vlugzout,enz.

aanduidt, en het eerste alleen aan stillen onder-

Zout,hoogd. Salz. reeds bi
j tlTs,
ltlo. salz, drukten kommer eigen is. V an hier zuchter,

ULPHIL. salt, eng. salt, lat. sal, fr. sel, wallis. zuchting,zuehtster. Zamenstell.:verzuchten enz.
halen,gr.4kG.
X u lds zuideny o. llie hem elstreek,van waar
X oul, bi
jv. n. en bi
l3
v-,zouter,zoutst. Dat de warm e winden komen,ofwelke aan onze linzout, en in eene gewonere beteekenis,veelzout kerhand ligt, wanneer wtjhet oosten achter ons,
berat, en zulks door den sm aak verraadt. Zout en het westcn voor ons hebben ; het tegendeel

water. Zoute boter. Zoute visch. Ool
c voor in van het noorden. Het wordt a1s een bi
jw.gebehet zoutgelegde,in tegenoverstelliltg van versche zigd, in: de wind iszuid,d.i.in hetzuideu.visc.
h. Van hierzouteloos,eigenli
jk en fguurli
jk; Dezon is,desmiddags,in hetzuiden.Ookkomt
hetbedr.werkw.zouten,metzouttoemaken,eigenl. hetin hetvrouweli
jkegeslachtvoor:om de zuid
en fkuurl-;zputheid,ook zoutigheid,ziltigheid. varen,naar de westvaren,zeew. Van hierzuiX oulen.ziezout.
deli
jk? zuider, onverb.bi
jv. n., meest aan een
X e'
u4keel.v.ylneerv.zoutkeeten. Eenekeet, zelfst.n.vastgehecht,enz. Zam enstell.: zuiderasofhut,waarhe'
tgemeenekeukenzoutbereidwordt. punt, zuiderbreedte, de afstand, of verwi
jdering
A ox:él>an, v.
,ziezout,blv.n.
eener plsats van de zuidpool; zuiderpool(zuideueht. m.
, meerv.zuchten. Diepe ademha- pool), Zuiderzee, zekcre binnenlandsche zee tusling, terzuehfimg:zuchten lozen. D iep geslaakte schen H olland en Vriesland
zuiderwind,wind,
zuchten. Klanknabootsend.
die uit het zniden komt zuiderzon,zuidhoek,
M ueh l, v.ym eerv zuchten. Een woord,bet- zuidkust, zuidpool, zllidoost, tusschen zuid en

welk weleer alle ziekte aanduldde, van welken oost zuidoosteli
jk, zuidoosten, zuidoostewind,
aard die ook whtqyin welke beteekenis het reeds zuidwaarts, zuidwal, zuidwest, tusschen zuid en
bi
j O1vmn. voorkomt; en bi
j KIL.is zuchte west - zuidwesteli
jk,zt
lidwesten,zuidwestewind,
morbus, languor, #0!0,: in welken zin hetook in Zl
lidzee, de zee aan de Festzi
jde van Amerika;
hek
tUTE.PLAXAATB.voorkomt:hem en letteken- zuidzi
j
de,zuidzuidoost,zuidzuidwest,enz.
.
l
i'
ke.vuuchte. Ook betcekende het 0:1(1g0th..scvf/l, Zutd, hoogd. sûd, atlgels. sutjt, eng. soujyj, fm
en zwqed.qjuka,allerleiziekte. lndczebeteekeni
s sud, wall.su. Volgens ADELUXG, behoort ons
ishetb1
j onsveroudvrd. Echterwordtnogzekere cut
'
d totzieden,en duidtdieluchtstreekaan,waarin

gezwollenheid, door kwade vochten veroorzaakt, de heete landen liggen,en waaruitdewarmewinzucht genoellldtzucht in de bcenen. Van hier den komen. Intusschen geldt ditalleen ten aanzuchtig, met gezwollcnhcden en kwade vochten zien van onze helftdesaardkloots.

bczet;waarvan wi
j nog eene hiermedeovereen- x u#tl.
en,zuider,zuiderbreedte,v.
,zieztf?'
#.
komende spreekwi
js hebben,in: ziek cn zuchtig. x u:tr
loost,zuidpool,zuidwest,Zuidzee,ziezuid.
V erder, wordt hetnog in zam enstelling gebezigd, x u:gel.l.
ng, m. en v., mecrv. zuigelingen.
om zekere ziekten aan te duiden,b.v.geelzucllt, Een nog zlligend kind. Kan oock eene vrouwe

waterzucht,windzucht,enz. W i
jders,zondermecrv., hares zuigelings vergeten? BIJBELV. Fig.: een
eene aanhoudende, of hcerschende begeerte, en
hevige neiging naar iets:zuchtnaar geleerdheid.
Zucht naar roem , naar het spel. Zam enstell.:
baatzucht. eerzucht. eeldzucht. eewinzucht. heb-

zuigeling in verstand. Zamenstell.:m edezuigeling
euz. H et stamt of van zuigen, of van zogen af.
In hetlaatste geval zou heteen kind beteekenen)
dat eezoogd wordt.

ZUIGEN--ZULLEN.
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X u fgen . b. en o.w.,ilc zoog,heb gezogen. ren, dïe m et zulk een m erkbaar geluid drinken,
Bedre, sappen, vloeistoFen, langzaam mct den voor drthken,gebezigd wordt. D e hond wi1geen
mond in zich trekken:de sappen uit eenen appel watcr zuipen. Onz.,van m enschen,in eenen ver-

ztligen. In eellebepaaldere beteekenis,van jonge achteli
jken zin,vooronmatig,gulzigdrinken. Zich

kinderen cn dieren,dc moederm elk uit deborsten zat en volzllipen. Vreten en zllipen. V an hier

in zich trekken: de borst zuigen. Zuigende de zui
per, zui
pster. Zamenstell.: zuipbast, die zi
jn
borsten lni
jnermoeder. BIJBELV. Tezuigen ge- werk maakt van zuipen
zuiphuis, zuiplust,
ven,zogen. ln ccne ruimel'e beteekenis ook van ellz. -- opzuipel),uitzuipen,verzuipen,enz.
levenlooze dingen, wanneer zi
j vloeistoflkn,door X u:vel. o. 1'
)e stof,waarvan boter en kaas
m iddelvan naauwe openingen,naar zich trekken: gem aakt wordt. Ook de boter en kaas zelve:

t1e spons zuigt het waterin zich. Fig.:ictsui
t men heeftdaarheerli
jk zuivel. Ditsmi
jdigh zuizi
jnen vingerzuigen,verzinnen,verdichten. Onz., vel.Hoorr
r. Dikwi
jlsvoerthi
j metzi
jnraêngratrekken : de stroom zuigt hier geweldig. V an zig zuivelsteewaarts aan.PooT. In eenen uitgehier zuiger, ztliging,zuigster. Zam enstell.:afzui- strekten zin verstaat m en (1001-hetwoord zuivel,

gen,inzuigen, uitzuigel), enz.--Zuigglas,zuig- boter, kaas en ei
jeren:hi
jiszoo volbedrog a1s

kind, zuiglam, zuigminne,zuigpapier,vloeipapier; een ei volzuivel.
ztligvrolzw, zuigster, die de borsten der kraam- Sommigen brcngcn dit woord tothetlat.sevale.
vrouwen uitzuigt, om dezelve voor de J-onge kin- of sebale,van sevum,ofsebum,ongel,smeer,vet;

deren gereed (ree)te maken,enz.
ll
etwelk tot hetvatvan demelk zou overgebragt
Zukgen,hoogd.saugen,eng.toy?
zc/c,lat.sugere, zi
jn,waarvan botel'en kaasgemaaktwordt.
fr.sucer. Ditwoord isvan llet met het zuigen X ulver, bi
jv.n.en bi
jw.,zuiverder,zuiverst.
gepaardgaandegeluid ontleend.
Van alle onreinheid bevri
jd, en daarbi
j sierli
jk.
M ulger, m., meerv. zuigers. Van zui
gen. Eigenli
jk, schoon, helder: een zuiver glas. FiIets,dat,of iemand,die zuigt Iem and,die eene guurl., onvervalscht; ook. onbevlekt,in eenen zewonde zuigt, fr. suceur. Een zekere zeevisch, deli
jken zin: zuiver goud. Eene zuivere maagd.
welkezich aan de schepen en andere dingcn vast- D e zllivere leer. Onbewolkt:eene zuivere luchtzuigt, lat.echeneis, vemora. W i
l
-del
-s,de zuiger Vri
j van gebreken: een zuivere sli
jl, Opregt,
van eene pom p, waarmede het water opgehaald zonder achterhoutlendhcid:zuiveropbiechten. Van
wordt. Verder,zeltere huiden,bi
jde ledertouwers hier zuiverheid, zuiverli
l
-k. Zamenstell.:onzuiver.
zuigers genaamd. Ook zekere wanschapen mis- Zuiver,lloogd.sauber, reeds bi
j Ksrto subro.
dragt. En eindeli
jk, eene soortvan inlandschen Het sttat waarschi
jnli
jk in verband methetlat.
ttibak :aardgoed,zandgoed,zuigcrsjenz. Zamen- sobrius.
stell.:bloedzuiger enz.
x u lveren,b.w.,ik zuiverdeyheb gezniverd.
R u l.jen. b.w.
, ik zuide, heb gezuid. Een Zlliver maken, van alle onreinheid bevri
jden.

geluid maken,als bi
j hetuitspreken van ditwoord, Figuurli
jk: de zee van roovers zuiveren,de 1
-00gehoord wordt, en daardoor een kind in slaap vcrs de zee doen ruimen. Zich van eene misdaad

trachten tekrtigen)hetkind inslaapzutjen. Van zuiveren, zi
jne onsehuldlaten bli
jken. Eenetaal
hierhet,bi
j de bakers en minllen gebruikel
i
jke, zuiveren, van taalfei
len bevri
lden,versieren. Z'
k
':1
;
zuv-'
a9zt/t
l'
c.
gemoed zuiveren,van zedeli
jke gebreken ontdoen-,
M u:l., v., meerv.zuilen. In de ruilnste betee- V an llier zuivering,reiniging, ook verantwoordlng.
kcnis, ieder regt opstaand ding, dat veellanger Van zuiver.

dan dik is. Voornameli
jk worden,regtop staande
palen cn rondepilarcn,inzonderheid,wanneerzi
j
iets dragen,zltlengenoemd:datgebouw rustop
twaalfzuilen. Fig.:eene zuilvan staat, van de
kerk,enz-,in zoo ver derzelver behoudenis en zekerheid daarop rust: W JLLSwI DyI Esus'
rs is de

x ul.
k . zulke, aanwk-z. voornaamw., hetweh
op iets dat voorgaat, ofook op letsdatvolgt,
betrekking heeft: zulke schriften (van dente voren genoemden inhoud)kunnen mM
--zl
id behagen.
Zulk schreelwen verveeltnli
j. Zulkehqeren,zulke
knechts, spreekw.,gel
i
jk de heeren zich gedragen,

zuil van den staat der vereenigde Nederlanden zoo gedragen zich doorgaans de knechts oA . ln
geweest.H ALMA. Zamenstell.:eerzuil,rolzuil,enz. zulke watercn vangt men zulke visschen,dat.is er

X ulm en, o. w., ik zuimde, heb gezuimd. hetnatuurli
jkegevolgvan.Zulkschoonweder,voor
Langzaam zi
jn in eene beweging ofhandeling;en zoo schoon. Ook meteen:wie zou zulk een uitverder,nalatig zi
jn: zi
J zuimt te komen. Svant einde van diezaak vermoed hebben?Ook opzich
hadden wi
j niet gesui
jmt cnz, BllsEruv. Dit zelf staandc: der sulcken is het koninckri
jk der

woord isreeds eenigzins verouderd;het zamenge- hemelen. BIJBELV. Zulks wordt in den zin van
stelde verzut-men is in algemecn gebruik. Y an zulk eene zaak gcbruikt: ik kan zulks niet verhier zuim achtig.
dragen. Zam enstell.:dezulke,overzulks,enz.
Dit woord is zeer oud;reeds in de Swru.W STT. Zullc, z?ff/cc, hoogd. solcher, solche, .
st'lc/?e,:, is

issonvl
'
s(betersontnistverzuim.
vermoedeltjk zamengetrol
tken van zoo en welk.
dat
c uln:g, bi
jv.n.en bi
jw.
, zuiniger,zuinigst. uit we,v??k,en lich,#p'
1;,oflktbestaat. Deze zaSpaarzaam,deun:eene zuinigc lluishoudster. Ztli- menstelling bli
jkt uit alle oude vormen van dit
nig leven. Van hierztlinigheid,zuinigjes,zuinig- woort
l. Bi
j ltslto,Isloou. en ()TFRID.!luidthet
li
jk,op eenespaarzamewi
jze.
sollh,.
st?Jl
'
i, ULPHIL.swaleih angels.swtlk,NOTK.
œ u lp , zuipe,v. Hetzuipen,onm atig gebruik stlslih,fz/-stf-:#-i.
van sterken drank, of wi
jn: aan de zuip zi
jn. X ul.
len. llulpm, onregelm. Van dithulpw.
In den gemeenen spreektrant gebruikeljk. Van is niets meer in gebruik dan : ik zal,zoude en
zui
pen.
zullen; en hierdoorworden de toekomende ti
jden
Mufpen! b. cn o,, ik zoop, heb gezopen. van alle werkwoorden gevormd:ik za1schri
jven,
Bedr, eigenll
jk,cen vloeibaarIigchaam,metden zoude schri
jven, te zullen schri
jven? enz. Ook
m ond, in zich trekken,en welm et sterke en ze- wordt het voor mogen,geoorloofd zi
ln,gebezigd :
kergeluid gevende halen,waarom hetvan dedie- ik zeg u,datgi
jzulksnietdoen zult.
109
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X u l.l. o., zeker toebereid vleesch,anders ge- aanzien van den smaak uitdrukt, en tegen zoet

nanmd lto@dvleeseh,omdat llet dikwerf van een' overstaat. Eigenli
jk: zure wi
jn, zuur bier,zure
kalfs- en varkenskop gemaaktwordt;ook hoéd- mellc. Figuurli
jk,in eenenhoogengraatlbezwaarâctzs,dewi
jler,na de bereiding,degedaante van lijk: eel, zure arbeid. Het viel llaar zeer ztlur.

eene kaas aan gegevcn wordt. V an hierhctbedr. Zoet en znur met elkander deelcn. Norscll,
werkm zulten, in zotztleggen,andersenkelinleg- stuursch:zuur zien. Een zuur gezigt. Spreekw.:
gen. Zamenstell.:inzulten.
doorecnen zuren appelbiiten,zich hetmoejel
i
jke

Zult, hoogd. Sulze, neders.sulte. Ongetwi
jfeld Iaten wel
gcvallen,ol
n het aangenameteverkri
jgen.
Ook wordt het als een zelfst.naam woord van
voor gezult.
het onzi
jd.geslaclt gebezigd, voor azqh:eenen
X ul.
éen, zie zp
tll.
haas in het zt
lur leggen. '
Gi
jders, voor in het
stamt dit woord van zouh z?
'
Jl,af,en is mi
sscllien
X u ndvl.oed. zie zondvloed.

zuur gelegde vrllcllten enz. Ook, voor llet zuur

A unsl.zonst,bi
jKIL,sunst,sonst. Eenreet
ls in de nlaag,ofde ztlde:ik heb geweldig hetzutlr.
verouderd bi
jw.,in de beteekenis van anders. Het Hetzuurbrak mi
jop.en van hierdespreekwi
js:
langst is ditwoord gebezigd,in de spreeltwi
js ont dat zal u zuur opbreken,hetgevolg daarvan zal
zunst, om zonst' voor vergeefs, om niet,lletwelk onaangcllaam voor u zi
jn. Van llier zuurachtig,
nog bi
jJ.DE DECXER voorkomt:(demeetkunst) znurlleitl, zurigheid, enz. Zam enstell.: zuurdeegy
zuur
de
es
e
m
,
zuur
ge
maakt
deeg; zuurkool,zuurspeeltm et haar passeren en pasloodnietom z1111st.
Niemandt doet wat omsunst,'theeft alti
jd si
jn muil,zuursmoel,in den gemeencn spreektrant,een
waerom.R.Vzss.
stt
zurscl menseh; zul
zrstcl, waarop het zuur, bi
j
X ueen. b.en o.w.,ik zuurde,heb gezuurd. den maalti
jd, geplaatst is, enz. $V
,aarschi
jnlj'k
Bedz-., Zaur m aken: het deeg zuren. Gezuurd k-lanlcnabootsend.
brood, in tegenstelling van ongezuurd. Onz., M u u rdeeg, o;zuurdcesem,o.jzie ztt%tr.
Zuur worden: de m el
k begintte zuren. Het is X fva ab ? m ., meerv.Zwaben. Een uit Zwanog niet in het vat, waarin hetzuren m oet,die ben geboortlge persoon. Van hier zwabiseh,uit
zaak is nog niet ten einde,ofter plaatse,waar Zwaben afkomstig, tot dat land behoorende,en

jk.
zi
j wezen moet;spreekw. Van hierzuring. Za- daargebruikeli
menstell.:ontzuren,verztlren,enz. Van zuur.
A w aal! 1n.,mecrv.zwaai
jen. 1)edaad van
X u klng, v. De daad van zuren,en hetzuur zwaai
jen; elgenli
jk, eene snelle boogswi
jze bcweworden.- Zeker moeskruid,anderszurkel. Inge- ging:de slingervan die klok heefteencn geli
lketd
zwaai. K eer,draai:m et eenen geweldigen zwAai.
Iegde zuring. Zam enstell.:zuringsaus.
X u rk e', zie zurl'ng.
Voxp. Figuurljk: de zaak kreeg eenen anderen
X us. bi
jw.,dus,op deze,ofzulk eene wi
l
-ze: zwaai, nam eenen anderen kecr. Hi
jnam cenen
ik heb erzns over gedacht. M eestechter wordt zwaai
j totdeftigerdingen.HooF'
la.
hetnletzoo verbonden:dan werd er zus,dan we- Mlvaal
len. o.en b.w.
,il
tzwaaide,ben en
der zoo over gesprok-en. Het stond zus ofzoo, heb gezwaaid. Onz.
, ziclz boogswi
jzc bewegen,
het scheelde weinig. Zus en zoo,tusscllenbeiden. anders gl-erea, slingeren. Zoo zwaait de slinger
HALMA. Ook voor anderszHeere helptmi
j,sus eenerklok. Nietregthoekig zi
jn:demuurzwaait
m oetick vergaan.PLAXTIJN.
D it woord is,in den zin van zootgenoegzaam
buiten gebruik geraakt,en m en bezigtdaarvoordttl.
X u g, zie zuster.

een weinig; timmermans- en m etselaarswoord.
D aar laet slaan, vooral lnet de hand,doorgaans

eene boogswi
jze beweging maakt,zoo heeftmen
van daar de spreekwi
js ontleend: er zal slaag
jen; anders enltel: er zalwatzwaai
jen.
xusle6. v.
9 metrv.zusters. Bi
j verkorting zwaai
ook zun,Fu&'e. Eigenl
i
jk,eenvrouweli
jkepersoon, Bedr-? m et eenen zwaai bewegen: het vaandel
welke met
*
J-4, ander eenerlei ouders heeft. Fi- zr
vaai
jen. A1s ick mi
jn sweertsalswaai
jen.BIJ=
v. Figuurl.: den schepter zwaai
jen,regeren,
guurli
lkyAoemen zulkepersonen Aean hetvrouwe- Bst'
jing. Zamenstell.:toeli
jke geslacht,dieeenerleiaard,berotp,gcloofen heerschen. Van hierzwaai
golkdi
epyt hebbenr
min eenerleigezelschap en ver- zwaai
jen. Het is met zmenken en zwl
kt
'en ten
hindtenisIeven,elkander zusters; b.v.de nonnen naauwste verbonden, en drukt de snelle, m aar
.1
1117
11dwAl
oosterw de vrouweli
jke leden der hernhut- echter eenigermate zachte zwaai
jende beweging
sche kerk,enz. O ok worden de zangqodinnen de zeer duideli
jk uit.
wgen zvdfer.
: gengemd. RYi
jders,een dlng,data1s X w aa n, v.,m eerv.zwanen. D e grootste en
vrouweli
jk beschouwd wordt,en eenigegeli
jkheid schoonste der watervogelen. Bi
j de Ouden was
meticts anders heeft:o stad,die boven alle uwe de zwaan aan Aporuco gewi
jd,en nog iszj ecn
zusteren op geschiktc burgers moogtmoed dragen zinnebeeld der Dichters; maar het liefeli
jke geElndeljk, zeker gebak;ook zusterLie. Van hier zang,hetwelk zi
j voor haar sterven zoulaten hoozusterachtig, zt
lsterli
jk, zusterling, het kind van ren, is een poLtisch,sehoon zeer oud verdichtsel.
eene iuster, bi
J HALMA, de gezustcrg, . zuster- Van hier worden de D ichters dikwerfzwanen geschap,enz. Zalnenstell.:kloosterzuster,klopzuster, noemd: hi
j zetzich neFens dedirceeschezwaan,
leekezuster, luisterzuster, schoonzuster,stiefzustcr, IPINDARCSI den roem der Grieken. VoND.;en
derzelver laatstc vers heet hun zwanezang. ZaZuster. hoogd.Sobwester,Ulzl
aulra.swlstar,0T- menstell.:zwanedons,zwanendriff,eene driftzwaFRID. suester, neders.sïêster, angels.swuster, eng. nen;zwanehals,zwancpen,zwanepoot,zwanescllacht,
enz.

Stster, zweed.sq
j'
.
gter,pool. siostra, lat.soror,fr. zwanevel, zwanezang, enz.
soeur. Aozcuxo zegt, dat dit woord, weleer, Xfvaar. bi
jv. en bi
jw., zwaarder, zwaarst.
eene verwante beteekend heefs; en dan zou het Eigenli
jk, het tegengestelde van ligt: een zware
metgr.bnT2x,wcf/'
d
z,overeenkomst hebben.
X u skerl.:ng, m .en v.,zie zltster.

steen,zware last. D at brood istweepond zwaar,
weegt zoo veel. Zwaar geschut, grof geschut.
X uur. bi
jv.n.en bi
l-w-,zuurder,zuurst. Een Zwaar geld, hetwelk m eer edelm etaal heeft,en
woord,hetwelk tene soortvan gewaarwording ten bj gevolg zwaarderisdan li
gtgeld.
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Figuurli
jk, hetgeen veel moeite, ofinspanning Xw adder. m. Speeksel,of spogqvan slanvordert. Zwaar van tong,van spraak. De sehil- gen, anders slangenspo.gt de vergiftige zwadder
der heeft een zwaar penseel,wanneer hetvoeren derslangen. Fig.lastering:hi
jspoogzi
jnenzwadvanlletzelvehem moei
jeli
jkvalt,en dezemoei
jeli
jk- der op mknen goeden naam. Van hierzwaddeheidin hetschilderstuk zigtbaar is. Zoo heefteen rig, troebel, van zwadderen,bi
j ltlL.troebelmaschri
jver ook eene zwarelland vanschri
jven. Dat ken, Los, elingerend, van hethaar:locken dicht
valt mi
j zeer zwaar, kost mi
J veelmoeite, Een geklli
jft,soo swadderig overhangen. BasoElto.
zwaar verlics, groot vcrlies. Zwaar bier, sterk,

M w ade, zwadjv.,meerv.zwaden. Een regel

l
traclltig. Zware wi
jn, sterke,kraehtige. In den afgemaaid gras, hetrvelk aan dc linkerhand van
sprcektrant van den gemeenen hoop hoort men den maai
jerbli
jftliggen. Hetstaatin een naauw
dikwerf ook:eene zware menigte,groote menigte. verband m et zwaai; waarom het tlok voor den
Ili
j heeft mi
j zwaar bedrogen,zeer schandel
i
jk. zwaaiof destrûek,die de maai
jermctdezeissen
Eindeli
jk, wordt zwccr,voor zwanger gebezigd: doet, eu ook voorden omtrek,welken hj daarzeven m aanden zwaar. Swacr van kinde.CLAUE mede bereikt,genomen wordt.
SrIEG. Van hier zwaarheid, zwaarli
jk, zwaarte, A w ager, m., meerv., zwagers. Van eene

zwaren,zwarigheid,enz. Zamenstell.:zwaarlloofd, vrouw,zwagert
bl. Ou1.,een verwante,inzonderheid
iemand,diezwaarhoofdig,zwaarm oedig is zwaar- door het hawcli
jk; zoo dathetnietalleen in de
hoofdig,zwaarhoofdigheid,zwaarli
jvig,zwaarli
jvig- beteekenis van eenen aangehuwden broeder,maar
hûid, zwaarm oedig, peinzend,droefgeestig;zwaar- ook in dîe van schoonzoou en schoonvader genomoedigheid,zwaarmoedigli
jk,zwaarwigtig,zwaar- men werd; waarom zwagers in hetalgcmeen verwigtigheid,enz.
wanten bcteekenden. Thans wordt dit woord
alleen gebezigd voor den broeder van man of
So
mmi
g
e
n
b
r
e
n
g
e
n
h
e
t
t
o
t
h
e
t
g
r
.
j
l
r
i
u
ç
,
AD
l
q
LgxG totzwerm ;om datde zwaarte in de gewone vroum den man van eene zuster,en ook den man
beteekenis, een gevolg van de menigte der dee- van de zuster der vrouw;terwelzwagerin voor de
1en is.
zuster van m an of vrouw, de vrotzw van eenen
M w aard, o., meerv.zwaarden. Eigenli
jk, broeder, en de vrouw van den broeder des m ans,
een groot, breed zi
jtigeweer: een tweesni
jdend genom en wordt. Van hier zwageren,in verzwa-

zwaard, dat aan beide zi
jden scherp is. Met het geren, door het huweli
jk vermaagschappen:ver-

zwaard gestraft, onthoofd; ten zwaarde veroordeeld, gevonnisd, om onthoofd te worden. Tc
vuur en te zwaard verdelgen, m et branden en
blocdvergieten. H etzwaard in de seheede steken,
uitscheiden met oorlogen. M eester van denscherpen zwaarde,titelvan den seherpregter. Figuur-

swagertu m etons,geeftonsuwe dochter.BIJBMLV.
Zwagerschapyverzwagering,verwantschap doorhet

huweli
jk. Zieoverden oorsprong van ditwoord,
Zllleer, m .
M w ak, bi
jv. n, en bi
l-w.
, zwakker, zwakst.
Eigenli
jk,datzi
jnebchoorli
jke vastheid niethecft;
ltjk, zi
jn zwaaî'
den, van wtge de geli
jkheit
l in ook dun, dat zi
jne behoorli
jke dikte,en dusook
uiterli
jke gec
laante, brecde borden,aan debeide zi
jnebehoorli
jkesterkte niethceft:zwak i
js. Een
z
wa
k
ki
nd.
Ee
ne
z
wakke
m
aag. Een zwak gezi
jden van een zeilschip. Zameustell.: zwaardkruid,zw-aardveger, zwaardvechter,zwaardvisch, zigt. Eene zwakke vesti
ng. E n van hier wordt
waardzi
jde;
slagzwaard, strafzwaard, enz. hetotl
k somwi
jlen van een gering aalltalgebruikty
'z
.l
'SN KATS en ADSLUXG brengen het totwerent terwi
jl sterk insgel
i
jks op detgetalziet:hetvi
jrf3rNJfr6/.
andeli
jkelegerwaszeerzwak. Hierinishi
jzwak,
A w aardzlae, zwttardzi
de, v. 0t
l1.
,werd dit hierin misthi
-j
j de behoorli
jke sterktc:zwak in de
woort
l overdragteli
jk gebezigtl,in c
lespreckwi
jze: maat,van de muzi
jk;in hetengelschjenz. Ook
van zwaardzi
jde en van spillezi
jde,om te beteeke- wordt het zelfstalldig gebczigd,hetzwak: datis
jn zwak niet. De zwakken zi
jn zwakke personen.
nen de afkomst van vaderszi
jdeen van moeders- zi
zi
jde; vermits de mannen hetzwaard ter verdedi- Van hierzwakheid,'zwakjes,zwakkeli
jk,glap,zieltcging,en de vrouwen dewpf/ybi
j hctspinnen,be- lijk;het bedr.en onz.werkw.zwakkennvoerzwak
handelen:dezwaardzi
jzethem hoog;de spi
llezi
j maken en zwak worden,--zwaktt,hetzelfdq als

verneert hem door de onwettigheid in 't erven. zwakheidt of die toestand eens dings,waarillhet
V oxo. Even zoo gebruikt: m en ook de uitdruk- zwak is,enz.
king zwaardmaq
en en s+pillemaq
en.voor verwanten
Hetishoogstwaarschi
jnli
jk,datzmak tot week
y.
** - .
behoort,te m cer,daar olls wak en llet eng.weak
van de mannellke en vrouweli
jke zi
lde.
A w aarée, v.,zin zulaar.
zoo wcl week a1s zwak beteekenen,et1bi
jvele
X w abber. m .,meerv.zwabbers. D itwoord woorden,in onze taal,die tevoren metw begonis van den klank der zaak ontleend,welke daar- nen, naderhand tot versterk-ing van het woord!
door aangeduid wortlt. Ook draagteen scheeps- eenez isgevoegd geworden. Bj Norx.iswel
klkt
J-ongel), wiens gewone werk mede hethanteren zwakbeid.
M w ak ken ,zwakte,v.yzie zwak.
van den zwabberis,den naam van zwabber. V an
hier het bedr.en onz.werltw.zwabberen,met den
A lval.k en. o.w., ik zwalkte,lleb gezwalkt.
zsvabber opdweilen, ook morsig werk doen. Za- Drcntelend zich bewcgen:Hi
jdoetnietsdan zoo
lnenstcll.:opzwabberen.
wat op e))neerzwalken. W i
j zwalkten den ganA w abb eren , zie zwabber.
schen dag op zee,zeew. Vau hier zwalker. ZaA lva e'
lttel.,m .,m eerv.zwachtels. Een slnal menstell.: omzwalken enz. W aarschi
jnli
jk van
enlang windsel,waarinjongekinderen gewikkeld walken,m et eene voorgevoegde z,zwallcen.
worden, om hunne zwakheid te ondersteunen; e w al
lp. m., meerv. zwalpen. Eigellli
jk, let
om welke reden Tzx KA'
rS het totwikkelen en geluid van icts,datzich golfswi
jzebeweegt. Oul.,
zwak brengt. Ook dergeli
jk windselbi
j de Heel- beteekende het eene baar, gol
-f
. Thans bezigt
meestersgebruikeli
jk,om sommige deelen van het m en hetin de van hier ontleende beteekenis van

menscheli
jke ligchaam te omwinden. Van hier gulp:wi
jkregen eenen zwalp watersindcschuit.
hetbedl-.werkw.zwachtelen.

CAMrnulcslx besigthet iguurl.:laatdestroomen
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des diepen ramps.m et vollen swalp,mi
jover't Zwans, KlIz. swants, hoogd. Schtranzt zweed.
hooFdt niet kom en. In den scheepsbouw dragen svans. D it woord kom t in de overige verwante
zekere plankell,tot het tim meren van scllepen ge- talen niet voor. Intusschen is het zeerwaarschi
jnbruikf, den naam van zwalpen: T'ermeerdert dit li
jk, dat het met zwangen, z?t
lt
zpllzn,uiteene e11
met zwalpen, vlot bi
j vlot. J'
.oylM ARRE. Van dezelfde bron kom t,en de bewecgbaarheid van dit
hier het nllz.werkw.zwalpen.
deeluitdrukt.
c w aIuxv. v.,m eerv.zwaluwcn. Zekreretrek- Mlvark, bi
jv. n. en bi
jw-y zwarter, zwartst.
vogel. Een naakte zwaluw, zegtmen,voor een Eigenli
jk, de naam der donkerste Aean alle kleubehoeftig mensch. Eene zwaluw m aakt geellen ren, en het meest stri
jdende met,de witte kleur:
r,spreekw-,m en kan uit eellellkelgevalniet een zwart kleed. Zwart maken. Van hier de
' zome
tothet geheelbesluiten. Zam ellstell.:zwaluwnest, figuurli
jke uitdrukkingen: iemand bi
j een'ander
zwaluwstaart,zwaluwwortel,gierzwsluw,cnz.
zwart maken, schenden, lasteren, iu hetm iddelJcxlcs leidt den naam dezes vogels van het eeuw.lati
jn denigrare. Bi
jiemantlmeteenezwarte

jn,door hcm voor een slechtof
angels. swaloth, warmte, af,dewi
jl hi
j de warmte kool geteekend zi
zoeltt;FRlscu van het gr.y.sktd(
t)..
.
schadeli
jk 1id dermaatstt
happi
jgehotldcn worden.
M w alu slaart, m., meerv. zwaluwstaal-ten. Zwart op wit hebben, iets schrifteli
jk hebben;
waa
r
zwaî
'
t
den
i
nkt
,
en
wi
t
het
papier beteekeut.
Ei
genli
jk,destaarteenerxwaluw. Bi
jdctimmerlieden, een stuk hout, in de gedaante van eenen Zwarte notell zi
jn die muzi
jl
tnoten, welke eenen

zwaltlwstaart, om twee stultkell vast aan elkpnder
te hechten: eene kist met zwaltlwstaarten voegen.
c 'w a.Rn, v., meerv.zwamm cn. Een plantengeslacht,onder de klasse der paddestoelen gerangechikt,zeerligten sponsachtig :vuurvattendezwam ,
die in de plaats van tontel gebrtliktwordt,om

gevulden kop hebben. Zwartezondag,inde R oom-

sche lterk, de zondag htdica; dew'
l
jl weleer op

dien dag,de altaren en kerken m etzwart behangen waren.
Ook wordt laet als zelfstandig gebezigd, àet
zwavt: in het zwart gekleed. H et zwart in de
oogen, in tegenstelling van hetprfl,de oogappel.

vuur te maken. Ook wordtzeker uitwas aan de In hetmanneli
jke geslacht:een zwarte,een llegcr.
voorste pooten der paarden,om de geli
jkheid der De zwarte kunst,zekere ets- ofschraapkunst,ter
gedaante,zwam genoenld. V an hier zwamachtig vervaardiging van prentwerk; van hier hetzam enenz. Zam enstell.:zwam slot,oul.hetslot van een gestelde zwartekunstprent.

geweer, dat door middel van zwam afgeschoten Figuurli
jk:dezk
tltr/:kltnst,tooveri
j,hekseri
j.In
werd:een vi
jerslot,daar oock eelllonteofswam- eene bepaaldere beteekelis,die soort vantooveri
j,
slot bi
J is. R. Vlss. zwamsteen, enz. Tlx waarbi
j bovennatuurii
jke werkingen,door hulp van
lfA'z'>1 en ApslztTxo brengellhet totzwemmen.
booze geesten,voortgebragtworden,in onderscheiXw ang, m. Eigenllk, de zwankende, of ding A'an de witte kunst,witte tooveri
j,of theurgie,
zwenkende beweging van eenig ding; b. v. de welke totm edewerkillg van goedegeesten gebezigd
gang eener klok;a1s van zwangen,zzt
/tzn/cen,zwen- wcrd. Uithetgr.NezjopqvTetq,hetwelk tle kunst
lcen. T bans wordt het alleen gebezigd voor ge- om dooden, door hulp van booze geesten, op te

bruik,gewoonte;of voor iets,dat bi
jna eellealge- wekken,beteek-ende,heeftmen,uit onwetendheid,
meenelevenswi
jswordt:inzwanggaan. Inzwang in het middeleeuw. lati
jn,nigvoîlantia gcmaakt,
zi
jn. In zwang komen. Geveinsde dingen gaall even a1s of de eerste Ilelftdes woordsvan niger
in zwang. M oox. In zwang brengen, eu in afstamde. En lliervau is ons zwarte itfzddf, of
zwang helpen komen bi
j VOXDEL voor. lloor'
r zwartekunst,eenö woordeli
jkevertaling. Avi
jders,
hceft:Heeren van den lneester zwang ten hove. beteekent zwart, in den verleven schri
jftraut,il
1
A w anger,bi
jv.n.en bi
jw. Van eenen man eenen loogen graad, slecht, afsehuweli
jk: eene
bevrucht; derl
mlve alleen in betrekking tot het zwarte daad,eene afschl
zweli
jke. Yan hier zwartvrouweli
jke geslaeht. Eene zwangere vrouw. achtig,het bedr.werkw.zwarten,zwartheid,zwarHoogmvae er,wanneer eene vrouw nabi
jhare be- tigl
leid, zwartin, moorin. Zamenst.:zwartgallig,
valling 1:. Fig,, Wgt men: van, of met, iets zwartharig,die zwart haar heeft;zwartkop,zwartzwanger ài
jn, ofgaan. Hi
jgaatvan groote on
't- oog,die zwart: oogen heeft,enz. Bcenzwart,
Werpo zwauge
r. Zi
j ging met dat boos voorn
'e- ivoorzwart,enz.
'
mv&zwanger. '
Van hierzwangeren,in bezwange- Zwart,hoogd.scltwarz,reedsbi
jULPHIL.swarts,
czyazwangerheid?zwangerschap.
NoTx.sttavz,neders.swart,angels sweartt zweed.
Zwanger, hoogd. nehwanger, reedsbi
j OTFRID. svart,deen.sort.
suanqar
.
M w ar*se', o. Zekere stof, om zwart ttl
4A
x w a nk eu , o.w.,ik zwankte,heb gezwankt. m alten, waarvan lletbedr.werkw.zwartselelk,met

Buigen, zich op en necr bewegcn:de boomen zwartselbestri
jken,endezalnenstell.:zwartseldoos,
zwanken vau den willd. W aggelen, wallkelell, zwartselkwast, zwartselpot,zwartselton,enz. Van
struikelen, bi
j HoogsrnA'
l'. Van hierhet zalpen- zwarten.
gestelde zwankroede,eelle wip,0141 goetIel-e-'ipop te x w a ve', v.)meerv.zwavels,doch alleen val'
ligten en neer te laten,om water te puti-en enz. onderscheitlene soorten. Eene braudbare stof,
zie vertler zulenken.

-'

welke uit eene met vitrioolzuur verzadigtle brand-

x'
w ans, v,, meerv. zwansen. Eigk4nli
jk,een barc aarde bestaat, in llet vuur vloeibaar wordt,

lang of kort, dun en beweegbaar declaan het met eene blaauwe vlam brandt,en eenel) onaan-

einde des dicrli
jken ligehaams, hetwelk hetachterste bedekt,en bi
j dc viervoetige dieren uit de
verlellgde ruggegraat gevormd wordt. Bi
j de vogelen bestaat dezelve uit lange vederen, bi
j de

genamen sehadeli
jken damp vallzieh geeft:bloem
van zwavel. Van hier zwavelachti
g, het bedr.
werkw. zwavelen,met zwavelluehtlaten doortrekken,zwavelig. Zamenstell.:zwavelaarde,zwavel-

visschen uitlange vinnen. A nders staart,lletwelk damp, zwavelerts, zwavelgeest, zwavelgroef, zwa-

in algemeen gebruik is. Hi
j joegh de vossen in vellucht,zwavelregen,zwavelreuk,zwavelstok,een
hetkoren metvuurwerk in dezwans. YOND. riet, of spaantje,inzwalvelgedoopt,om aan het
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te stekenj - zwavelwater,zwavelzal; welke zich a1s water OP de huid vertoont:natvan
het zwect zi
jn. In het zw eet geralten. Zich in
jn zweet. H iJZwavel,andersook sul
fer,hoogd.Scbwqfel,lat. het zweet werken. Ik dreefin mi
j heeftgeen'lusttot
sulpbur;waarvan somm igen zwavela:eiden.
mag zi
jn zweet niet ruiken,hi
A lvavel.en. zie zwavel.
arbeiden,islui. Figuurli
jk,iszweet ook vermoeiAw eden,o. Hetzweedschekoningri
jk. Van jende arbeid:dat heeftzweetgekost. Daarzal
vutlr aan

zwavelztlur, enz.

hiereen Zweed!iem and uit Zweden afkomstig,ot
daar woonachtlg,
zweqdech, dat tot hetzelvc
behoort. Zweedsch koper. Ook als zclfstandig
hetzweedsch,de zweedsche taal.
A w eem , m ., beteekcnende ecne geringe ge-

een zweet
je op zitten,in hetgemecneleven,dat
zal wat arbeid vorderen. MTtjders,plcgen deja-

gers hetbloed der dieren zweette noem en. Van
hierzweeterig. Zamenstell.:doodzweet,nachtzweet,
enZ.

M en heeft voor lang reeds aangemerkt,dat hct
eenen zweem van iets hebben. Die daadhadzttlfs hetbegri
y van vochtigheid in ditwool
-d hetheergecnen zweem van edelmoedigheid. TEN KATE schellde 1s,en dat het,door middelvan de voorgevoe
gde
z,
t
ot
t
vat
e
r
,
behoo
rt
;
e
ve
n
als hetgr.
brengt het tot den verleden ti
jd van het onz.

ltjltheid, en alleen gebruikeli
jk in de spreekwi
js:

,zweet,metûltol,water,vermaagschaptis.
werkw.zwt
jînen,anderen tothetoudesamo,geli
jk. èôgAttlixvee4en
. b. en o.w.1ik zweette,heb geA lveenzen. o. w., ik zweemde, lleb ge-

zw-cemd. Eenige geli
jkheid hebben: hi
j zweelnt zweet: Bedr-, in de gedaante van zweet van zicl)
naar zi
jnen vader. Oulings,gebruikte men enkel gevé-n: bloed zweeten. ln de gcmeenzame verzweemell, zonder voorzetyel, even als m en iemand keeling zegtmen,wanncermen zi
jne meerderheid
gel(
'
7
ken zegt, zoo wela1s op en naar ?
k?)
?t
z?($ .
9e- boven een'andcr wil te keuncn geveu:zulk ten'
lbken: datsi
jmalkanderso welswemen.BREDE- kan ik we1 zweeten. Onzijd.,zweetvan zich geRo. Uw stcm noch anschi
jn zweenltgeen men- ven: van angstzweeten. D: stecnen zweeten,de
scheli
jk geslacht. Hoor'
r. Van hicr zweemsel. m uren zweeten, Wttnneer de warme uitwasemingen
'

buiten zich op de koude steenen,muren, enz.
plaatsen; welke uitdrukking uit (1e oppervlakkige
gewaarwording des gezigts ontstaan is. Het leder

V an zweetlt.
A'
w eep, v.,m eerv.zwcepen. Ook zwtkp. Een
bekend werktuig, om daarmede te slaan:rnet de
zweep klappen. lletpaard t1e zweep gevcn. Eel)
oud voermall hoort nog gaarne het klappen van
de zwecp, spreekw-,beteekenendc:een afgeleefde
liethebber van de vronwren hool'tnOg ga11rn OVe1*
sekse cn het minvermaak
- sprelten. V an hier
het bedr. en onz.werkw.zweepen,m et de zweep
szaan. Zal
ucnstell.: zweepslag, zweeptol, anders
drbf
'tol, - zweeptouw anders klapkoord, ellz.
Ontleend van het sissend geluid,Iletwelk eenesnel
bewogen en door de luchtgeslagen zwcep m aakt,
zonder dat men dezelve laat klappen.
A w eepen , zie zweep.
A w eer, v., m cerv. zweren. Eene verhevenlleid der lluid, waaronder zich etter verzam elt:
''annecr zoodaeene zweer op de hand hebben. 5:
llig een gebrek in lletligehaam plaats heeft,bczigtnlenhetwoord verzwerl
-ng. Zam enstell,:bloedzwecr,borstzweer,hoofdzweer,enz.
Zweer, hoogd. Scllwiiren. Tlit woord wordt in
de h'erwante talen nietgevollden.
A w eers m.ymeerv.ZWe1*
Ql
1. Eeu behuwdvader, schoonvader: dat l)i zoude varen tsincn swerc.M EL.S'
1'. lck uw sweer JsTl-llto kom e totu.

Van

met uwe hui
jsvrouwe. Blassrav. Oul, werd het

zwolgen.Eigelli
jk,slokken,in doorzmetge% 11
N,-

de uitwaseming ofdamp desdierli
jken ligchaams,

mw em m ep, 0. w,, ik Kwom) heb en bqn

zweet,wanneer de vochtigheid zich droppelsgewi
jZe daaraan 1)echt. Ilet iJ-zer wordt gezegd te
wanneer het begint te smcl
tcn. Bi
j de

zweet het wild,wanneer het bloedt. Van
zweeter,zweeting. Zam ellstell.: zweetbad,
zweetdrallk. zweetdroppel, zwcetgat, zweetpoeder,
zweetvosj enz.

A w eeler:g. zweetig,bi
jv.n.en bi
jw-,zweeteriger, zweeterigst. Die, of dat ligt zweet: ik
bel)nietzeer zweeterig. Nat van zweet: zweeterige handen enz. Van hier zweeterigheid.
A lveetves, m ., m ee1*v. zsveetvossen. Eene
soort Van vossen, d.i.roodachtige paardengwier
haar zoo metwitgeschakeerd is,datzi
j schi
jnen
metzweetbedektte wezen.
Alvel. v., nzeerv. zwci
jen. Eien schuinsche
winkelhaak;lli
J-HALMA.

Alvel.
ex:, b. w., ik zweelde, l1+ gezweeld.

Bi
jlfltz.en allderep,meteene vork,df'gaflel,om-

ksercn.inzonderheid van hej laooi:hett
hooi zwelcn. Van hier zweler.
A w elg.m .,zie zwelgen.

M w eè
lgen. o. en b. Av,j ik zwdl
g, hob ge-

z+elgen,verzwelyentde zee hfel hem verzwolg- , .
ook voor zwager, belluwdbroeder,gebezigd.
Zweer,hoogd.Schwâàer,Us1>H1I,.suaigra,angels. Flguurl.,zieh in eten en drinken aan onmatighèsd
sa:aegî',waarlnede het lat.socer en socrus,en het overgeven: zi
j doen niets dan brassen en zweln hierzwelger,zwelgeri
j.zwelgil
N,zwelgïr. dzugng. verwant zi
jll, Gcnoegzaam zeker zi
jn gen. Va
Van
hi
er het zelfstalldige zwelg,een slok,
zwaqev en zweger,bi
j verkortilg zweer,oorspron- Ste1-.
keli
jk een e11het zelfde 3
5,001(1,afkomstig vallllet oul.de keel.
qtlde wogan, nt
/ôcre, tell huwcli
jk llcmen;en dus A lveH en , o., w., ik zwol, ben gezwollcn.
ki
ln,eigellli
jk,alwie aallgeluwd i
s,den naarn van Uitzetten :de rivier is gezwollen. D atspek zwelt
in dcn ketel. Gezwollen voetenhebben. Fig.:mi
jn
zwager,z?zptygcr, zweer dragen.
Xu'lveelrlk . zwezerik, v., meerv.zwecsrikken. hartzs
v'
plvan vreugde. Hi
j zwolvan gramsehap.
Fcn klierachtig deel eclts ltalfs,bi.j(
1e borst:an- K lL. bezigthier voor ook zwillen,ofswlllen;zoo
ders borst
, of boz-st
je,ka/
laôor.
spk genaamd. Za- ook Voxp.kdan zwiltmijne blaackende lever vall
lnen>tell,:kalfszweesrik.
overloopende galle. Van llier zwellillg. ZamcnM w ee*. o. ln de rtlilnste beteekenis, elke stell.:opzwellen enz.
zich droppelswi
jzevertoonendevtlchtigheid;b.v.: Het lleerschende begrip des woords is dc pithet zweet op dc steentln,aan de nlllren,d.i.de zet
ting van binnen naar allezi
jden,bi
jzonderin
warme dampen, welke zich aan de koude steenen de hoogte.
X
w
em
bAaal.
v.
,
z
i
e
zu'
e
mme
n
en mureh vasthechten. In eencn bepaalderen zin,
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gezwpommen. D itwoord bootstden klank dergol- des bedrogs aanroepen:bi
j God en alwatheilig
vende beweging van iets,dat vloeit,na;in welken is zweren. Op het Evangelie zweren,den vingvr,
zin het in hetgem eene leven nog voorkom t: de bi
j het doen van den eed,op let Evangelie,of

wi
jn zwemt langs den vloer. Zoo ook,in tlen op den bi
jbel,lergen. Den eed van getrouwheid
verheven sti
jl:de traan,die in haar ooge zwemt. zweren. In de zlelvan een'anderzweren in desDri
jven,(in tegenstellingvanzinken). Houtzwemt zelfs naam. E en gezworenetiemand,die,ln deze
op het water. D e visscllen zwem men in de zee. of gene betrekking beëedig'l is: een gezworen
Hi
j kan niet zwemmen, zich door beweging van klerk, makelaar, enz. Een gezworen vi
jand, die
handen en voeten, in het water niet ophouden. eeuwlge vi
jandschap gezworen heeft. Van hier
Vranneer de rigting van hetzwem men uitgedrukt zweerder, zwering. Zam enstell.:afzweren,bczwe-

wordt,gebruikt men hethulpw.zb'
n:hi
jisover

ren,verzw eren, enz.

de riviergezwommen. Ou1.,bezigde m en zweînde, Juxlus en W ACHTSR.leiden hetvan het oude
waarvoor thans zmom in gebruik is:ende zwem- gothische sveran, eeren, af; FRlscH brengt dit

den over tot hem. BIJBEL, 1477. Figuurli
jk, woord tothetlat.jurare;geli
jkdeFranschenook
zegtmen,bi
jvergrooting:in zi
jnbloedzwemlnen. vanjuramenttm hun sermentgcmaakthebben.
A
w
eren,
o.
w.
,
i
k
z
woe
r
,
heb gezworen. V an
Wi
j zwommen in den wi
jn. Naar eene andere
fguur,zwemt men in vreugde,in droefheid,enz.: zweer,v. Etteren:mi
jnvingerzsveert. Van hier
maar het Bruit
je zwemt in vreugt.M(
)oN. Van zwerillg. Zam enstello:afzweren,uitzweren,enz.
hierzwem ming. Zamenstell.:afzwemm en)inzwetn- A w erk ,o. Eene driftvanwolken:hctzwerk
m en, opzwem men, enz. Zwemblaas, waardoor drjft noordwuarts. Fig.:zi
jne gedaehten sti
jgen
jheeftzeerverhevene gede visschen zwemmen;ook eene blaas,die zi
j ge- op boveh hetzwerk,hi

brniken, welke nietkunnen zwem men,om op het dachten. HALMA.
watertedri
jven;zwemkunst,zwemmergausyzwem- Zwevk, hoogd. Scltwark. ADELUNG acht het
le bron m et zwart afkom stig. Tsx
plaats,zwemvoet,een diçr,datzwemvoetenheeft, uit eene zelft
zwemvogel, enzl
K ATE brengt het tot het angels. sweorcan, verM lveu del.en, zie zwindelen.
duisteren.
A w en gel.. m ., m eerv. zwengels. Het zell Xw erm ,m.jmeerv.zwermen. Eigenli
jk,qtn
van eeu' windmolekl. Ook eene wip, waarm ede veel beweging en geruisch makende hoop van
m en goedercn uit en in de schepen werkt,of de levende wezens: een zwerm bi
jen. De ganzen
lange dunne balk,ofroede waarmede de emm er, vliegen in geheelezwermen. Een ongesehikte hoop
in den waterput neergelaten en weder uitgellaald van sleehte m enschen: een zwerm oproermakers,
wordt,anders zwankroede. Eindeli
jk,dehevel, of landloopers,enz. V an zwermen.
het dwarshoutvan eene klok,hetwelkdoorm iddel A w erm en. o.w.,ik zwerm de,hebgezwerm d.
van eenen reep neergetroklten wordt,om de ltlok M et veelgedruiseh,in menigte? zich heen en weer
in beweging tebrengen. Zam enstell.:molenzwen- bewegen)van de bi
lcn:debi
len zwermen. Ook
gel.putzwengelyenz.
van m ensehcn:de soldaten zwerlnen ten platten
hoogd.
Swan
ge
l
,
l
a
nde
.
Van
hi
e
r
z
we
r
m
,
zwer
mer
,landlooper,ook
Zwengel, ltlL. ook swingeb
zweed.svângel. Van zwengennvibrare;eu.dit van een voetzoeker, insgeli
jks een ddt
/:epcr. Zamenzwenken.
stell.:zwermgeest,vri
jgeest.HALMA.
A w en k. m., m eerv. zwenken. Draai, keer, Dit woord scbi
jntvan hetgeluid derzwermende
zwaai:eenen zwenk m aken. In 68464 zwenktin bi
jen ontleend tezi
jn.
X lverm er,m.)zit zwermen.
een oogenblik. Van zwenken.
A lvenR eu , b.en o.w.,ik zwenltte,heb en
M lverven, o. w., ik zwierfk heb gezworven.
ben gezwenkt. Bedr-,draai
jen,
zwaai
je
n, on'
lwen- Omdolen:aehter land zwerven. Op zee zwcrven.
-1
den:de va&mdels zwenkcn. lsen paald zwenken. V an hier zwerver,zwerving.
Voor zlch twenlcen,wordtditwoord ook onzi
jd. llitzmerven is naverwant aan het voorgaande
gebezigd:keer eens, zwenk eens. snel en vlug, Zll
ler
menn 611g. to dYcrNlen fo &?/76rt98jCn aallOnS
*

voermah langs uw baan tcrug. TosLExs. Van

geheele ri
lken soldaten:ziJ. zg.enjten zcer gejj
J.k..

ZlNteretl.

X'
w etsen, o. w., ik zwetste, heb gezwetst.

jk,veel cn onbedacht spreken. Groot
Ook flg-,hi
j was alschieli
jk gezwenkt,van deuk- Eigenli
j zwetst altoos op
en handelwi
js veranderd. Van hier zwenker, spreken, pogehen, snorken; hi
z:v- king.
zi
jnen ri
jkdom enz. Van hierzyvetscr,zwetsing,
Kw exen. b.
ZWOer, heb gezworen.
Over hetalgemeen.beteekent het met sterke bewoordingen verzekeren,bcvestigen,eenen eetldoen:
ik zweer, dat ik het op u verhalen zal. lcmand
den dood, trouw, enz. zweren. Stecn en been

zwetster. K lanknabootsend.
A w even: o. w., ik zTveefde,heb gezweefd.

Dit woord bootst, door zi
jnen klank,dc zachte
beweging ecnsdings,bi
jzonderli
jk in de lucht,na.
l6ts a?f
get// in de luclt,wanncer het daarin eene
zwcren (evcn alssteen en been l.
-/cgea),ofbi
jstven zachte,naauweli
jksmerkbare,bewcgingmaakt.1)e
en been zweren, in hetgem eene leven. Op ge- nevel zweeft op de oppervlak-te des waters,der
jck ecn arentoversi
jnejongenzweeft.
li
jke wi
jze zeiden reetls de Grieken en Romeinenj aarde. Geli
,zegtmen:hetzweeftmi
j op t
1e
dem J'
vrcr:) welke spreekwi
jsbi
j ClcErto, BIJBSLV. FigJO17COI lapk
GELLIIJS,APULEJUS,en anderen voorltom t,en uit tong,wanneer m en zieh iets niat herinneren kan,
hetgebruik verklaard wordt,daar men weleer,bi
j cn eehteralle oogenblikken gelooft,dat men zich
eenel)plegtigen eed,eencn steen in dehand hield, hetzelve herinneren zal. l'
lat zweeft mi
j immer
j alen daarmede llet daarbi
j staande oferdier dood voor de oogcn,voor den geest,datkomt mi
smeet. l/een, in de spreekwi
js:steen en been, toos,a1s zigtbaar,in de gedachten. Zwevendûgebeteekentwaarschi
jnli
jk ltet gebeenteJcr Ihill
'
gen, schillen,welkenog nietbepaaldjof uitgewezen zjn.
xeltlen, b. en o. w., ik zwichtte, heb
waarbi
jmen,in de Roomsche Kerk,pleegttezwe. A lve
ren. In ecne naauwere beteekenis is zmeren God gezwicht. BedriJ'v., oprollen: de zeilen zwichten,
plegtigli
jk totgetuigederwaarlleid en totwreken van schepen en m olens. Fig.)intoomen,bedwin-
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gen: om den m oed der anderen te zsvichten.

X w 1a*m , v. Bezwi
g
-mi
ng, duizeling:inzwi
jm
Hoor'
n Onz., wi
jken, onderdoen: voor iemand liggen,vallen. Zamenstell.:katzwi
l
-m,zonnezwi
jm.
moeten zwichten. Ook zonder voor; de dood Vau hierzwt
j'
men;zieditwoord.
verwint het al; wi
j moeten ook haar zl
vichten. M xvllm eAen, o. w.
, ik zwi
jmelde,heb ge1 ooN.
M
zwi
jmeld. Voortdurend werkw.van zwi
jmen. DuiA w lep en, b. en o.w.,ik zwiepte,lleb ge- zelig word
'en, in zwi
jm vallen: ik draaide haar
zwiept. llcdl-., met eene zweep slaan, even als rond,en zi
j zwi
jmelde. Van hierzwi
jmeling. Zazweepen. Onz., overhellen, a1s eene zwiep? wau- melstell.:zwi
jmelgeest,zwi
jmelwi
jn,enz.
neer men daarmede slaat:dic heining zwleptte
<w la*'
m en. o.w.,ik zwi
jmdc,heb gezwi
jmd.
veel. En van hier zwieping, ovcrhelling, schuin- Van zwbbn. Hetzelfde a1s bezwi
pnen. In onsche rigtingmagt Azallen:zi
j zwi
jmt, als zi
jm'aarbloed ziet.
M w lep ln g, v.,zie zwkpen.
Van hier zwi
jming. Zamenstell.: bezBri
jmen enz.
men, hoogd. schweimen, neders. swel-men,
Alvler! m. Eigenli
jk,draai,omdraai
jing,om- Zw('7'
keering: hiJ nam eenen zwier,en vielin het wa- swemen,angels.swùnan,eng.to .
:?,/J2-34. OtIl.,werd
ter. Figutlrl.,rontlzwerving,losbandig leven :aan zwl
j'
men, ook voor zweemen gebezigd, waarvan
den zwier gaan. 'Wvi
zw/
jhtseltvoorzweemseltaldraagenzeeenigh zwi
lm-j
ders, opscllik, waarbi
j

(1e kleederen? a1s het ware,laatzwieren
se1 van mil-. H oolp'
r.
geren, om zlch bevallig voor te doen:
van M lvlojxusel.
,o.
,zieztoqmen.
den zwier houden. Verder, aardigheid,
M lvl.jn. o.,meerv.zwi
jnen. Zekerviervoetig
heid: met eenen edclen zwier. V an hier
dier: een wild zwi
jn. Eenekuddezwi
jnen. Firen,zwierig,opgeschikt; ook bloemrn-k t een
guurl.: een morsig zwi
jn, een vuilmensch. Zarigesti
jl, zwierigheid,zwierigli
jk.
menstcll.:zwi
jnegel.zwi
jnendistel,zwi
jnendrek,zwjTsx KATS brengtdit woord tot warren,werren, nenhoeder,zwi
jnenjagtjzwi
jnenjongen,eenjongellj
meteene voorgevoegde z.
die op de zwjnen past, zwi
jnenkot,zwi
jnenM w leren, o. w., ik zwierde,heb gezwierd. vleesch, zwi
jnborstels, zwi
jnshaar, zwi
jnshoofd,

Eigenli
jk, draaijen, zich wenden: weerhoud uw zwt
jnskop,zwi
jnstrog,enz. geltzwi
jn enz.
lland in 'tswierell.F.v-D oue. Langs de straat Z?
r(
)k'hoogd..Schwet
h,bj-Uspulfa,swetha! eng.
zwieren. l)e schaatsenri
jders zwieren van den en angels. swtne. Het schjnt,datde onrelnheid
eenen naar den anderen kant. Figuurl-,rondzwer- van dit dier aanleiding totdeszelfs benamingheeft
ven, een losbandig leven leiden: zuipen en zwie- gegeven; terwi
jlhetdan tothetoudewahn,troeren. Voorheen werd het ook bedr. gebezigd : bel
, en het angels.fenn, drek, zoudebehooren.
wanncer svi
l
- die Godin een kroont
jeom 'thulsel Men brengt het ook tot het gr.cltNoç,van /5:,
zwieren.Moox. Zoo ook bi
jDI
JLL.,Hooovl
u.en een varken.
anderen. Doch thaus wordt het muest onzi
jdig e w l.jndree'té,ziezwin.
gebruikt. V an laier zwiering. Van zwier.
M lvlerlg, zie z?/J?kr.

M w lk , m. V an ztolkken. D e daad vanzwik-

ken: hi
j heeft een gebrek in zi
jne lenden;dat
Mw l
a*tIig.ook zwindig,bi
jv.n.en bi
jw-,zwi
j- heeft hi
j door eenen zwik gekregen. Het verfliger, zwi
jdi
gst Oulings gebruikelt
jk, voor veel, kleinw.zwib,k wordt gellezigd voor een houten
zeer: zwi
jdi
g volk,zwi
jdig geld,voor veel. Zwi
j- pennetje boven in devaten,om de luchtdaarin
dig groot.J,J.SclltTlzTxxs.
telaten komen:doe hetzwikje op hetvat.
M xvl
lgen, b.en o.w.,ik zweeg,heb gezwe- X w :k ken , o. w., ik zwikte, heb gezwikt.
gen. Eigenli
jk,zi
jne stem nietlaten hooren,en Door te schielkke overhelling,geknaktworden,of

in eene bepaaldere beteekenis,niet sprelcen :als zich verstuiken : een kind laten zwikken. Ik
hi
J dftgezegd had,zweeg hi
j. Datuwevronwen zwikte en brak mi
jn been. HoorT bezigt het
swi
jghen in de gemei
jnte.BIJBELV, Zich te bers- fguurl. en bedr.: daar het gezwikt en gezwakt
ten zwi
jgen, zoo lang zwi
jgen, datmen bi
jkans was. V an hier zwikking. Zamenskll:omzwikbersten zou. Stil zwi
jgen,eene versterl
ting van ken,verzwikken.
enkel zwi
jgen. Van iets zwi
l
-gcn, daarvan niet TlN KATE brengt dit woord totvt-kkœn met
spreken. Op iets zwi
jgen, daarop niets zeggen. eene voorgevoegde z.
Voor iemantlzwi
jgen,uitvreey,uiteerbied,voor X w flvg, zwilk,o. Zekcr gegomd hnmen!eene

hem niet spreken '
Wi
jders,een geheim bewaren: soort van trielje:met swilligh en swartll
nnen.
kunt gk-zwi
jgen? Figuurl,,ophot
zden werk-zaam BREDSRO.
te zi
l-n:in den kri
jg zwi
jgen dcwetten. Eindeli
jk Eigenlkk,iszwilg een linnen-weefseluitdue le
zweeg de wind, het wertl stil. Fraai bezigt draden gemaakt, van zwî
llen,twillen,dubbel maV oxoEru dit woord omtrent eene weegschaal:de ken;en triel
je,hoogd. Drillich,een weefselvan
tong der wcegschaal zweeg zoo langze in tegen- driedikke draden,van hetoude thrihh drievoudig.
wigt bleef twi
jfelen. A1s een ledr. werkw-, M w ln,o.,meerv.zwiqnen. D ezen naam draagt
wordt het voor verzwi
igen, verbtrgen, verholen eene kreek, kil, ofgeul:men hedk mp het koew
houden, gebczigd: hi
j kan zi
jne eigene schande gras nog cenige kreeken,ofzwinneu,geli
jkxmen
niet zwi
jgen. Van llier zwi
jger, zwi
jging,zwi
jg- alhier zegt. PAIaUDAN. Hiermede overeenkomstig
ster, enz. Zamenstell.: verzwi
jgen enz. Stil- wordt de vlaamsche haven bi
jSluishetzwl
h gezwi
jgend,stilzwi
jgendheidnoemd. En hoogstwaarschi
jnli
jk is denaam van
Aosrot:xo houdt zwo-'
gen voor eenc fguur van Zwiadrecbt, of Zwbhdrecht, hiervan ontleend,en
wi
jken,zzptl
'/
ccn,zwicl
tten. ln hetzweed.issviga niet, gclijk sommigen meenen, van den ovcrtogt
wi
jken; en OTFRID.bezigtsuicltan!voor verlaten. der zwi
jnen.
Bi
j HORNSGK komtdagen voorzwl
lge
. n,voor,het- M w :n de', m . Dic zwakheid van hethoofd,
welk, even a1s hetzweedsche tiga!zwi
jgen,zi
jne waarbi
j alles metonsschi
jntom te draai
jen. ln
verwantschap met het lat.tacere nlet kan verloo- dezen zin ishetreedsbuiten gebruik.Figuurli
jk,
chenen;geli
jk ook hetgr.ct
ylq
k daartoe behoort. wordt het somwi
jlen voor eene onbezonnenhandeling gebezigd, wanneer men,zonder grond,geXw laeken.zie bezwi
jken.
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waagdeontwerpenterverkri
jgingvanwinstsmeedt. zeide men ook : het vbndel zwingen. V an hier
D e zwindel in den handel, welke den ntarchand zwingeling. Zamenstell.:zwingelhout,zwcngelhollt,
Jrcn/ur?kr uitmaakt. Van hier zwindelen. Za- hetdwarshout van eenen wagcn.
m enstell.: zwindelgeest: dateen zwindelgeest ve- Zwingelent,ztcfnper?,hoogd.scltteir
tgen,bi
jUlkpxllra.
len heeftverdraai
jt.H.DE GR.--zwindelhaldtl,enz. ,9@&0N#637.
Zut
znçlel, loogfl. Scht
rindel,zweed.svipdelti
jsl. M 'wv'l.xkgexx, zic zwingelen.
*gundla. V an zwùlden.
M '*viéser, m.,meerv.Zwitsers. llen in Zwite lvln delaar.n).;zwindelari-j.v-,ziezwindelen. serlaud geboren persoon;vrotzwel.Zwitsezn
itt. Van
M lvln del.en . zwendelen.o.w.,ik zwintlelde, hier zwitsersdh, dat uit Zwitserland afkom stig isy
heb gezwindeld. V oortd. werkw. van zwthden. ofdaartoebehoort:zwitserschekaas. Zamenstell.:
Dwarlen,draai
jen, duizclig zi
jn; ik zwindel op Zwitserland cnz. Aosrwuxg zegt, dat dit woord
(leze hoogte. Sec
lert zwindelden zi
jn zinneq vast zamellgesteltl is uit zwart en wit, ziellde op het,
om en wederom . Voxo. Alles zwindelt voor zwart en wit gestreept haar.
mi
jne oogen. MTi
jders, overeelkomstig met t1e X 'lvi*lerseh , zie Zwitser.
flguurli
jke beteek-enis van hetwoord zwitèdel,eenen M w oegen , o.w.,ilt zwoegde,lleb gezwoegd.
ongeoorloofden, onbezonnen handel dri
jven, ge- Klanknabootsend woord. Hi
jgen,sterk adefnhalen:
svaagde ontwerpen sm eden: hi-j doet niets dan hi
j zwoegde vatl vermoeidheid. Sterk arbeiden,
zwindelen. Van hier zwindelaar,zwindelari
j,zwin- vermoei
jend bezig zi
jll: en slaaft en zwoegt el1
deling. Val)zwthdel.
zweet. Voxo. I4i
j zwocgde onder den lastder
A w lnde:geesé. m .; zwindelllandel:ln.,zie regering. V an hier zwoegillg,zwoeger.
C?tp?-ndel,.
,
X lvoe',bi
jv.n.e1bi
jw-,zwoeler,zce1st.Het
M w :nden. o.w.,ik zwond,ben gezwontlen.
Ou1., beteekende dit woord snel in de rondte be*
sen sAvl
nt.
wogen worden : wint, die om de hui
H . Ho>arsR. V an hier zwindel, in den zin van
draai:1
ng in het hoof
verdd.
wi
juFi
eng.
:,insehieli
jk ophoudell
'.i
wclke beteekenis
te Zll.eln, Vergaan,
verzwt-nden thans m eestgebruiktwordt. V an hier
ook gezwind.

zelfde als zoel. Het is heden zeer zwoel. Eene
zwoele lucht. Zwoele winden.D .SMITS. Zwoele

zonnesclli
jn.H.llut,
c. Van hier zwoelheid.
Het drukt eene stilte en afmattende warmteuit,
waarbi
j geene beweging der lucht plaats heeft.
Zie zoel.

c'
w ooetl, o.,nleerv.zwoorden. Eigenli
jk,de

dikke harde huid van een varlten: zwoordl van
Zwthden en gezwz
nd zi
jn natuurli
jke uitdrukkin- spek,ham. Van eenen hardhoorige, of iem and,
gen eener ligte snelle bcweging,waartoeook wthd, die veinst,nietwelte kullnen hooren, zegt men:
w:p#el?, enz.behoorcn.
hetis,ofhi
j zwoord achterzi
jne ooren heeft.Fig.:
'tzwoord van den velde overloopen metzandt.
M lvlngel, m.,zie zwivgelen.
b.
w.
,
i
k
z
wi
nge
l
de,
heb
geHoorT.
M w lngeien,
zwingeld. V oortd.w.van Zwlngen. Van zwingel, Zwoord, hoogd- Schwarteb angels.su:eard,eng.
zwinge, eene wip, ook een vlegel,waarnlede het sward. AV'Acll'rsR. leidt het van waren,bewarell,
vlas gezwingeld wordt: vlas zwingelen, anders af, a1s llet begrip vttn deltken,en dus bewaren,
zwingen. D itzwingen,vqor slaan,slingeren,komt in zich bevattende. D aar het ecllter van eenhartl
nog in deBIJBELVERT.sroor:hem aan allezk-den en dik dekselgebruiktwordtyachtADSTZUNG llet
zwingende gheli
jck het riet van dcn wint. Ou1., van zwaar afkomstig.
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